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Abstrakt  

Bakgrund: År 2018 migrerade över 130 000 personer till Sverige. Stor migration 

har gjort att det i dagsläget talas över 150 olika språk i Sverige. Språk ger 

förutsättningar för individer att uttrycka sina upplevelser och känslor, samtidigt som 

språk även kan innebära begränsningar i kommunikation mellan olika parter. En stor 

del av vårdarbetet utgörs av kommunikation, och 70 procent av alla vårdskador 

beror på bristande kommunikation. Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att 

tillhandahålla information som är anpassad efter patientens språkliga bakgrund och 

bör arbeta enligt ett personcentrerat förhållningssätt där hänsyn tas till patientens 

förutsättningar och önskemål. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av språkbarriärer i möten med 

patienter inom somatisk vård. 

Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats, vars resultat baserades på 14 

vetenskapliga artiklar, hämtade från databaserna CINAHL och PubMed. 

Resultat: Tre huvudkategorier identifierades i resultatet. Dessa tre 

huvudkategorier var upplevelse av tidspåverkan och arbetsbelastning, upplevelse av 

svårigheter att tillgodose god och säker vård och upplevelse av utmaningar och 

kompetensutveckling. 

Slutsats: Språkbarriärer upplevs av sjuksköterskorna försvåra tillhandahållandet 

av personcentrerad, god och säker vård eftersom språkbarriärer ledde till svårigheter 

att ta del av patientberättelsen, upprätta ett partnerskap samt att dokumentera. Även 

positiva upplevelser som individuell kompetensutveckling hos sjuksköterskorna 

beskrivs i resultatet. 
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Abstract 

Background: In 2018, more than 130 000 people migrated to Sweden. The big 

migration has affected the amount of languages spoken in Sweden. The literature 

describes that in Sweden, more than 150 languages are spoken. Furthermore, 

language is described as a fundament for individuals to express their experiences 

and feelings as well as an obstacle in communication between different parties. A 

big part of health care is constituted by communication, and 70 percent of all 

healthcare injuries are because of communication deficiencies. The nurse is 

obligated by law to provide information, which is adapted to the patient’s spoken 

language, and should work accordingly to person-centered care, in which the 

patient’s presuppositions and desires are considered. 

Aim: To describe the nurse’s experiences of language barriers in situations with 

patients in somatic care. 

Method: A literature review with a qualitative design, based on 14 scientific 

articles found in the two databases CINAHL and PubMed. 

Results: Three main categories were identified in the result. These main categories 

were the experience of time impact and workload, the experience of difficulties in 

providing good quality care and safe care, and the experience of challenges and 

competence development. 

Conclusion: Nurses’ experienced language barriers to complicate the provision of 

person-centered, excellent and safe care because language barriers caused 

difficulties to take part in the patient story, build a partnership, and to document. 

Positive experiences, such as individual competence development among the nurses 

are also described in the result. 
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Inledning 

Under litteraturöversiktsförfattarnas samtliga perioder med verksamhetsförlagd 

utbildning inom ramen för sjuksköterskeprogrammet har möten med patienter med 

kommunikationssvårigheter vad gäller språk ägt rum. Den egna uppfattningen av 

detta är att patienterna upplever att vården i allmänhet, och kommunikationen kring 

den i synnerhet, är otydlig och upplevs osäker. Inför kommande yrkesliv som 

sjuksköterskor är det av vikt att undersöka hur detta upplevs av sjuksköterskor för 

att få en bredare förståelse för problemet samt sprida kunskap om problemområdet 

för att skapa förutsättningar för utveckling. Denna utveckling kan leda till att 

omvårdnaden vid kommunikationssvårigheter vad gäller språk förbättras. 

 

Bakgrund 

År 2018 migrerade 132 602 personer till Sverige. Den största gruppen migranter var 

personer födda i Syrien. Personer ursprungligen födda i Sverige som flyttat 

utomlands och sedan återvände till Sverige var den näst största gruppen. Den tredje 

största gruppen var personer födda i Afghanistan. Övriga länder varifrån ett stort 

antal personer migrerade till Sverige var bland andra Indien, Irak, Iran och Polen 

(Statistiska Centralbyrån, 2019). 

 

Enligt Institutet för språk och folkminnen (2019) talas, utöver de fem officiella 

minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romska i Sverige, över 

150 olika språk. Bland dessa finns bland annat arabiska, kurdiska, somaliska, 

bosniska, spanska och turkiska. Bäärnhielm (2013) beskriver att språk ger 

förutsättningar för individer att uttrycka sina upplevelser och känslor, samtidigt som 

språk även kan innebära begränsningar i kommunikation mellan olika parter. 

