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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Människor lämnar sina hemländer av olika anledningar, framförallt krig. 

Sverige har genom invandring blivit ett mångkulturellt land med uppemot 200 olika språk. 

Brister i kommunikationen kan komma och försvåra vårdandet av patienterna, speciellt 

vårdandet av de som kommer ensamma. Problemformulering: I mötet med patienterna 

behöver sjuksköterskorna kunna föra en konversation för att kunna identifiera vad 

patienterna behöver hjälp med. I de patientmöten där patienterna har begränsade 

språkkunskaper försvåras insamlingen av väsentlig information. När sjuksköterskorna inte 

får den information som behövs finns det en risk att patienterna inte får adekvat vård. Det är 

därmed viktigt att identifiera vilka strategier sjuksköterskorna använder sig av för att 

överkomma språkbarriärer. Syfte: Att skapa en överblick över kunskapsläget av 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter vid språkbarriärer. Metod: En allmän 

litteraturöversikt. Resultat: Tre teman identifierades: Sjuksköterskornas erfarenheter av 

att inte tala samma språk som patienterna, Sjuksköterskornas erfarenheter av att 

samarbeta med formella tolkar och anhöriga och Sjuksköterskornas egna tillvägagångssätt 

för att kommunicera med patienterna. Slutsats: Tillit, formella tolkar, anhöriga samt 

verbal och icke-verbal kommunikation har en stor inverkan på vården där språkbarriärer 

finns. 

 

Teman: Allmän litteraturöversikt, erfarenheter, kommunikation, sjuksköterska, 

språkbarriärer  

  



ABSTRACT 

Background: People leave their home countries for various reasons, especially war. 

Through immigration, Sweden has become a multicultural country with up to 200 different 

languages. Deficiencies in communication can come and make it difficult to care for the 

patient, especially for those who comes alone. Problem: In the meeting with the patient, the 

nurse needs to be able to have a conversation to identify what the patient needs help with. In 

the patient meetings where the patient has limited language skills, the gathering of essential 

information is made more difficult. When the nurse doesn´t receive, the information needed, 

there is a risk that the patient will not receive adequate care. It is therefore important to 

identify which strategies the nurse uses to overcome the barriers to the language barrier. 

Aim: Creating an overview of the state of knowledge of nurses' experiences of caring for 

patients with language barriers. Method: A general literature review. Results: Three 

themes were identified: The nurse's experience of not speaking the same language as the 

patients, the nurse's experience of collaborating with formal interpreters and relatives and 

the nurse's own approach to communicating with the patients. Conclusion: Confidence, 

formal interpreters, relatives and verbal and non-verbal communication have a major impact 

on care where language barriers exist. 

 

Themes: communication, experiences, general literature review, language barriers, nurse  
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1 INLEDNING 

Människor lämnar sina hemländer av olika anledningar, särskilt vid krig. Under 2010-talet 

sökte sig många människor till Sverige för att söka skydd, lugn och trygghet på grund av att 

deras hemländer var krigsdrabbade. Sverige har genom invandringen under århundranden 

blivit ett mångkulturellt land. Det finns flertalet olika kulturer genom tillexempel etnicitet 

och religioner samt att det görs en uppskattning att det talas uppemot 200 olika språk i 

Sverige. 

I och med den stora invandringen 2015 föll intresse på nr. 23 i ämneslistan, ”Beskriv 

möjligheter och hinder i kommunikation mellan sjuksköterska och patient, då patienterna är 

nyanländ flykting/asylsökande”.  

Det finns tidigare erfarenheter av att vårda patienter med utländsk bakgrund som har 

begränsade språkkunskaper i svenska och den erfarenheten bidrog till intresset för att 

undersöka ämnet vidare. Patienterna som vårdats hade förlorat svenska språket till följd av 

sjukdom eller att de aldrig lärt sig språket. Vårdandet av patienter med begränsade 

språkkunskaper gav erfarenheter av att det kan uppstå svårigheter med att kommunicera. De 

begränsade språkkunskaperna kan försvåra för patienterna att förmedla vad de vill ha hjälp 

med i sin omvårdnad samt hur hjälpen ska genomföras, vilket försvårar att omvårdnaden 

blev personcentrerad. Många av patienterna med begränsade språkkunskaper hade anhöriga 

som kunde hjälpa till och berätta om patienternas vanor kring tillexempel omvårdnad, mat 

eller religion. Anhöriga skrev ner stödord som möjliggjorde för personalen att med enstaka 

ord informera patienterna vad som kommer ske härnäst. 

I yrkesrollen som sjuksköterska uppstår flertalet möten med patienter som har ett annat 

modersmål vilket kan leda till begränsade eller inga språkkunskaper i svenska. En del av 

patienterna kan ha fördelen med ett gott kontaktnät som dels kan hjälpa till att tolka och 

förmedla information om patienterna. Anhöriga och vänner kan tillexempel berätta om 

patienternas bakgrund och deras levnadsvanor vilket kan vara relevant information i mötet. 

Patienterna som har kommit ensamma till Sverige har inte den möjligheten. Det finns ingen 

närstående som kan förmedla information om patienterna och patienterna själva kan inte 

förmedla information på grund av språket. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden förtydligas centrala begrepp som är återkommande, invandring och språk i 

Sverige, sjuksköterskornas profession och ansvar, lagar och styrdokument. Tidigare 

forskning presenteras som beskriver patienternas upplevelse av vården när språkbarriärer 

finns och hur de upplever hjälp av formella tolkar och anhöriga. Avslutningsvis beskrivs 

Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga relationer. 
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2.1 Centrala begrepp 

I detta avsnitt gör ett förtydligande i vad som avses med orden; språkbarriärer, 

kommunikation, personcentrerad vård samt kultur och kulturell kompetens. 

2.1.1 Språkbarriärer 

Svenska akademins ordbok (1985) beskriver att språkbarriärer är det som skapar svårigheter 

i kommunikationen mellan individer. I examensarbetet används begreppet språkbarriärer för 

att definiera svårigheten i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska, när 

patienterna har en invandrarbakgrund och begränsade språkkunskaper om värdlandets 

språk.  

Konsekvenser som kan uppstå inom sjukvården på grund av språkbarriärer är att 

patientsäkerheten blir hotad, vid tillexempel administrering av läkemedel, smärthantering 

och kontroller av vätskebalanser. Konsekvenserna som uppstår beror flertalet gånger på att 

patienterna inte har uppfattat sjuksköterskornas instruktioner (Van Rosse, de Bruijne, 

Suurmond, Essink-Bot & Eagner, 2015) 

2.1.2 Kommunikation 

Ordet kommunikation har sitt ursprung från latinets communicare som betyder göra 

gemensamt. Begreppet kommunikation mellan två individer syftar till 

informationsöverföring och att själva begreppet kommunikation blir tydligare när det finns 

ett medel och mål med den utbytta informationen (Fredriksson, 2017).  

Kommunikation inom hälso- och sjukvården sker till största del genom patientjournaler och 

remisser, kommunikationen sker även genom samtal mellan sjuksköterskorna och 

patienterna. Vid muntlig kommunikation är det viktigt att säkerställa att informationen som 

sjuksköterskorna får och ger patienterna har uppfattats korrekt. Uppstår det missförstånd 

mellan sjuksköterskorna och patienterna finns det risk för felbehandlingar och 

felmedicinering. Kommunikationen kan behöva kombineras med text och den ska anpassas 

utifrån patienternas ålder, språkliga kunskaper och tidigare erfarenheter (Socialstyrelsen, 

2019).  

Kommunikation kan ha en vårdande effekt och det finns tre olika sätt att se på vårdande 

kommunikation, vilket är relationell-, narrativ- och etisk kommunikation. Relationell 

kommunikation menas med den gemenskap som uppstår mellan patienterna och vårdaren. 

Informationen som patienterna ger till sjuksköterskorna, både aktuella information och det 

som varit tidigare, som beskriver patienternas upplevelser av vården beskriv som narrativ 

kommunikation. Den etiska kommunikationen framträder i den ömsesidiga respekten som 

uppstår mellan individerna som möts i vårdandet. När dessa tre sätt att kommunicera ingår i 

samtalet uppstår vårdande kommunikation som kan spåras tillbaka till ordet 

kommunikations grundbetydelse – göra gemensamt (Fredriksson, 2017). 
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2.1.3 Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård menas att hela patienten görs synlig och inte bara sjukdomen som 

behöver botas eller lindras. Sjuksköterskorna tar hänsyn till patienternas berättelse om 

upplevelsen av sjukdom och hälsa samt att patientperspektivet är av samma vikt som 

sjuksköterskeperspektivet. I begreppet personcentrerad vård ingår även de anhöriga och 

närstående som ingår i patienternas sammanhang eftersom även de blir påverkade av att 

patienterna är sjuka (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a).  

För att uppnå en personcentrerad vård behöver den legitimerade sjuksköterskorna i 

partnerskap med patienterna och deras anhöriga planera omvårdnaden tillsammans. 

Planeringen utgår patienternas subjektiva upplevelse av behov samt objektiva och subjektiva 

data som sjuksköterskorna samlat in genom undersökning och samtal. Sjuksköterskorna ska 

tillsammans med patienterna bedöma vad patienterna behöver hjälp med i sin omvårdnad.  

hur omvårdnaden ska genomföras och tillsammans göra en utvärdering (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

2.1.4 Kultur och kulturell kompetens 

Jirwe, Momeni och Emami (2014) menar att kultur är vanor och beteenden som människan 

ärver från sin familj eller det samhälle denne växer upp i. Det är socialt överförbara 

levnadsmönster som normer och värderingar som människan får från tidigare generationer. 

Kultur har inte enbart sin grund i etnicitet utan kultur uppstår i alla olika möten mellan 

människor oavsett tillexempel etnisk bakgrund, ålder, kön, yrkesgrupp.  

Kulturellkompetens menas med att sjuksköterskorna kan vårda alla patienter oavsett 

etnicitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning och syftar inte till att sjuksköterskorna har 

specifika kunskaper för att vårda patienter med invandrarbakgrund (Jirwe, Momeni & 

Emami, 2014).  

Campinha-Bacote (2002) menar att sökandet och förskaffandet av kunskap om andra 

kulturella och etniska grupper leder till en process som utvecklar kulturell kompetens. 

Kulturell kompetens bygger på att sjuksköterskorna har en förståelse för patienternas 

världsbild och hur patienterna uppfattar och definierar sjukdom och hälsa.  

Sjuksköterskornas kunskaper om kulturell kompetens visar sig i dennes intresse för 

patienterna, visad hänsyn och försök att tillgodose patienternas vanor och önskemål (Lindahl 

& Skyman, 2014).  

När sjuksköterskorna möter patienterna behövs kulturell kompetens oavsett vilken etnisk 

bakgrund patienterna har. Sjuksköterskorna behöver kunna identifiera vad patienterna 

definierar som hälsa och sjukdom, vilka tillvägagångsätt patienterna har för egenvård. 

Sjuksköterskorna behöver även kunskap om patienternas kost, familj och arbete eftersom det 

kan vara relevant i sjuksköterskornas bedömningen av patienternas omvårdnadsbehov 

(Jirwe, Momeni & Emami, 2014). 
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2.2 Invandring och språk i Sverige 

Enligt Migrationsverket (2019a) har människor vandrat till och från Sverige av olika 

anledningar under århundranden. Från 1930-talet och tills idag har det skett mer invandring 

än utvandringen årligen. Orsakerna till invandring är olika, tillexempel arbete och studier. En 

av de största anledningarna till invandring under 2010-talet är asylinvandring. 

Migrationsverket (2019b) skriver att de största grupperna som sökte asyl under 2018 kom 

från Syrien, Irak, Iran, Georgien, Eritrea eller att personen var statslös.  

En uppskattning görs av att det talas upp emot 200 olika språk i Sverige (Institutet för språk 

och folkminnen, 2014) 

2.3 Sjuksköterskornas profession och ansvarsområde 

Sjuksköterskornas ansvarsområde och specialitet är omvårdnad, kunskapen som 

sjuksköterskorna besitter vilar på en vetenskaplig grund och evidens. Sjuksköterskorna ska 

arbeta utifrån en helhetssyn och med ett etiskt förhållningssätt. I yrkesrollen som 

sjuksköterska ansvarar personen för att verka för och respektera patienterna samt möjliggöra 

för patienternas självbestämmande. Sjuksköterskorna är autonoma i sitt arbete och ska verka 

för goda relationer och samarbeten med andra professioner för att tillgodose patienternas 

behov. Detta är några av de delar som gör att sjuksköterskeyrket definieras som en 

profession, ytterligare kriterier är att sjuksköterskorna har ett värde för samhället samt att 

utbildningen leder till en legitimation (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

Svenska sjuksköterskeförening (2016b) beskriver den etiska koden som utformats för 

sjuksköterskor i vårdandet av patienter. Kode menar att alla patienter har rätt till samma 

goda omvårdnad oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller religion. 

Omvårdnaden utgår ifrån humanistisk grundsyn där varje individ anses vara unik och 

omvårdnaden ska vara på patientnivå. Målet med omvårdnaden är att främja hälsa och 

därmed förebygga ohälsa och lidande. En viktig del i omvårdnaden är att patienterna ska 

känna sig respekterade, bli bra bemötta och känna sig trygga i sin vård.  

Fortsättningsvis skriver Svensk sjuksköterskeförening (2016b) att sjuksköterskornas roll är 

att stötta patienterna och främja för goda levnadsvanor för att motverka ohälsa, obehag och 

lidande för patienterna. Sjuksköterskorna har ett ansvar att inte utsätta patienterna för 

lidande genom kränkande behandling eller utebliven vård. Sjuksköterskorna ska respektera 

den sårbarhet som patienterna står inför genom att vara beroende av en annan individ och 

skydda patienternas integritet. Patienternas värdighet ska bevaras och oavsett omständighet 

ska patienterna bemötas med respekt. Sjuksköterskorna skall även verka för att patienterna 

ska kunna fatta egna beslut kring sin omvårdnad och vara autonom. 
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2.4 Lagar och styrdokument 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att sjuksköterskorna är skyldig att arbete i 

enlighet med lagar som finns för hälso- och sjukvårdspersonal. I Patientlag (SFS 2014:821) 

framkommer det att patienterna har rätt till information om sitt hälsotillstånd, 

undersökningar, behandlingar och vård. Den som delger patienterna information är skyldig 

att säkerställa att patienterna förstått och kan tillgodogöra sig informationen.  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal 

ska möjliggöra för patienternas självbestämmande och delaktighet, vilket är ett av kraven för 

att god vård ska upprätthållas. Enligt Förvaltningslag (SFS 2017:900) ska tolk användas vid 

de tillfällen när personen som inte behärskar svenska är i kontakt med en myndighet. 

2.5 Tidigare forskning 

I tidigare forskning har artiklarna sitt ursprung från Australien, England, Kanada, Schweiz, 

Sverige, Turkiet och USA. Artiklarna har resulterat i fyra rubriker ur ett patientperspektiv: 

Patienterna upplevelse av att inte kunna göra sig förstådd, patienternas upplevelse av 

sjukvårdens tillgänglighet, patienternas upplevelse av att använda anhöriga som tolk och 

patienternas upplevelse av att få hjälp av formella tolkar 

2.5.1 Patienternas upplevelse av att inte kunna göra sig förstådd 

Patienterna berättar att de känner en osäkerhet i vissa möten med vården för att våga prata 

när de har bristande språkkunskaper, de är rädda att upplevas som okunniga om de säger 

eller uttalar ord fel. Osäkerheten patienterna känner för att prata resulterar i att de söker 

vård mer sällan just på grund av de bristande språkkunskaper. Det finns förutfattade 

meningar att alla ska kunna tala engelska men patienterna menar att det beror på vilken 

möjlighet de har till utbildning i sina hemländer (Maneze et al., 2016).  

Patienterna upplever att de blir diskriminerade utifrån deras socioekonomiska status eller 

om de har uppehållstillstånd, diskriminerade genom att de mer frekvent blir behandlade av 

läkarstudenter eftersom de är invandrare (Sami et al., 2019).  

När språkkunskaperna brister är det svårt att tillgodose sig den information som 

sjuksköterskorna ger om hälsotillstånden eftersom de medicinska termerna är för komplexa. 

Patienterna upplever en stor frustration i att inte kunna göra sig förstådda och att 

språkbarriärer gör att de går miste om insatser som dom har rätt till tillexempel kuratorer, 

stödgrupper eller deras rättighet till tolk (Gulati et al., 2011).  

Patienterna kan identifiera vid flertalet tillfällen att det finns svårigheter kopplat till 

kommunikation. De upplever att de sällan får information om hur en behandling ska 

genomföras eller varför, när de söker sjukvård i värdlandet (Sevinç, Kılıç, Ajghif & Karadağ 

2016). Patienterna säger att när de inte förstår varför en undersökning ska genomföras väljer 

de ofta att tacka nej (Sami et al., 2019).  
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Om det är möjligt väljer patienterna att gå till sjuksköterskor av samma etniska bakgrund, 

eftersom vissa ord och uttryck kan vara svåra att översätta från modersmålet till värdlandets 

språk (Maneze et al., 2016). Patienterna uttrycker att det är viktigt att det finns information 

om behandlingar och undersökningar på deras modersmål för att minska oro inför 

kommande möten med sjukvården (Sami et al., 2019) 

2.5.2 Patienternas upplevelse av sjukvårdens tillgänglighet 

I studien av Fang, Sixsmith, Lawtom, Moutain och Shahrin (2015) framkommer det att 

patienterna som är asylsökande eller flyktingar ska ha tillgång till sjukvården men i praktiken 

finns det många hinder. Har patienterna fått avslag på sin asylansökan blir tillgången av 

vården begränsad men de kan även uppleva hindren som orsakas av att patienterna har 

bristande kunskaper om hur sjukvårdsystemet fungerar i värdlandet.  

Patienterna i studien av Fang et al. (2015) nämner att när de söker sjukvård i sitt hemland får 

de möta sjukvårdspersonal samma dag och i värdlandet kan de få vänta upp till 7 dagar. 

Väntetiden framkommer som en svårighet även i studien av McHenry, Umoren, Dixit, 

Holliday och Litzelman (2016) och där det även påtalas att prioriteringsordningen på 

exempelvis akuten upplevs som en svårighet att förstå.  

I Wångdahl, Lytsy, Mårtensson och Westerling (2015) studie framkommer det att 

patienterna upplever att efter deras första hälsoundersökning fick de ingen återkoppling om 

sitt hälsotillstånd. Om patienterna berättade för sjuksköterskorna att de kände psykisk 

ohälsa fick de sparsamt med information om vart de kunde vända sig för att få hjälp. Hur 

patienters upplever tillgången av information är sammankopplad med patienternas egna 

hälsolitteracitet och hur de kan tillgodose sig informationen som de blir givna. I de stora är 

patienterna nöjda med själva bemötandet från sjukvården. Patienterna upplever att 

sjukvårdspersonalen försöker förklara patienternas hälsotillstånd grundligt men att det 

avgörande är hur tolken förstår och översätter (McHenry et al., 2016).  

Patienterna vill påtala att sjukvården i många möten försöker tillgodose patienternas behov 

av tolk och tar hänsyn om patienterna önskar tolk med särskild dialekt. Om patienterna ska 

diskutera känsliga ämnen kan de även bli tillfrågade om de vill ha en tolk som är samkönad. 

Även om det finns en strävan efter detta tillgodoseddes det sällan (Kupic, Hellström, 

Biscevic, Sadic & Fatahi, 2015).  

2.5.3 Patienternas upplevelse av att använda anhörig som tolk 

Enligt en studie gjord av McHenry et al. (2016) framkommer det att om patienterna har 

anhöriga med sig kan de anhöriga bli tillfrågade att översätta, säger anhöriga att de kan 

hjälpa till blir patienterna inte erbjudna en formell tolk. Patienterna belyser att när anhöriga 

används som översättare väljer de att utlämna viktig information som för patienterna 

upplevs som känslig. Patienterna känner att det är svårt på grund av att anhöriga till viss del 

inte har ett neutralt förhållningssätt samt att även anhöriga själv har bristande kunskap om 

värdlandets språk (Fatahi, Nordholm, Mattsson & Hellström, 2010; Kupic et al., 2015). 



7 

2.5.4 Patienters upplevelser av att få hjälp av formella tolkar 

Patienterna har höga förväntningar på de tolkar som de blir tilldelade, att de ska agera 

professionellt och kunna genomföra korrekta översättningar. Patienterna upplever att det 

sällan är fallet och detta orsakar att patienterna upplever stress, oro och rädsla inför mötena 

med sjukvården. Patienterna nämner att det finns tillfällen tolken har bristande kunskap 

gällande värdlandets språk och även det medicinska termerna (Kupic et al., 2015).  

I studier gjorda av Fang et al. (2015) och Fatahi et al. (2010) nämner patienterna återigen 

vikten av att tolkarna bör kunna göra korrekta översättningar för att undvika missförstånd 

som kan leda till att patienterna får felaktig diagnos och olämplig behandling. Patienterna 

påtalar att de vid flertalet möten med sjukvården blivit tilldelade tolkar som har talat en 

annan dialekt än de själva och även haft ett annat modersmål. Detta har resulterat i att 

patienterna upplever att inte tolken heller förstår dem (Fatahi et al., 2010; Gulati et al., 2011; 

McHenry et al., 2016).  

Ytterligare en aspekt som studien av Fatahi et al. (2010) lyfter är misstron till att tolken inte 

berättar vidare känslig information om patienterna, särskilt om patienterna och tolken 

kommer ifrån samma samfund. Patienter som har en tolk med sig upplever att det många 

gånger får mer adekvat information om sitt hälsotillstånd (Wångdahl et al., 2015). När tolken 

har samma etniska bakgrund som patienterna själva och samtidigt har stor kunskap för 

värdlandets kultur ökar tryggheten för att informationen som ska ges översätts korrekt 

eftersom olika kulturer kan tolka uttryck på olika sätt (Fatahi et al., 2009). 

2.5.5 Kulturens inverkan 

Utöver språkets betydelse påtalar patienterna behovet av att sjuksköterskorna har kulturell 

kompetens. Kompetens för att kunna identifiera kulturella skillnader i tolkandet av symtom, 

diagnostik och de medicinska termerna, exempelvis berättar några patienter att i deras kultur 

finns inte psykisk ohälsa utan enbart fullständigt galen (Fang et al., 2015).  

Även patienterna i studien av Fatahi et al. (2010) påtalar vikten av att tolken som används 

har kulturell kompetens om både patienternas kultur och värdlandets kultur för att undvika 

ytterligare missförstånd.  

I Tavallali, Jirwe och Kabir (2016) framkommer de att patienterna anser att en 

grundläggande faktor för att en relation ska utvecklas behöver sjuksköterskorna visa respekt 

och förståelse för patienternas kulturella bakgrund. Patienterna upplever att 

sjuksköterskorna är respektfull och visar ett stort intresse för patienternas kultur. Eftersom 

sjuksköterskorna visar ett intresse för personen bakom patienterna gav det patienterna en 

känsla av tillit och det gör att patienterna känner att det är lättare att öppna upp sig för att 

berätta om sig själv och även ställa frågor som patienterna annars inte skulle ha ställt.  

Vidare skriver Tavallali et al. (2016) att engagemang, respekt och förståelse är det som 

patienterna upplever är viktigast när det uppstår kulturella möten med sjuksköterskorna. Om 

patienterna har möjlighet väljer de att vårdas av sjukvårdspersonal med samma kulturella 
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bakgrund. Patienterna upplever att de får en ökad förståelse av sjukvårdpersonalen och 

patienterna känner en gemenskap genom kulturen.  