 

Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet communiare som 

definieras ”att göra gemensamt”. Kommunikation är en process där information 

förmedlas eller utbyts och under denna process skapas en relation (Sigurd, Helander, 

Rosengren, Björn & Ulfstrand, u.å). Sachs (2009) menar att kommunikation är en 

viktig faktor i vården för att skapa en vårdrelation mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal. En stor del av vårdarbetet utgörs av samtal i form av information 
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och terapeutiska dialoger kring historia, behandling och prognos och därför är den 

kommunikativa kompetensen i samtalet mellan parterna viktig. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2019) är kommunikation det viktigaste verktyget för att 

hälso- och sjukvårdspersonal och patient ska förstå varandra. God kommunikation 

leder till bra följsamhet till vården vilket i sig leder till minskat antal avvikelser som 

kan uppstå på grund av utebliven information eller missförstånd. Vidare beskrivs att 

utebliven information eller missförstånd kan medföra allvarliga konsekvenser, 

exempelvis att patienten inte tar läkemedel enligt ordination eller att patienten inte 

söker vård vid försämring. Välfungerande kommunikation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient är en förutsättning för att tidigt upptäcka avvikelser 

och för att minska risken för vårdskador. En rapport från World Health Organisation, 

WHO (2009) visade att 70 procent av alla vårdskador beror på bristande 

kommunikation. Detta stöds av studier gjorda av Leonard, Graham och Boncum 

(2004) och Kooienga och Stewart (2011) som tyder på att brist i kommunikation 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal är en tydlig orsak till vårdskador. 

Enligt Socialstyrelsen (2017) drabbas över 100 000 patienter i Sverige årligen av 

vårdskador inom somatisk sjukhusvård och 12 procent av kostnaderna för 

sjukhusvård i Sverige kan kopplas till vårdskador. 

 

Språk är en förutsättning för att kunna kommunicera. Med hjälp av språk kan 

människor överföra kunskap och information mellan sig. Den interkulturella 

kommunikationen i vården blir allt vanligare på grund av den ökade invandringen. 

Språkbarriärer kan förekomma när vårdpersonal interagerar med människor med 

annan etnisk bakgrund (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Språkbarriär definieras 

enligt Lexico (u.å) som “hinder i kommunikationen mellan människor som inte talar 

ett gemensamt språk”. 

 

Olika upplevelser av språkbarriärer 

Abdelrahim et al. (2017) undersökte patienters upplevelser av språkbarriärer i Qatar. 

Resultatet visade att upplevelserna skilde sig från varandra beroende på var i världen 

patienten kom ifrån och hur väl patienten kunde använda engelska i möten med 

hälso- och sjukvårdspersonal. Deltagare i studien uttryckte funderingar kring 
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korrekt läkemedelsförskrivning och oro över ifall läkaren inte förstått vad patienten 

sagt. Språkbarriärer kunde också bidra till oklarheter över vilken operation 

patienterna faktiskt hade givit medgivande till och vilka risker den innebar. 

Resultatet visade vidare att sjuksköterskor regelbundet användes som tolkar och att 

tolkningen inte alltid var korrekt. Liknande resultat visas i studien av Suurmond, 

Uiters, de Bruijne, Stronks och Essink-Bot (2011) som beskriver att patienter med 

invandrarbakgrund upplevde att de inte fick tillräcklig information av hälso-och 

sjukvårdspersonal. I studien beskrivs även att patienter inte förstod vad hälso- och 

sjukvårdspersonal försökte förmedla samt att patienterna undanhöll viktig 

information på grund av språkskillnader, vilket resulterade i otillräckligt 

informationsutbyte. 

 

Jacobs, Karavolos, Rathouz, Ferris och Powell (2005) fann i sin studie att patienter 

som inte behärskade det engelska språket i USA, och därmed upplevde 

språkbarriärer i mötet med hälso- och sjukvård, löpte högre risk att inte få den vård 

de behövde. Liknande resultat fann Bischoff et al. (2003) som beskrev att ju större 

språkbarriären var, desto mindre sannolikt var det att patienterna beskrev alla sina 

symtom och problem. Abdelrahim et al. (2017) framhåller även att språkbarriärer 

kan resultera i lägre patientsäkerhet. 

 

Genom att studera sjuksköterskestudenters upplevelser av kommunikation i 

transkulturell vård påvisades att språkbarriärer skapade hinder i kommunikationen. 

Vidare beskrevs att sjuksköterskestudenterna upplevde oro över att informationen 

de gav till patienterna skulle vara för begränsad. Deltagarna uttryckte också oro över 

då patienterna inte kunde förmedla sig till fullo till sjuksköterskorna (Jirwe et al., 

2010). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) 

som innefattar grundläggande regler för all hälso- och sjukvård med bestämmelser 

om vårdens kvalitet. Målet med lagen är att vården ska ges på lika villkor för hela 

befolkningen med respekt för människors lika värde, den enskilda människans 

självbestämmande och integritet. HSL (SFS 2017:30) tydliggör att hälso- och 
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sjukvård ska utföras efter kravet på god vård och omvårdnad och ska skapa trygghet 

samt främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. 

Sjuksköterskans arbete styrs även av Patientlagen (PL, SFS 2014:821) vilken syftar 

till att stärka och förtydliga patientens ställning inom hälso- och sjukvård samt 

främja patientens integritet, delaktighet och självbestämmande. Lagen lyfter även 

att patienten ska ges individuellt anpassad information där hänsyn tas till patientens 

språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. 