Sjukvårdspersonalen med samma eller liknande bakgrund antas ha en bättre förståelse om 

patienternas bakgrund (Maneze et al., 2016).  

2.6 Vårdvetenskaplig teori 

I Sverige talas det uppemot 200 olika språk i Sverige och det behöver finnas bra strategier för 

en fungerande kommunikation och för att upprätta en god relation till patienter. Joyce 

Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter har valts, eftersom den belyser 

vikten av kommunikation och kommunikationens avgörande funktion i utvecklandet av en 

relation mellan sjuksköterskorna och patienterna. 

2.6.1 Joyce Travelbee teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 

Travelbee (2011) beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig process där de professionella 

sjuksköterskorna stöttar och hjälper patienterna och deras familjer. Sjuksköterskorna hjälper 

patienterna med att hantera sjukdom och lidande samt att finna mening med erfarenheterna 

som dessa har orsakat. Processen bottnar sig i erfarenheter eller händelser som sker i mötet 

med sjuksköterskorna där sjuksköterskorna kan stötta och hjälpa. Travelbee menar att i alla 

omvårdnadssituationer sker det konstanta förändringar, eftersom sjuksköterskorna påverkar 

patienterna och patienterna påverkar sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna ska inte acceptera 

sjukdomar och lidande hos patienterna utan ska på ett ansvars- och omsorgsfull vis försöka 

bringa förändring för patienterna för att de ska känna hälsa. Tillsammans med patienterna 

och deras anhöriga ska sjuksköterskorna arbeta för att förebygga sjukdom, främja hälsa och 

sedan försöka upprätthålla dessa. 

2.6.2 Människan som individ 

Travelbee (2011) beskriver människan är något unikt och oersättlig, människan är lik men 

ändå olika andra människor som levt och som kommer leva. Människan är fullt kapabel till 

att kunna ta sina egna beslut och vara ansvarig för sina val och hur de påverkar sig själv och 

andra. Fortsättningsvis beskrivs människan som en tänkande varelse med ett logiskt 

tänkande men som även kan ha ett ologiskt tänkande såsom antingen – eller och svart – vitt. 

Människan besitter förmågan att känna med andra men kan inte helt förstå den andres 

situation, det finns en vilja att skapa relationer med andra. Människan har ett brett 

känsloregister med känslor som kärlek, tycka om och att kunna värdesätta andra individers 

egenheter samtidigt som människan kan ha förmågan att känna avsky, misstro och förakt.  
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2.6.3 Etiketter och stereotyper 

Travelbee (2011) anser att patient är en etikett och dessutom kan vara en stereotyp. Detta 

riskerar att det sker en generalisering av individen. Alla patienterna blir samma och det unika 

hos individen glöms bort under etiketten. Om sjuksköterskorna ser patienterna som en del av 

en grupp kommer det påverka det unika mötet med individen. Travelbee anser att en 

sjuksköterska inte har medkänsla, förståelse eller medlidande med en patient utan med den 

enskilda individen. Etiketten patient skapar en avhumaniseringsprocess och den roll som 

människan blir tilldelade skapar en barriär och människan blir inte sedd. Människan blir 

sedd utifrån sin sjukdom och inte som en människa med en sjukdom. 

2.6.4 Kommunikation 

Travelbee (2011) påtalar att i alla möten mellan en sjuksköterska och den som ska vårdas 

sker det någon form av kommunikation, både när den är verbal och icke-verbal. Den icke-

verbala kommunikationen sker genom kroppshållning, ansiktsuttryck, beteende och gester. 

Travelbee menar att kommunikationen är en process som ger sjuksköterskorna möjligheten 

för att utveckla en mellanmänsklig relation. Mellanmänsklig relation står för de olika 

erfarenheter som uppstår i mötet mellan sjuksköterskorna och patienterna eller den som 

behöver hjälp av sjuksköterskorna. Kommunikationen är en av sjuksköterskornas viktigaste 

hjälpmedel i mötet med patienterna. I mötet ska sjuksköterskorna lära känna patienterna, 

avgöra vilka behov som finns samt utveckla mellanmänskliga relation och på så sätt uppnå 

avsikten och målet med omvårdnaden. Sjuksköterskorna ska förstå vad patienterna vill 

förmedla och använda den informationen för att kunna planera omvårdnadsåtgärder.  

2.6.5 Mellanmänskliga relationer 

Travelbee (2011) menar att en mellanmänsklig relation huvudsakligen är en eller flera 

erfarenheter som sker mellan två människor – en sjuksköterska och en patient som är i 

behov av sjuksköterskans hjälp. Det finns en bestämd form för erfarenheten och det är att 

erfarenheten ska vara betydelsefull för de båda.  

Enligt Travelbee (2011) utvecklas relationen under fem faser där den första fasen sker i det 

första mötet mellan sjuksköterskorna och patienterna, de känner inte varandra och därmed 

görs de antaganden om den andra utifrån tidigare erfarenheter. Sjuksköterskorna behöver ha 

en självinsikt om sina egna generaliseringar för att överkomma dessa och se patienterna 

utifrån deras egna person. Under vårdtiden utvecklas relationer mellan sjuksköterskorna och 

patienterna, när de börjar identifiera varandras personligheter träder de in i fas två. 

Förutfattade meningar som funnits suddas ut och patienterna ser individen som finns bakom 

rollen sjuksköterska och sjuksköterskorna börjar se patienterna som en enskild individ och 

att de har subjektiva upplevelser av sin situation. När sjuksköterskorna börjar 

uppmärksamma patienternas egna upplevelse uppstår den tredje fasen empati. Empati för 

att försöka förstå patienternas upplevelse av sin situation. Fjärde fasen sympati som är ett 

resultat av att känna empati. Sympati är en del i att sjuksköterskorna vill lindra lidandet som 

patienterna känner och för att känna sympati behöver sjuksköterskorna känna någon form av 

tillhörighet till patienterna. I den femte och avslutande fasen i relationsprocessen har det 
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uppstått en förståelse för varandra som är ömsesidig och meningsfull eftersom båda har 

behov som blir tillgodosedda genom erfarenheten.  

Travelbee (2011) menar att eftersom även sjuksköterskorna är människor har även de behov 

som behöver tillgodoses och att anta något annat är orealistiskt. Det är inte möjligt för 

sjuksköterskorna att känna tillfredställelse med sitt arbete om denne inte hade några behov 

att tillgodose i sin arbetssituation. Sjuksköterskorna får genom mellanmänskliga relationer 

med patienterna och meningsfull kontakt med kollegorna till viss del sina behov 

tillfredsställda, dock kan inte alla behov tillgodoses och detsamma gäller för patienterna.  

Fortsättningsvis menar Travelbee (2011) att den mellanmänskliga relationen är en ömsesidig 

relation som inte enbart byggs upp utav sjuksköterskorna, utan det sker tillsammans med 

patienterna under vårdtiden. Däremot är de sjuksköterskorna som har det huvudsakliga 

ansvaret att relationen skapas och upprätthålls. Mellanmänskliga relationen karaktäriseras 

genom ett visst beteende exempelvis ett sätt att tänka på, uppfatta, känna och agera. Båda 

parterna i relationen uppfattar och reagerar på varandra som individ. Det vill säga att 

patienterna inte refereras till ett rumsnummer eller en sjukdom utan till människan som 

finns bakom. 

2.7 Problemformulering 

Människor har vandrat till Sverige av olika anledningar under århundranden. Det senaste 

årtiondet har det kommit många flyktingar till Sverige från tillexempel Afrika och 

Mellanöstern för att söka skydd på grund av krig. Tidigare forskning påvisar att när 

patienterna inte kan värdlandets språk uppstår det många känslor. Några av patienterna 

känner en rädsla och oro för hur de kommer uppfattas om de inte kan prata språket. Andra 

av patienterna upplever en frustration i att inte kunna ge och ta emot information. Många av 

patienterna får hjälp av anhöriga som hjälper till och översätter men det kan uppkomma 

svårigheter eftersom de anhöriga inte alltid förstår de medicinska termerna. Patienterna har 

rätt att bli tilldelade en formell tolk, men det medför delade åsikter. Några av patienterna 

påtalar att det är svårt att lita på en person vid första mötet och om tolken kom ifrån samma 

samfund finns det en rädsla för att sekretessen kommer brytas. För att patienterna ska känna 

en tillit till personen behöver det ha utvecklats en relation, vilket framkommer i teorin om 

mellanmänskliga relationer. Utvecklandet av en relation mellan patienterna och 

sjuksköterskorna sker över tid genom kommunikationen. Patienterna beskriver många 

svårigheter som uppstår för dem i kontakt med vården på grund av språkbarriärer och 

utifrån det är det viktigt att få kunskap om sjuksköterskornas erfarenheter av språkbarriärer 

vid vårdande dessa patienter. Genom detta kan en medvetenhet skapas om hur 

språkbarriärer i vården kan hanteras och förebyggs. 
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3 SYFTE 

Att skapa en överblick över kunskapsläget av sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda 

patienter vid språkbarriärer 

4 METOD 

I metodavsnittet beskrivs valet av metod, hur datainsamlingen och urvalet genomfördes samt 

analysmetoden och etiska överväganden som använts i denna studie. 

4.1 Val av metod 

För att kunna svara på studiens syfte blev valet att genomföra en allmän litteraturöversikt 

enligt Friberg (2017). En allmän litteraturöversikt kan användas för att få en uppfattning om 

vilka studier som har gjorts om sjuksköterskornas erfarenheter av vårdandet av patienter 

som talar ett annat språk. Litteraturöversikten gjordes enligt Fribergs faser i arbetsgången 

vilka är att välja vilket problemområde som ska undersökas, söka vetenskapliga artiklar i 

vetenskapliga databaser, använda helikopterperspektivet, välja bland alla studier och granska 

deras kvalitet. Fortsättningsvis görs en analys i tre steg för att analysera fram likheter och 

skillnader. Efter analysen genomförs en sammanställning av det som framkommit under 

analysen och det presenteras under rubriken resultat. 

4.2 Datainsamling och urval 

Östlundh (2017) menar att valet av databas beror på vilket ämnesområde som ska 

undersökas och därmed anses CINAHL plus och Pubmed vara lämpliga databaser eftersom 

de har vetenskapliga artiklar med inriktning mot vårdvetenskap. Artiklarna hittades genom 

ämnessökorden registered nurse´s experience, language barriers, nurses experiences, 

registered nurse, communication barriers, caring for, nurses perspective, care, immigrants, 

health care, cultural, minority ethnic, language barriers in healtcare, quantitative och 

nurs*, se bilaga A. Sökorden sattes ihop i olika konstellationer med booelska operatorn AND 

(Östlundh, 2017) för att finna artiklar som var relevanta.  

Avgränsningar som användes i sökningen efter artiklar var till en början årtalen 2015 - 2019, 

det fanns svårigheter i att finna artiklar som fyllde studiens syfte vilket gjorde att årtalen 

utökades till 2009 – 2019. Ytterligare avgränsningar var att artiklarna skulle finnas i fulltext 

samt vara peer-reviewed. Inga artiklar valdes att hämtas från PubMed eftersom de antingen 

var artiklar som redan valts från CINAHL Plus eller att artiklarna inte fanns i fulltext när de 

väl skulle hämtas. Inklusionskriterier som användes var att de skulle rikta sig till studiens 

syfte och sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer samt skulle artiklarna vara skrivna 
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på svenska eller engelska. Exklusionskriterier som användes var att artiklarna inte skulle 

utgå ifrån sjuksköterskestudenters eller ifrån patienternas perspektiv samt artiklar som inte 

fanns i fulltext genom CINAHL Plus eller PubMed exkluderades.  

För att få ett helikopterperspektiv enligt Friberg (2017) lästes åtskilliga sammanfattningar 

innan de slutgiltiga valdes, se bilaga B. Helikopterperspektivet möjliggjorde för att ge en 

överblick av artiklarna samt att de möjliggjorde för att se vem studierna främst riktade sig till 

och om de främst var av kvalitativ eller kvantitativ ansats. De valda artiklarna kontrollerades 

i Ulrichs webb för att verifiera att artiklarna var vetenskapligt granskade innan de 

publicerades.  

Ytterligare granskning av artiklarna gjordes enligt Fribergs (2017) granskningsfrågor för 

bedömning av vetenskaplig kvalitet, av studier med kvalitativa och kvantitativa metod. 

Frågorna har formulerat om för att kunna ge ett JA/NEJ svar på om kravet är uppfyllt, se 

bilaga C och bilaga D. Alla granskningsfrågor kunde inte formuleras om till ett JA/NEJ svar 

därmed exkluderades de frågorna. För att en artikel skulle inkluderas i examensarbetet skulle 

de uppfylla minst 5 av 10 granskningsfrågor. 

4.3 Analysmetod 

Artiklarna som valts ut analyserats enligt Friberg (2017) med en beskrivande ansats för att 

beskriva det som framkommer i artiklarna. Analysen tre steg som ska genomföras. Första 

delen av analysen börjades med att alla artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att få 

en djupare förståelse av innehållet. Alla artiklarna hade engelska som ursprungsspråk och 

översattes till svenska i ett Word dokument. Vid behov under översättningen användes ett 

lexikon för att översätta vissa ord och meningar. Alla artiklarnas syfte, metod och resultat 

skrevs in i ett Word-dokument. När alla sammanfattningar var genomförda skrevs dess ut för 

att återigen läsas flertalet gånger.  

I andra steget av analysen enligt Friberg (2017) skrevs likheter och skillnader i syftet ner på 

ett papper för att kunna ge en bättre överblick över vilka som sökte samma svar. Metoden 

delades upp i vilken design som använts, antalet deltagare och vart deltagarna arbetar samt 

vilka etiska överväganden författarna till artiklarna hade tagit.  

Fribergs (2017) tredje steg i analysen är till för att sammanställa likheterna och skillnaderna 

mellan alla artiklarna. Under analysen av artiklarnas resultat identifierades tre teman som 

fanns med i alla artiklar mer eller mindre. Dessa teman färgmarkerades med olika färger för 

att underlätta genomgången för att identifiera likheter och skillnader i de olika resultaten. 

Teman som identifierats presenteras i resultatet samt om de fanns några likheter och 

skillnader (Friberg, 2017). Temana beskriver sjuksköterskornas olika erfarenheter i 

vårdandet av patienter med begränsade språkkunskaper. Varje studies syfte, metod och 

resultat är skrivna i en artikelmatris för att underlätta möjligheten till överblick av materialet 

som analyserats, se bilaga B. 
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4.4 Etiska övervägande 

Etiska överväganden som tagits inför litteraturöversikten är att visa allt resultat som 

framkommit, positivt som negativt (Codex, 2017). Att publicera ett resultat som sitt eget men 

som är hämtat från en artikel är plagiat, detta ska förhindras genom att förtydliga genom 

referenser i löpande text och en referenslista där det framkommer vilkens artiklar som 

resultatet är hämtat ifrån (Kjellström, 2017).  

Att översätta en artikel till sin egen fördel anses vara ohederligt. Hänsyn till detta har tagits 

när artiklarna som används till resultatet och artikelmatrisen (bilaga B) översattes från 

engelska till svenska. Artikelmatrisen skapades för att underlätta för läsare att finna 

information om vad artiklarna till resultatet hade för syfte, metod och resultat (Codex, 2017). 

5 RESULTAT 

I resultatavsnittet beskrivs de likheter och skillnader som har funnits i artiklarnas syfte, 

metod, etiska överväganden och resultat. Likheter och skillnader i resultatet beskrivs under 3 

teman: Sjuksköterskornas erfarenheter av att inte tala samma språk som patienterna, 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att samarbeta med formella tolkar och anhöriga i 

vården av patienterna med begränsade språkkunskaper, Sjuksköterskornas egna 

tillvägagångssätt för att kommunicera med patienterna. Artiklarna i resultatet har sitt 

ursprung från Danmark, England, Irland, Nederländerna, Norge, Sverige och USA. 

5.1 Likheter och skillnaden i syften 

I analysen av de elva vetenskapliga artiklarna framkommer det att sju av artiklarna har ett 

syfte som riktar sig mot att utforska sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

begränsade språkkunskaper ur ett sjuksköterskeperspektiv (Ali & Johnsson, 2016; Ali & 

Watson, 2017; Coleman & Angosta, 2016; Ian, Nakamura-Florez & Lee, 2016; McCarthy, 

Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Söderman & Rosendahl, 2016). 

De övriga fyra artiklarna utforskar de erfarenheter kring att vårda patienter med begränsade 

språkkunskaper men det ingår ytterligare yrkesgrupper som läkare och undersköterskor även 

om sjuksköterskor är den största tillfrågade alternativt svarande gruppen (Kale & Syed, 2010; 

Patriksson, Berg, Nilsson & Wigert, 2017; Patriksson, Wigert, Berg & Nilsson, 2019; 

Suurmond, Lieveld, van de Wetering & Schouten – van Meeteren, 2017). Skillnader som 

identifierades i syftet var att två av artiklarna riktar sig till tvåspråkiga sjuksköterskor. Ali och 

Johnsson (2016) och Söderman och Rosendahl (2016) ville undersöka sjuksköterskornas 

erfarenheter att vårda patienter med begränsade språkkunskaper när sjuksköterskorna är 

tvåspråkig och talar värdlandet och patienternas språk. Ytterligare skillnader som 

uppmärksammades var att två artiklar ville även undersöka användandet av tolk i vården 

(McCarthy et al., 2013; Patriksson et al., 2019). 
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5.2 Likhet och skillnader i metod 

I den fortsatta analysen av artiklarna visade de sig att de artiklarna med kvalitativ ansats 

använde intervjuer med öppna frågor för att kunna komma fram till ett resultat utifrån deras 

syfte (Ali & Johnsson, 2016; Ali & Watson, 2017; Coleman & Angosta, 2016; McCarthy et al., 

2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Patriksson et al., 2017; Suurmond et al., 2017; Söderman & 

Rosendahl, 2016). Skillnader mellan artiklarna som kan identifieras var att avsikten var att 

undersöka erfarenheter som sjuksköterskorna hade av att vårda patienter med begränsade 

språkkunskaper (Ali & Watson, 2017; Coleman & Angosta,2016; Nielsen & Birkelund, 2009; 

Suurmond et al., 2017) och att undersöka sjuksköterskor erfarenheter av att kommunicera 

med patienter som har begränsade språkkunskaper (Ali & Johnson, 2016; McCarthy et al., 

2013; Patriksson et al., 2017; Söderman & Rosendahl, 2016). Ali och Johnsson (2016) samt 

Ali och Watson (2017) använde sig även av diskussioner i fokusgrupper. Ian et al. (2016) var 

ensam i att använda sig av frågeformulär med öppna frågor och Nielsen och Birkelund 

(2009) sökte svar till sitt syfte utöver intervjuer genom att observera sjuksköterskorna i hur 

de integrerade med patienterna. Eftersom tio av elva artiklar sökte sina resultat på sjukhus 

var Söderman och Rosendahl (2016) ensamma om att söka sitt resultat hos sjuksköterskor 

som arbetar på ett vårdboende.  

I de två kvantitativa artiklarna använde sig den ena av strukturerad frågeformulär (Kale & 

Syed, 2010) och den andra genomförde en skriftlig undersökning som analyserades med 

beskrivande statistik (Patriksson et al., 2019). Likheter mellan de kvantitativa artiklarna är 

att de analyserade sin data i SPSS, deras deltagare till studierna arbetade på sjukhus samt i 

studierna ingick det fler yrkesgrupper exempelvis läkare och undersköterskor även om 

sjuksköterskorna var överrepresenterad. Ytterligare skillnader som kunde identifieras mellan 

de både artiklarna var att Patrik et al. (2019) hade en större deltagande grupp med 858 

deltagare medans Kale och Syed (2010) hade 453 deltagare, men i studierna stod 

sjuksköterskor för 51.1% resp. 56.4% av deltagarna. I artikeln av Patriksson et al. (2019) 

användes två metoder för att jämföra resultatet mellan yrkesgrupperna, Mantel- Haenszel 

Chisquare test och Fisher´s non-parametic permution test, signifikant nivå för studien blev p 

<0.05. Tillskillnad mot Kale och Syed (2010) som använde sig av en metod, Chisquare test, 

för att säkerställa om resultatet hade statistisk signifikans mellan yrkesgrupperna däremot 

presenterades ingen signifikansnivå i artikeln, vare sig i löpnade text eller under tabellerna 

som används. 

5.3 Likheter och skillnader i etiska överväganden 

Tio av elva artiklar hade ett avsnitt för etiska överväganden. I den kvantitativa artikeln 

skriven av Kale och Syed (2010) framkommer det inte om etiska överväganden tagits eller om 

deltagarna gett något samtycke till deltagandet. Det är även otydligt om samtycke är givet i 

Ian et al. (2016) och Söderman och Rosendahl (2016) artiklar. Det finns en rubrik för etiska 

övervägande i Nielsen och Birkelund (2009) där de skriver att deltagarna hade givits muntlig 

och skriftlig information. Information om studiens syfte, tillvägagångssätt och att allt är 

konfidentiellt samt att deltagarna kan välja att avsluta när helst de vill utan att ge en specifik 
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anledning, det framkommer däremot inte om studien har blivit godkänd av någon etisk 

kommitté. Ytterligare tre artiklar framhäver att de har givit både skriftlig och muntlig 

information till deltagarna (Coleman & Angosta, 2016; McCarthy et al., 2013; Patriksson et 

al., 2017; Patriksson et al., 2019). I artiklar gjorda av Ali och Johnson (2016), Ali och Watson 

(2017), Ian et al. (2016), McCarthy et al. (2013) och Suurmond et al. (2017) framkommer det 

att deltagarna har fått ett informationsblad där det står om studiens syfte och metod. Enligt 

Patriksson et al. (2019) och Suurmond et al. (2017) studie ansågs det att inget godkännande 

från etisk kommitté behövdes eftersom det inte deltog några patienter i studien. Fyra av 

artiklarna är tydliga med att de fått skriftligt medgivande av deltagarna (Coleman & Angosta, 

2016; McCarthy et al. 2013; Nielsen och Birkelund, 2009; Patriksson et al, 2017) och tre av 

artiklarna skriver att de har ett informerat samtycke av deltagarna (Ali & Johnson, 2016; Ali 

& Watson, 2017; Suurmond et al., 2017). 

5.4 Likheter och skillnader i resultatet 

Här presenteras likheter och skillnader som identifierats i artiklarna i tre teman: 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med begränsade språkkunskaper, 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att samarbeta med formella tolkar och anhöriga, 

Sjuksköterskornas egna tillvägagångssätt för att kommunicera med patienterna. 

5.4.1 Sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienterna med begränsade 

språkkunskaper 

Sjuksköterskorna påtalar att de har erfarenheter av att när patienterna som har begränsade 

språkkunskaper vårdas får patienterna ofta otillräcklig information om sitt hälsotillstånd och 

vård. Sjuksköterskorna har erfarenheter av när patienterna har begränsade språkkunskaper 

uppstår det ofta missförstånd, framförallt när komplexa medicinska termer används, därför 

fick patienterna oftast en förenklad information (Ali & Watson, 2017; Coleman & Angosta, 

2016; McCarthy et al., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Patriksson et al, 2017; Suurmond et 

al., 2017; Söderman & Rosendahl, 2016). Sjuksköterskorna fick en känsla av att de inte följde 

de lagar och riktlinjer som de är ålagda att följa i sin profession (Patriksson et al., 2017; 

Suurmond, 2017). Vidare skriver Coleman och Angosta (2016) och McCarthy et al. (2013) att 

sjuksköterskorna påtalade att de försökte göra sitt bästa i vårdandet utifrån de 

förutsättningar de hade. Fortsättningsvis fanns det likheter bland sjuksköterskornas 

erfarenheten av att ha känt en frustration av att vårda patienter med begränsade 

språkkunskaper (Ali & Watson, 2017; Ian et al., 2016; McCarthy et al., 2013; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Patriksson et al., 2017; Suurmond et al., 2017). Frustrationen grundade sig i 

att de begränsade språkkunskaperna orsakade att småpratandet som är viktigt i utvecklandet 

av en relation mellan patienterna och sjuksköterskorna uteblev enligt Patriksson et al. (2017), 

Coleman och Angosta (2016) och McCarthy et al. (2013). Till skillnad mot Ian et al. (2016) 

och Nielsen och Birkelund (2009) där sjuksköterskorna menade att när patienterna hade 

begränsade språkkunskaper blev planeringen av vården och själva utförande av vården 

tidskrävande.  

I Suurmond et al. (2017) framkom det att sjuksköterskorna gjorde ett aktiv val att spendera 

mindre tid hos patienterna med begränsade språkkunskaper. Sjuksköterskorna hade 
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erfarenheter att om patienterna villa ha hjälp, skulle det ta extra lång tid, tid som 

sjuksköterskorna upplevde att de inte hade. Sjuksköterskorna i Coleman och Angosta (2016) 

studie är ensamma om att påpeka att en av orsakerna till frustration är att eftersom 

patienterna med begränsade språkkunskaper tar mer tid blev de övriga patienterna 

påverkade. Sjuksköterskorna säger att även om tiden var knapp så tittade de in oftare hos 

patienter med begränsade språkkunskaper eftersom sjuksköterskorna hade erfarenhet av att 

de patienterna sällan påkallade personal då de inte ville vara till besvär.  

Sjuksköterskorna i Ian et al. (2016) använde erfarenheten av att vårda patienterna med 

begränsade språkkunskaper till att utveckla den egna personen. Sjuksköterskorna upplevde 

att de blev mer lyhörda för patienternas olika behov samt så upplevde de att de fick mer 

kunskap om andra kulturer av patienterna. I studierna av Söderman och Rosendahl (2016) 

och Ali och Johnsson (2016) var sjuksköterskorna tvåspråkiga. Sjuksköterskorna som deltog i 

Söderman och Rosendahl (2016) studie hade goda erfarenheter av att vara samspråklig med 

patienterna, de ansåg att det ökade möjligheten till att utveckla en relation. Till skillnad mot 

sjuksköterskorna i Ali och Johnsson (2016) studie, där sjuksköterskorna hade negativa 

erfarenheter av samspråklighet. Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att de hamnat i 

situationer med patienterna där patienterna hade högre förväntningar på sjuksköterskorna 

eftersom de var samspråkliga. Sjuksköterskornas erfarenheter var att patienterna försökte 

involvera sjuksköterskorna i privata angelägenheter och patienterna försökte få 

sjuksköterskorna att ordna sjukintyg som de inte var berättigade till. Trots att detta var en 

svår situation sjuksköterskorna befann sig i på grund av deras språkkunskaper fortsatte de 

förhålla sig professionellt.  

Att bejaka patienternas kultur och respektera den anser sjuksköterskorna i Coleman och 

Angosta (2016) studie är viktigt. Till skillnad mot sjuksköterskorna i Suurmond et al. (2017) 

studie där sjuksköterskorna hade en negativ syn och svårt att förstå och respektera den andra 

kulturer. Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att anhöriga inte vill att sjuksköterskorna 

skulle ge smärtlindring till den som var i ett palliativt skede, eftersom religionen sa att 

personen skulle vara närvarande och tillexempel morfin kunde vara medvetandesänkande.  

Några av sjuksköterskorna hade förutfattade meningar om de fick ett samtal om att en 

patient ska bli inskriven och namnet var utländskt, det framkom att sjuksköterskorna tog 

förgivet att det skulle finnas språkbarriärer, framförallt om patienterna var äldre (Ali & 

Watson, 2017; Nielsen & Birkelund, 2009). 

5.4.2 Sjuksköterskornas erfarenheter av att samarbeta med formella tolkar och 

anhöriga. 

Sjuksköterskorna var beroende av formella tolkar för att kunna kommunicera med 

patienterna med begränsade språkkunskaper (Ian et al., 2016; McCarthy et al., 2013; 

Patriksson et al., 2017; Suurmond et al., 2017). I Patriksson et al. (2017) och Ian et al. (2016) 

studie nämnde sjuksköterskorna att de använde tolk över telefon eller att tolken kom till 

avdelningen. Sjuksköterskorna i Ian et al. (2016) studie hade även erfarenhet av att använda 

tolk genom videosamtal. Sjuksköterskornas erfarenheter gjorde att de föredrog när tolken 

kom till avdelningen. Detta för att de kunde kontrollera att tolken hade uppfattat vad det var 

sjuksköterskorna vill förmedla till patienterna genom att se hur tolken reagerade på 

informationen genom kroppsspråk och ansiktsmimik (Coleman & Angosta, 2016; Patriksson 

et al., 2017; Suurmond et al., 2017).  
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Däremot föredrog sjuksköterskorna i Ali och Watson (2017) studie att använda tolk över 

telefonen, men att de var svårt framförallt i de situationer patienterna var medvetandesänkta. 

Sjuksköterskorna i Coleman och Angosta (2016) studie hade erfarenheter av att det är 

omständligt att använda tolk över telefon vid de tillfällen de behövde undersöka patienterna. 

Att samtidigt hålla i en telefon och undersöka en patient försvårade undersökningen och 

sjuksköterskorna i Patriksson et al. (2017) upplevde svårigheter med att veta om tolken hade 

uppfattat korrekt och översatte rätt när mötet skedde över telefon. I studier av Coleman och 

Angosta (2016), Ian et al. (2016) och Patriksson et al. (2017) hade sjuksköterskorna positiva 

erfarenheter av att kunna boka tolk över telefon med kort varsel samt att de var tillgängliga 

dygnet runt. Till skillnad mot sjuksköterskorna i Ali och Watson (2017) studie vars 

erfarenheter var att det var svårt att boka tolk utanför kontorstid, framförallt under 

nattenskiften. I användandet av tolk över telefonen hade sjuksköterskorna erfarenheter av att 

patienterna upplevde det svårt att prata om privata angelägenheter med en röst de inte kände 

igen (Ali & Watson, 2017; Coleman & Angosta, 2016; Suurmond et al, 2017) medans 

sjuksköterskorna i Patriksson et al (2017) hade erfarenheter av att patienterna hade lättare 

att prata med en tolk över telefonen och att dom kände sig anonyma. Särskilt om patienterna 

var från etniskminoritetsgrupp eller talade en ovanlig dialekt.  

I Coleman och Angosta (2016) studie framkom det att sjuksköterskorna hade goda 

erfarenheter av att de som anlitade tolkarna arbetade för att det skulle vara en kontinuitet i 

vilken tolk som kom till avdelningen. Sjuksköterskorna i McCarthy et al. (2013) studie hade 

erfarenheter av att när tolken anlitades av någon annan än sjuksköterskorna själv togs ingen 

hänsyn till kontinuitet utan den första som var ledig blev tilldelad uppdraget. Samarbetet 

med en tolk ansågs vara tidskrävande, planeringen inför mötet och själva mötet (Ian et al. 

2016; Patriksson et al, 2017; Suurmond et al., 2017). Sjuksköterskornas erfarenheter av att 

planera inför ett möte där en tolk skulle närvara var att det behövdes göras en prioritering 

om vad som skulle tas upp. I Patriksson et al. (2017) och Ali och Watson (2017) studier 

påpekade sjuksköterskorna att när en tolk skulle hjälpa till och tolka fanns det oftast en 

tidsbegränsning, tolken hade avsatt en viss tid för mötet och sjuksköterskorna behövde hålla 

sig inom den ramen. Det framkom att bokningar av tolkar skedde i allt lägre utsträckning 

men att anledningen till den minskade bokningen hade olika orsaker. Orsakerna var 

tillexempel att sjuksköterskorna hade bristande kunskaper om hur rutinerna seg ut kring 

bokning av tolk (Kale & Syed, 2010; Patriksson et al., 2017), sjuksköterskorna var osäker om 

tolken uppfattade sjuksköterskorna rätt och översatte korrekt (Suurmond et al., 2017) och i 

Nielsen och Birkelund (2009) var anledningen att det ansågs ekonomiskt dyrt för sjukhuset.  

Studierna av Ali och Watson (2017) och McCarthy et al. (2013) uppmärksammade att 

sjuksköterskorna hade erfarenheter av att tolkarna inte kunde de medicinska termerna och 

därmed vid flera tillfällen översattes fel information till patienterna och ändå framkommer 

det i Patriksson et al. (2019) att tolkar framför allt användes vid medicinska behandlingar 

och information. Det framkom att det finns en signifikant skillnad mellan sjuksköterskor och 

läkare i användandet av formell tolk i akuta situationer (p 0.006), skillnaden var att läkarna 

använde formella tolkar i större utsträckning än sjuksköterskorna. Vid de tillfällen när det 

var svårt att få kontakt med tolk över telefon eller att de inte kunde komma till 

vårdavdelningen hade sjuksköterskorna i Kale och Syed (2010), Nielsen och Birkelund 

(2009), Patriksson et al. (2017) och Suurmond et al. (2017) erfarenheter av att anhöriga 

hjälpte till att översätta till patienterna med begränsade språkkunskaper. I Kale och Syed 

(2010) studie framkom det att 51,3% av sjuksköterskorna använde sig ofta av anhöriga i 

kommunikationen med patienterna. 
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I studierna av McCarthy et al. (2013) och Patriksson et al. (2017) framkom det att 

sjuksköterskorna vid flertalet vårdtillfällen med patienterna med bristande språkkunskaper 

rekommenderade att de tog med sig en anhörig som stöd för att översätta. Eftersom även om 

sjuksköterskorna hade goda erfarenheter av möjligheten att boka tolk kunde de vara svårt att 

finna de tolkar som talade med rätt dialekt. Däremot menade sjuksköterskorna i McCarthy et 

al. (2013), Nielsen och Birkelund (2009) och Suurmond et al. (2017) studie att det fanns 

nackdelar med att använda anhöriga som tolk, framförallt barn (Nielsen & Birkelund, 2009). 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att anhöriga till viss del undanhöll information som 

kunde upplevas obehaglig för patienterna (McCarthy et al, 2013; Nielsen & Birkelund, 2009; 

Suurmond, 2017) och i Nielsen och Birkelund (2009) studie framkom det att 

sjuksköterskorna hade erfarenheter om att patienterna inte alltid berättade allt om den 

anhöriga hjälpte till att översätta, särskilt i vårdsituationer som rörde gynekologiska frågor 

om det var en make som hjälpte till med språket. 

5.4.3 Sjuksköterskornas egna tillvägagångssätt för att kommunicera med patienterna 

Sjuksköterskorna berättade om liknande erfarenheter av att hitta andra sätt att kommunicera 

med patienterna när tolk inte fanns tillgänglig, men att det fanns inga större skillnader i 

andra sätt att kommunicera, däremot påpekade sjuksköterskorna olika punkter. I studier 

utförda av Coleman och Angosta (2016), McCarthy et all. (2013), Patriksson et al. (2017) och 

Söderman och Rosendahl (2016) menade sjuksköterskorna att mycket av kommunikationen 

bestod av det icke-verbala språket tillexempel kroppsspråk och gester.  

Att tala långsamt, vara lugn och titta på patienterna under konversationen var viktigt samt 

att låta det ta den tid som patienterna behöver för att återkoppla (Söderman & Rosendahl; 

Patriksson et al., 2017). Sjuksköterskorna i Söderman och Rosendahl (2016) studie påpekade 

att även om kroppsspråket var en viktig komponent i kommunikationen med patienterna 

med begränsade språkkunskaper, var dessa patienter även känsligare mot det icke verbala 

språket. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna är mottagliga till att uppfatta när 

sjuksköterskorna var stressade, exempelvis om sjuksköterskorna tittade upprepade gånger på 

klockan, var riktade med kroppen med dörren.  

I Coleman och Angosta (2016) och McCarthy et al. (2013) studier ville sjuksköterskornas 

påpeka att oavsett om de vårdar en patient med begränsade språkbarriärer eller inte, var en 

blandning av verbal och icke-verbal kommunikationen viktig. Vid de tillfällen som 

sjuksköterskorna inte kunde förmedla den information som de ville ge patienterna genom 

icke-verbal kommunikation använde de sig av tekniska hjälpmedel som Google translate eller 

ett lexikon. Sjuksköterskorna i Coleman och Angosta (2016) och Patriksson et al. (2017) 

studie kunde sjuksköterskorna i en del vårdsituationer med patienter med begränsade 

språkkunskaper rita en bild för att försöka förtydliga informationen eller när patienterna 

hade smärta och sjuksköterskorna behövde veta hur patienterna upplevde smärtan, fick 

patienterna peka på en skala med ansiktet som hade olika leenden för att få en uppfattning. 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt förs en diskussion av metoden, resultatet och etiska överväganden. Styrkor och 

svagheter lyfts fram i metoddiskussion samt val av metod och hur den genomförandes. 

Resultatdiskussionen kommer föras mot tidigare forskning om språkbarriärer ur 

patienternas perspektiv och Joyec Travelbees teori om mellanmänskliga relationer 

6.1 Metoddiskussion 

I detta examensarbete valdes det att göra en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017). 

En allmän litteraturöversikt genomfördes för att få en överblick över hur kunskapsbilden ser 

ut inom det specifika området. En allmän litteraturöversikt kändes lämplig som metod till 

detta examensarbete på kandidatnivå eftersom den inte är lika omfattande som en 

systematisk litteraturstudie som innehåller metaanalys eller metasyntes (Friberg, 2017). 

Syftet med denna allmänna litteraturöversikt var att identifiera sjuksköterskornas 

erfarenheter av att vårda patienter när de finns språkbarriärer och därför kändes denna 

metod relevant att använda. Utgångspunkten för studien är att se den hela kunskapsbilden 

och därför används artiklar med både kvalitativa och kvantitativa ansats  

Kvalitativdata används främst för att få reda på deltagarnas egna erfarenheter av en 

situation, och genom tillexempel intervjuer med öppna frågor. Öppna frågor ger deltagarna 

möjlighet att djupare förklara sin syn på upplevelsen (Kjellström, 2017) medan 

kvantitativdata samlas in genom exempelvis enkäter där deltagarna svarar på frågor enligt en 

numerisk skala och sedan analyseras resultaten statistiskt (Polit & Beck, 2012). Fördel med 

kvalitativdata är att en förståelse för människans unika erfarenhet synliggörs men oftast sker 

dessa studier med ett förre antal deltagare eftersom intervjuer tar mycket tid att genomföra 

och analysera. Kvantitativdata genom exempelvis enkäter kan nå en mycket större grupp 

människor men det negativa är att deltagarens unika svar uteblir. När deltagaren ska göra en 

skattning av sin upplevelse på en skala mellan 0 – 10, där 0= inte alls och 10= instämmer 

helt, kan två deltagares val av att välja siffran 4 fortfarande ha olika innebörd eftersom 

upplevelsen är sin egna. Därför kan det anses vara en fördel med att genomföra en allmän 

litteraturstudie där det används både kvalitativa och kvantitativa data. Dels få tillgång av 

resultat från grupper med fler antal deltagare och samtidigt ta del av subjektiva erfarenheter 

av grupper med färre deltagare. 

Databaserna CINAHL Plus och PubMed användes för att göra datainsamlingen, databaserna 

fann sig lämpliga eftersom de innehåller vetenskapliga artiklar med ämnesområdet 

vårdvetenskap som ligger till grund för detta examensarbete. Två databaser användes vid 

sökningar efter artiklar, eftersom det ger en ökad möjlighet till fler artiklar. I sökningen efter 

artiklar användes flertalet olika ämnessökord som registered nurse´s experience, language 

barriers, nurses experiences, registered nurse, communication barriers, caring for, nurses 

perspective, care, immigrants, health care, cultural, minority ethnic, language barriers in 

healtcare, quantitative och nurs* tillsammans i olika sammansättningar med booelska 

operatorn AND. Inklusions- och exklusionskriterier användes för att välja ut lämpliga artiklar 
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till litteraturöversikten. Trots sökning i PubMed med de olika sökord var det svårt att finna 

artiklar som svarade på syftet som inte redan var funna i CINAHL Plus. Examensarbetet är 

under en begränsad tid och sökandet efter artiklar är tidskrävande, beslutet togs att använda 

de artiklar som blev funna i CINAHL Plus. Att artiklarna endast är tagna från en databas kan 

ses som en svaghet och att en tillräckligt bred överblick om ämnet inte uppnås. 

När sammanfattningarna lästes framgick det att i några av artiklarna ingick det flera 

yrkesgrupper ingick i studierna, men att sjuksköterskorna var den överrepresentativa 

gruppen av studiedeltagare. Att endast sju av elva artiklar är rent ur ett 

sjuksköterskeperspektiv kan identifieras som en svaghet i examensarbetet. Ett val gjordes att 

inkludera de övriga fyra artiklarna trots att det ingick flera yrkesgrupper eftersom 

sjuksköterskornas erfarenheter gick att identifiera och svarade på studiens syfte. I två av 

artiklarna är studierna genomförda på specialistavdelningar, neonatal och pediatrisk 

avdelning. I studien genomförd på pediatrisk avdelning framkommer det att det var 

legitimerade sjuksköterskor som deltog i studien och att de inte hade en specialistutbildning. 

Däremot i studien där personalen arbetar på en neonatal avdelning har sjuksköterskorna 

blandade kompetenser, några av deltagarna i studierna var barnmorskor, barnsjuksköterskor 

och allmänna sjuksköterskor. Valet av att inkludera dessa artiklar i examensarbetet har sin 

grund i att specialistutbildningarna ger en spetskompetens i att vårda inom ett specifikt fält 

men inte någon ytterligare kompetens i att kommunicera vid språkbarriärer.  

I en allmän litteraturöversikt som denna används både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

för att få en bredare överblick om kunskapsläget. Det finns olika kvalitetskriterier beroende 

på om examensarbetet har kvalitativ eller kvantitativa ansats. Mårtensson och Fridlund 

(2017) skriver att det finns kvalitetskriterier för kvalitativa arbeten vilka är pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Det framkommer i inledningen att tidigare erfarenhet 

om att vårda patienter med begränsade språkkunskaper finns, genom att vara tydlig om 

vilken förförståelse det finns i ämnet ökar pålitligheten för examensarbetet enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017). Eftersom det finns en tidigare erfarenhet av språkbarriärer 

är det viktigt att det finns en tydlig beskrivning om hur analysprocessen har genomförts samt 

att analysen har varit neutral vilket ökar bekräftelsebarheten och att tidigare erfarenheter 

inte ska avspeglas på resultatet. Överförbarheten av ett examensarbete kan endast bedömas 

om resultatet är tydligt samt kraven för pålitlighet och bekräftelsebarhet är uppfyllda för 

examensarbetet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Studien skulle med fördel kunna genomföras inom andra professioner men resultatet skulle 

troligen bli annorlunda eftersom erfarenheten är sin egen och inte samma som en annans 

även om den kan vara lik. Eftersom erfarenheter av att vårda patienter med begränsade 

språkkunskaper finns, därför har det tagits hjälp av personer som inte arbetat med 

examensarbetet och bett dem läsa igenom studien för att komma med synpunkter om texten 

inte upplevs objektiv (Henricsson, 2017). Kvalitetsgranskning av artiklarna som valts till 

resultatet har gjorts enligt Friberg (2017) granskningsfrågor för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar, en svaghet som kan upplevas är att ingen tidigare erfarenhet av att granska 

vetenskapliga artiklar finns samt att granskningsfrågorna är förenklade till ja/nej svar och 

därmed är inte alla frågor medtagna eftersom de inte kunde formuleras om till ja/nej frågor. 

Alla artiklar kontrollerade att de är peer-review och publicerats i vetenskapliga tidskrifter. 
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Ett inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, det 

kan ses som både en styrka och svaghet i studien. Styrkan i att artiklarna är skrivna på 

engelska är att de når ut till fler människor eftersom många behärskar språket. Svagheten att 

ta hänsyn till i arbetet är att engelska inte är modersmålet och översättning har gjorts från 

engelska till svenska i resultatet, att meningar och uttryck har missförståtts kan inte 

uteslutas. 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring artiklarnas syfte, metoder och etiska överväganden 

samt artiklarnas resultat. Resultatet diskuteras mot tidigare forskning samt vårdteoretiskt 

perspektiv. 

6.2.1 Artiklarnas syfte, metoder och etiska överväganden 

Ali och Johnsson (2016), Ali och Watson (2017), Coleman och Angosta (2016), Ian et al. 

(2016), Nielsen och Birkelund (2009), Suurmond et al. (2013) och Söderman och Rosendahl 

(2016) hade för avsikt att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter 

med begränsade språkkunskaper. Syftet var att få vetskap om vilka utmaningar 

sjuksköterskorna stod inför samt hur deras arbete påverkades positivt som negativt. 

Patriksson et al. (2017) ville utforska vårdpersonalens erfarenheter av att kommunicera med 

patienterna som hade begränsade språkkunskaper och hur informationen som behövde 

utbytas överfördes på lämpligaste vis. Kale och Syed (2010), McCarthy et al. (2013) och 

Patriksson et al. (2019) hade som fokus på att utforska erfarenheterna av att använda tolk i 

samtal med patienterna.  

I detta examensarbete kändes alla syftena relevanta eftersom den allmänna 

litteraturöversikten hade som syfte att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda 

patienter med begränsade språkkunskaper. Att ta del av sjuksköterskornas egna erfarenheter 

ger en tydligare förståelse för de utmaningar sjuksköterskorna står inför i sitt arbete.  

Två av artiklarna är av kvantitativ ansats, fördelen med insamlingen av kvantitativdata är att 

det möjliggör för en insamling av data från större grupper än vid kvalitativ. Två kvantitativa 

studierna fick svar från totalt 715 sjuksköterskor och nio kvalitativa studierna fick in svar från 

267 sjuksköterskor. Sex av de kvalitativa studierna använde sig av intervjuer med öppna 

frågor och två använde sig av semistrukturerade intervjuer, skillnaden mellan att ha öppna 

frågor eller semistrukturerad intervju är att de semistrukturerade intervjuerna är förberedda 

med frågor som samtliga ställs till deltagarna men eventuella följdfrågor anpassar sig efter 

hur intervjun utvecklar sig (Danielsson, 2017). Det är viktigt att personen som håller i 

intervjuerna skapar en miljö som känns trygg och bekväm för deltagarna (Polit & Beck, 2012) 

eftersom det ökar möjligheten till att deltagaren öppnar sig och berättar mer ingående om 

sina erfarenheter. Intervjuer ger möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor samt låta 

deltagaren utveckla sitt svar för att undvika missförstånd. Artiklarna skrivna av Surrmond et 

al. (2016) och Söderman och Rosendahl (2016) använde sig av semistrukturerade intervjuer 
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som metod för att undersöka deltagarnas erfarenheter. Polit och Beck (2012) nämner att 

fördelen med semistrukturerade intervjuer är att forskaren kan kontrollerat ställa de frågor 

som de vill ha besvarade. Forskarna utgår ifrån ett frågemanus men olika djup i frågorna. 

I artiklarna som ingår i resultatet deltar det människor och då behövs särskilda 

överväganden tas. Det framkommer i de flesta av artiklarna att etiska överväganden har 

tagits samt att de som deltagit i studierna har fått information om vad studierna har för syfte 

samt att deltagarna kan avbryta sitt deltagande när de vill utan konsekvenser. Att deltagare 

till studier får vetskap om att deras deltagande är frivilligt och att de själva bestämmer om 

sitt deltagande är viktigt för att det ska fortsätta finnas frivilliga personer som ställer upp vid 

olika typer av studier för att hjälpa till att öka en förståelse om olika ämnen. 

6.2.2 Artiklarnas resultat 

I resultatet framkommer sjuksköterskornas erfarenheter av att inte tala samma språk som 

patienterna, deras erfarenheter av att kommunicera genom formella tolkar och anhöriga 

samt egna strategier vid kommunikation. Positiva och negativa erfarenheter nämns och det 

är tydligt att sjuksköterskorna försöker hantera situationerna utifrån de förutsättningar som 

finns.   

Det har uppmärksammats i resultatet att när det finns språkbarriärer uteblir det vardagliga 

småpratet som är en viktig del i utvecklandet av en relation mellan sjuksköterskorna och 

patienterna. I alla möten mellan sjuksköterskorna och patienterna sker en kommunikation, 

verbal som icke-verbal. Joyce Travelbee (2011) menar i sin teori om mellanmänskliga 

relationer att kommunikation är det som möjliggör för att en relation ska utvecklas mellan 

sjuksköterskorna och patienterna. Relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna är 

ömsesidig och byggs upp av båda parter även om sjuksköterskorna har det yttersta ansvariga. 

En svårighet med utvecklandet av relationen kan vara det som framkommer i tidigare 

forskning. Tidigare forskningen påvisade att patienterna känner en osäkerhet till att försöka 

prata det språk som den har begränsade kunskaper i eftersom det finns en rädsla att 

uppfattas som okunnig och därför uteblev småpratet. Även om sjuksköterskorna är ytterst 

ansvarig för upprättandet av en relation påtalar Travelbee (2011) att patienterna också bör ha 

en vilja att en relation ska utvecklas. I detta fall kanske patienterna också vill ha en relation 

men språkbarriären hindrar den utvecklingen.  

Svensk sjuksköterskeförening (2009) skriver att sjuksköterskorna har ett ansvar att 

möjliggöra för att patienterna ska kunna bestämma över sin vård och vara delaktig vilket 

även tydliggörs i HSL (SFS 2017:30) att sjuksköterskorna ska möjliggöra för patienternas 

självbestämmande och deltagande. Sjuksköterskorna ska även värna om patienternas 

integritet och inte utsätta patienterna för lidande genom kränkande behandling. I resultatet 

framkommer det att utveckla en god relation med patienterna med begränsade 

språkkunskaper är lika viktig som relationen till patienterna som talar samma språk och det 

är en strävan som sjuksköterskorna har. Den etiska kod som ICN har utformat menar att alla 

ska få samma goda omvårdnad oavsett etnicitet, kön, ålder eller religiös bakgrund (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b). Svensk sjuksköterskeförening (2009, 2016b) skriver att 

sjuksköterskorna inte ska utsätta patienterna för kränkande behandling så upplever 
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patienterna i tidigare forskning att de blir kränkta inom vården, kränkta för att de är av 

annan etnicitet. Samt att sjuksköterskorna i resultatet bekräftar att när de ser att de skrivas 

in en patient med utländskt namn har de en fördom om att det kommer resultera i öka 

arbetsbelastning, kopplat till begränsade språkkunskaper. Travelbee (2011) tycker inte om 

ordet patient och anser att är en etikett som det skapar en generalisering och individen glöms 

bort. En liknande generalisering kan antas när sjuksköterskorna gör en generalisering av att 

när en patient med ett utländskt namn ska bli inskriven kommer det att bli en belastning. 

I resultatet påtalas det att när sjuksköterskorna har en patient som talar ett annat språk 

utmanas sjuksköterskorna att titta på situationen ur ett annat perspektiv. Sjuksköterskorna 

får arbeta utanför sina ramar och finner det utmanande och utvecklandet av sin egna person. 

Att kunna se situationen ur patienternas perspektiv är enligt Travelbee (2011) en av de faser 

som ingår i utvecklandet av den mellanmänskliga relationen. Att när sjuksköterskorna börjar 

uppmärksamma patienternas upplevelse av situationen utvecklas förmågan för att känna 

empati för patienternas situation. I omvårdnad där patienterna har begränsade 

språkkunskaper används ofta anhöriga som ett stöd vid bråkbarriärer.  

I tidigare forskning fanns det ett syfte att ta reda på patienternas upplevelse av att använda 

anhöriga som tolk och i resultatet fanns det ett syfte att ta reda på sjuksköterskornas 

erfarenheter av anhörig som tolk. Både patienterna och sjuksköterskorna upplever att när en 

anhörig används som tolk finns det en risk att patienterna inte ger all information, eftersom 

det kan vara för privat information. Fördelen med anhöriga som tolk är att de anhöriga 

känner patienterna och kan berätta om deras vanor. Detta möjliggör för att kunna utforma en 

personcentrerad vård där utformandet av vården sker i partnerskap mellan sjuksköterskorna, 

patienterna och anhöriga. I resultatet påtalar sjuksköterskorna ytterligare fördelar med 

anhöriga som tolkar och det är därför att formella tolkar kan vara svåra att få tag på med kort 

varsel, framförallt på nätterna. Antaganden som kan göras utifrån vad patienterna och 

sjuksköterskorna påtalar om sina erfarenheter är att formella tolkar är att föredra och att 

tydligare riktlinjer om när tolkar ska användas behövs. 

Enligt Förvaltningslag (SFS 2017:900) har alla patienter som inte kan tala svenska rätt till 

tolkstöd i kontakt med myndigheter, men användandet av formella tolkar har sina för och 

nackdelar precis som användandet av anhörig som stöd vid språkbarriärer. Det finns olika 

sätt för sjuksköterskorna att ta hjälp av formella tolkar i vårdandet av patienterna och det 

kan ske genom telefon eller att tolken kommer till avdelningen. I resultatet framkommer det 

att samordningen inför ett möte mellan sjuksköterskorna och patienterna där en formell tolk 

ska tolka är ofta tidskrävande. Det krävs att sjuksköterskorna bokar tolken, samtalar med 

andra professioner vad som är mest väsentligt att ta upp och är väl förberedd inför mötet 

eftersom mötet oftast är tidsbegränsat.  

Att samverka med andra professioner är en del i yrkesbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2009) och inget som sjuksköterskorna kan 

kringgå för att vara mer tidseffektiva. Resultatet visar att fördelar med att använda formella 

tolkar är att de ska en neutral roll och tolka informationen som den ges utan att försköna. 

Sjuksköterskorna i resultatet har erfarenheter av att det brister i kontinuitet med vilken tolk 

som kommer till avdelningen, bristen på kontinuitet skapar en osäkerhet för patienterna. När 
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patienterna känner sig osäkra finns ingen tillit och patienterna inte öppnar sig och berättar 

det sjuksköterskorna behöver veta. Det visar sig även att tolkarna i stor utsträckning har 

svårigheter med medicinska termer vilket orsakar missförstånd och felaktiga översättningar. 

Det framkom i resultatet att vissa av patienterna tror att de ska genomgå en viss 

undersökning men det i själva verket är en annan undersökning de ska genomgå. I tidigare 

forskning påtalas det att patienterna blivit tilldelad formella tolk som talat en annan dialekt 

än patienterna själv och att det då uppstått missförstånd i kommunikationen med 

sjuksköterskorna. 

I resultatet har det visat sig att det kan vid vissa tillfällen finnas svårigheter med att boka 

formella tolkar. Sjuksköterskorna försöker vid såna tillfällen hitta sina egna vägar att 

kommunicera med patienterna om anhöriga inte finns närvarande. Framförallt förstärkte 

sjuksköterskorna det som skull sägas till patienterna med icke-verba kommunikation, 

bestående av kroppsspråk, miner och gester vilket även Travelbee (2011) nämner är en del av 

kommunikationen mellan människor. Däremot visar resultatet att när de finns 

språkbarriärer blir patienterna med begränsade språkkunskaper mer mottaglig för den icke-

verbala kommunikationen och känner av tydligare om sjuksköterskorna är stressad och inte 

har tid.  

6.3 Etisk diskussion 

Kjellström (2017) skriver att forskningsetik har sin kärna i att värna och skydda deltagarna 

som deltar i studierna som genomförs. Artiklarna som används i denna allmänna 

litteraturöversikt har redan genomgått etiska prövningar och gjort etiska överväganden 

därmed har inga ytterligare etiska överväganden tagits. För att undvika plagiat framkommer 

det vart informationen har ursprungligen genom att frekvent referera i löpande text samt att 

föra en referenslista (Kjellström, 2017). Referering underlättar även för läsaren att hitta 

ursprungsartiklar och litteratur om de vill ha en djupare kunskap. Refereringen av artiklar 

och litteratur som använt har genomförts med stöd av APA-manualen som laddats ner från 

Mälardalens högskola webbplats. Ytterligare etiska överväganden som gjordes var vid 

översättningen av artiklarna från engelska till svenska. Det har stundvis varit en utmaning 

och stöd har tagits av svensk-engelskt lexikon för att försöka genomföra en god översättning 

(Codex, 2017). Ett neutralt förhållningssätt har försökts hållas gentemot de resultat som 

granskat under skrivprocessen samt haft i åtanke att egen förförståelse om vårdande av 

patienter med begränsade språkkunskaper finns. 

7 SLUTSATSER  

Examensarbetet hade som syfte skapa en överblick om kunskapsläget av sjuksköterskornas 

erfarenheter av att vårda patienter vid språkbarriärer. Det som huvudsakligen framkommit i 
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examensarbetet är tillit, formella tolkar, anhöriga samt verbal och icke-verbal 

kommunikation. Det som framkommit är viktiga delar för sjuksköterskorna i vårdandet av 

patienterna. Tillit mellan sjuksköterskorna och patienterna är viktigt för att patienterna ska 

känna sig bekväma med att berätta information om sig själva. Sjuksköterskorna är i stort 

behov av att samarbeta med formella tolkar vid språkbarriärer, dock framkommer det att det 

blir feltolkningar och att tolkarna har bristande kunskaper i medicinska termer. Anhöriga är 

viktiga för patienterna i läkandet men när de hjälper till vid språkbarriärer framkommer det 

att erfarenheter finns att anhöriga sållar bort information till patienterna. När det verbala 

språket används är det viktigt att det talas långsamt och att tid ges för respons. 

Sjuksköterskorna gör en kombination av det verbala språket och det icke-verbalt språk, 

tillexempel kroppsspråk, för att förtydliga informationen. 

 Förslag till vidare forskning 

Forskning om sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med språkbarriärer 

finns, men det finns behov för ytterligare efterforskningar i ämnet. Fortsatt forskningen om 

erfarenheter av språkbarriärer även hos andra grupper som patienter, undersköterskor och 

läkare är av vikt. Forskningen skulle kunna påvisa de risker och negativa erfarenheter som 

uppstår för de olika parterna när tiden inte räcker till och ekonomin är begränsad. 

Forskningen kan visa att en god vård kan bli svår att uppnå när det skärs ner i budgetar och 

arbetet ska effektiviseras. Förslagsvis behövs studier både med kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Kvalitativa studier för att ta del av de unika erfarenheterna från de som vårdar och 

vårdas samt kvantitativa studier eftersom de oftast når ut till större antal deltagare. 
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 Datum Databas Sökord Antal 
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Tidsbegränsning Valda artiklar 
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CINAHL 
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Registered 

nurses´ 

experience AND 

language 

barriers 

16 2009-2017 Communicating with parents who have difficulty 

understanding and speaking Swedish: An interview 

study with health care professionals. 
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Language 

barriers AND 

nurses 

experiences AND 

registered nurse 

7 2009-2019 The lived experiences of acute-care bedside registered 

nurses caring for patients and their families with limited 

English proficiency: A silent shift. 
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CINAHL 
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Registered 

nurses 

experiences AND 
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barrier AND 

caring for 

8 2009-2019 Registered nurses´ experiences with caring for non-

English speaking patients 

4 16/9 

2019 

CINAHL 

Plus 

registered 

nurses' 

experience AND 

languages 

barriers 

13 2009-2019 Speaking my patient´s language: bilingual nurses´ 

perspective about provision of language concordant care 

to patients with limited English proficiency 
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Nurses 
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40 2009-2019 Language barriers and their impact on provision of care 
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perspectives 
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nurses 

experience AND 

languages 

barriers AND 

healthcare 

87 2009-2019 Conversations through barriers of language and 
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Nurses 

perspective AND 

language 

barriers 

54 2009-2019 Towards culturally competen paediatric oncology care. 

A qualitative study from the perspective of care 
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minority ethnic 

AND nurses 

experience  

62 2009-2019 Minority ethnic patients in the Danish healthcare 

system – a qualitative study of nurses´ experiences 

when meeting minority ethnic patients  
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Language 

barriers in 
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nurs* AND 
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20 2009-2019 Language barriers and the use if interpreters in the 

public health services. A questionnaire-based survey 
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15 2009-2019 Health care professional´s communication through an 
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BILAGA B – ARTIKELMATRIS 
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provision of 

language concordant 

care to patients with 
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proficiency 
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nursing  
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med begränsade engelska 

kunskaper och dess inverkan på 

patienten och sjuksköterskan. 

Kvalitativ utforskande ansat 

användes.  

Individuella intervjuer och 

tre fokusgrupps diskussioner 

genomfördes med en 

semistrukturerad 

intervjuguide.  

 

n=59 sjuksköterskor 

arbetande på akutsjukhus i 

England deltog i studien. 

Fyra teman framkom i 

resultatet:  

”När vi talar samma språk”, 

”När jag talar min patients 

språk”,  
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R. 

Language barriers 
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patients with limited 
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dess påverkan av tillgången av 

vård för patienter med 

begränsade engelska kunskaper 

från annan språklig bakgrund. 

En kvalitativa beskrivande 

ansats användes.  

Data samlades in genom 

individuella intervjuer och 

fokusgruppsdiskussioner.  

Tre teman framkom i resultatet: 

“Mångetnicitet och 

språkbarriärer”, 

“Språkbarriärers påverkan” och 

“Kommunicera genom tolk”  

 

9/10 poäng 
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English proficiency: 

Nurses´ perspectives  

Journal of Clinical 

Nursing 

 

2017 

n= 59 sjuksköterskor 

arbetandes på sjukhus i 

England. 

 

3 Coleman, J-S. & 

Angosta, A D. 

The lived 

experiences of acute-

care bedside 

registered nurses 

caring for patients 

and their families 

with limited English 

proficiency: A silent 

shift  

Journal of Clinical 

Nursing 

 

2016 

Att utforska de levda 

erfarenheterna av akutvårds 

sjuksköterskor som tar hand om 

patienter och deras familjer med 

begränsad engelska kunskap. 

  

En fenomenologisk 

forskningsmetod användes. 

Individuella intervjuer för att 

på ett meningsfullt vis 

beskriva och förstå helheten 

av sjuksköterskans 

erfarenheter.  

n= 40 registrerade 

sjuksköterskor med minst 3 

års erfarenhet av akutvård 

deltog i studien.  

 

 

Fyra teman framkom i 

resultatet:  

”Önskan om kommunikation”, 

”Önskan om kontakt”,  

”Önskan om att ge vård”, 

”Önskan om att ge kulturell 

respekt och förståelse   

 

9/10 poäng 
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4 Ian, C., Nakamura-

Florez, E. & Lee, Y-
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Registered nurses' 

experiences with 

caring for non-

English speaking 

patients  

Applied Nursing 

Research 
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Att utforska registrerade 

sjuksköterskor erfarenheter av att 

vårda patienter som inte talar 

engelska och förstå hur dessa 

erfarenheter påverkar det kliniska 

arbetet.   

 

En utforskande kvalitativ 

ansats.  

En enkät med öppna 

svarsalternativ.  

 

n= 17 registrerade 

sjuksköterskor deltog i 

studien  

 

Två huvudteman kom från 

enkäternas svar:  

”Tillgången på resurser” och 

”Förändringar i vårdpraxis”.  

9/10 poäng 

5 Kale, E. & Syed, H. 

R. 

Language barriers 

and the use of 

interpreters in the 

public health 

services. A 

questionnaire-based 

survey 

Patient education 

and counseling 

2010 

Att undersöka tvärkulturell 

kommunikation i 

hälsovårdsmiljöer, vilket har 

konsekvenser för jämlik tillgång 

till hälsovård 

En kvantitativ 

tvärsnittsdesign med ett 

strukturerat frågeformulär 

användes.  

Svarsfrekvensen var 35,1%.  

 

n= Den största kategorin av 

deltagare (51,1%) bestod av 

sjuksköterskor följt av den 

näst största kategorin 

(26,6%) av 120 läkare. 

 

Resultat antydde en 

underutnyttjande av tolktjänster 

i den offentliga sjukvården 

6/10 poäng 



 

4  

6 McCarthy, J., 

Cassidy, I., Graham, 

M. M. & Tuohy, D. 

Conversations 

through barriers of 

language and 

interpretation  

British Journal Of 

Nursing 

2013 

Att beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter av språkbarriärer och 

användandet av tolk i en 

utvecklande hälsovårdsmiljö i 

Irland. 

En kvalitativ beskrivande 

ansats användes för att 

analysera insamlade data. 

Deltagarna intervjuades med 

öppna svarsalternativ,  

vid uppföljning var 

intervjuerna 

semistrukturerade. 

n= 23 sjuksköterskor deltog i 

studien 

 

Två huvudteman framkom: 

“Begränsade konversationer 

(språk)” och  

”Tillvägagångssätt att prata 

(tolk)”.  

9/10 poäng 

7 Nielsen, B. & 

Birkelund, R. 

Minority ethnic 

patients in the 

Danish healthcare 

system – a 

qualitative study of 

nurses´ experiences 

when meeting 

minority ethnic 

patients 

Scandinavian 

journal of caring 

sciences 

2009 

Att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter med en etnisk 

minoritets bakgrund. 

Kvalitativa intervjuer 

genomfördes kombinerat 

med observationer. 

n= 4 sjuksköterskor på 

sjukhus.  

Studien visade tre fenomen 

upplevd av sjuksköterskorna: 

“Problem i kommunikationen”, 

”patientens smärtnivå” och ” 

patientens kost”. 

8/10 poäng 



 

5  

8 Patriksson, K., Berg, 

M., Nilsson, S. & 

Wigert 

Communicating with 

parents who have 

difficulty 

understanding and 

speaking Swedish: 

An interview study 

with health care 

professionals 

Journal of neonatal 

nursing 

2017 

Att utforska erfarenheterna 

sjukvårdsvårdpersonal på 

neonatalavdelning har om 

kommunikation med föräldrar av 

utländskt ursprung som har svårt att 

förstå och tala svenska 

Kvalitativ induktiv 

innehållsanalys. 

Individuella öppna intervjuer 

som genomfördes 

 

n= 25 sjuksköterskor, 10 

läkare och 25 

undersköterskor.  

Sjukvårdspersonalens 

erfarenheter sammanfattades i 

en huvudkategori:  

"Maktlöshet inför otillräckliga 

vårdrutiner som leder till 

misslyckande att kommunicera." 

 

9/10 poäng 

9 Patriksson, K., 
Wigert, H., Berg, M. 
& Nilsson, S. 
 

Health care 

professional’s 

communication 

through an 

interpreter where 

language barriers 

exist in neonatal 

care: a national study 

 

BMC Health 

Services Research 

Att undersöka sjukvårdspersonals 

användande av tolkar och 

kännedomen av lokala rutiner för 

tolkad kommunikation i 

neonatalvård 

Data analyserades med 

beskrivande statistik och 

dikotomiserades så att 

sjukvårdspersonalen 

jämfördes i grupper av två 

med användning av Mantel-

Haenszel Chi Square-testet 

och Fishers Non Parametric 

Permutation-test. 

n= 858 deltagare 

Studien visade en skillnad 

mellan yrkesgrupperna i 

medvetenhet om riktlinjer, 

tillgänglighet för tolkar och 

individuella resurser för att 

kommunicera genom en tolk. 

 

7/10 poäng 



 

6  

 

 2019 
10 Suurmond, J., 

Lieveld, A., Van de 

Wetering, M. & 

Schouten-van 

Meeteren, A.Y.N 

Towards culturally 

competent 

paediatric oncology 

care. A qualitative 

study from the 

perspective of care 

providers 

European journal of 

cancer care 

2017 

Att utforska de hinder inom 

pediatrisk cancervård som leder 

till hinder i vårdprocessen för 

etniska minoritetsföräldrar.  

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. 

n= 13 sjuksköterskor och 12 

pediatrik onkologer från två 

olika pediatriska 

onkologiavdelningar deltog i 

studien.  

Tre huvudteman framkom: 

“Språkbarriärer mellan 

vårdgivaren och föräldrarna”, 

”Erfarenheter av kulturella 

skillnader mellan 

sjukvårdspersonal och 

föräldrarna” och  

”Rapporterade reaktioner på 

barriärerna”.  

9/10 poäng 

11 Söderman, M. & 

Rosendahl, S P. 

Caring for ethnic 

older people living 

with dementia – 

Experiences of 

nursing staff. 

Att utforska och beskriva 

sjuksköterskornas erfarenheter av 

att vårda patienter med demens 

som inte talar svenska och bor på 

finsktalande gruppboende i 

relation till svensktalande 

gruppboenden i Sverige. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Semistrukturerade intervjuer 

n= 27 sjuksköterskor  

Två huvudteman identifierades 

var “Kommunikation” och 

”kulturorienterade aktiviteter” 

9/10 poäng 
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Journal of cross-

cultural gerontology 

 

2016 
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BILAGA C – KVALITETSGRANSKNING: KVALITATIVT STUDIE 

(Friberg, 2017)  

Nummer i artikelmatris: 1 2 3 4 6 7 8 10 11 

Finns det ett tydligt problem 

formulerat? 

X X X X X X X X X 

Finns det ett tydligt syfte? X X X X X X X X X 

Framkommer det vilken metod som 

används? 

X X X X X X X X X 

Har etiska överväganden gjorts? X X X X X O X X X 

Är urvalet relevant? X X X X X X X X X 

Är datainsamlingen tydligt 

beskriven? 

X X X X X X X X X 

Är analysen tydligt beskriven? X X X X X X X X X 

Finns det analysmättnad? O O O O O O O O O 

Är resultatet tydligt? X X X X X X X X X 

Finns det någon diskussion? X X X X X X X X X 

Resultat: 9 9 9 9 9 8 9 9 9 

 

Ja –X 

Nej – O 

1-4 låg  5-7 medel 8-10 hög 



 

1  

 

BILAGA D – KVALITETSGRANSKNING: KVANTITATIV STUDIE 

(Friberg, 2017) 

Nummer i artikelmatris: 5 9 

Finns det ett tydligt problem formulerat? X X 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? X X 

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 

O O 

Är syftet tydligt formulerat? X X 

Är metoden tydligt beskriven? X X 

Har det gjorts ett urval? (t.ex. antal personer, ålder) O X 

Finns det ett tydligt resultat? X X 

Förs det några argument? X X 

Finns det en metoddiskussion? O O 

Finns det återkoppling till teoretiska antaganden, 

tillexempel omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 

O O 

Resultat: 6 7 

 

Ja – X 

Nej – O 

1-4 låg  5-7 medel 8-10 hög 
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