 

International Council of Nurses (ICN) skriver i sin etiska kod för sjuksköterskor att 

korrekt, tillräcklig och lämplig information som är anpassad efter patientens 

bakgrund och förutsättningar är sjuksköterskans ansvar att tillgodose. Vidare 

beskrivs att sjuksköterskan har ett eget ansvar för att upprätthålla sin kompetens 

genom ständigt lärande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). I syfte att skapa ett 

gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som ska ligga till 

grund för det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården utformades dokumentet 

Värdegrund för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). I värdegrunden 

för omvårdnad beskrivs att personliga grundläggande antaganden och värderingar 

kan ha betydelse för hur hälso- och sjukvårdspersonal interagerar med patienter. Det 

beskrivs även att verksamheter i hälso- och sjukvården är komplexa och att en 

gemensam värdegrund kan bidra till att patientens värdighet, rätt till 

självbestämmande samt partnerskap skyddas. Där beskrivs även sambandet mellan 

värdegrund, professionsetik och mänskliga rättigheter. Vidare beskrivs att hälso- 

och sjukvårdspersonal ansvarar för att människors lika rätt och värde tillgodoses i 

vården samt att samtlig hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att ha 

patientens hälsa som det främsta målet och att aldrig frångå principen om 

människors lika värde. Inom omvårdnad betraktas varje människa som unik med 

förmågan att göra egna val och har rätt att bli bekräftad som den man är vilket 

innebär att hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att utforma vården utifrån 

ett personcentrerat förhållningssätt där hänsyn tas till patientens förutsättningar och 

önskemål (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) 

beskrivs att legitimerad sjuksköterska ska kunna kommunicera med patient och 

anhöriga samt etablera en förtroendefull relation genom att visa respekt, empati, 
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vara lyhörd och respektera patientens självbestämmande. Denna relation är viktig 

för att kunna ge en god omvårdnad. Sjuksköterskan ska ha ett helhetsperspektiv på 

patientens situation där hänsyn tas till patientens situation vad gäller kunskap, behov 

och problem som rör till exempel kommunikation, psykosociala och kulturella 

faktorer. Sjuksköterskan ska stärka patientens inflytande i sin egen vård och att 

sjuksköterskan ska genomföra säker kommunikations- och informationsöverföring 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

 

Sjuksköterskan ansvarar vidare för att ge personcentrerad vård där vården utformas 

tillsammans med patienten. Den personcentrerade vården är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser (Furåker & Nilsson, 2019). I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) beskrivs att 

sjuksköterskan ansvarar för att ge personcentrerad vård där vården utformas i 

partnerskap med patienten där patienten ges förutsättning att vara delaktig i sin egen 

vård. Personcentrerad vård kännetecknas av att patienten blir sedd och förstådd och 

att man i vårdmötet utgår från patientens berättelse och önskemål. 

 

I kompetensbeskrivningen beskrivs även att sjuksköterskan ska värna om patientens 

behov och rättigheter samt att sjuksköterskan ansvarar för att patientens värdighet 

och integritet bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). För att kunna tillämpa 

den personcentrerade vården behöver sjuksköterskan sätta patientens hälsa och 

välbefinnande i centrum (Flenser, 2014). Sjuksköterskan är även skyldig att anpassa 

information genom att ta hänsyn till bland annat patientens ålder, mognad och 

språkliga bakgrund och ansvarar för att informationen som patienten ges är korrekt 

(PL, SFS 2014:821; Svensk sjuksköterskeförening, 2017c). 

 

Teoretisk referensram - personcentrerad vård 

Att göra patienten delaktig och vikten av personcentrerad vård blir alltmer aktuellt 

(Berg, 2014). Enligt Willman (2010) innefattar kärnan i personcentrerad vård 

personens livsvärld där personens perspektiv på sjukdomen är utgångspunkt i 

vårdandet. Willman utvecklar resonemanget till att personcentrerad vård kan leda 

till ökad förmåga till egenvård, ökad tillfredsställelse för patienten samt ökad 

kunskap för patienten om dennes hälsa och säkerhet. 

 



 

6 

 

Personcentrerad vård baseras på tre begrepp; partnerskap, patientberättelse och 

dokumentation (GPCC, 2017). Partnerskap är, enligt GPCC, den centrala delen i 

personcentrerad vård och handlar om ömsesidig respekt för bland annat varandras 

kunskap där hänsyn tas till patientens upplevelse av sjukdom och kunskap om att 

leva med sjukdom samtidigt som hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om vård 

integreras. Vidare innebär patientberättelsen att lyssna på patienten och närståendes 

berättelse om upplevda hälsoproblem och symtom. Att hjälpa patienten att lyfta fram 

sina förmågor och se dessa som personliga resurser kan bidra till läkningsprocessen. 

Dokumentationen framhålls vara viktig för den personcentrerade vården eftersom 

en helhetsbild då kan skapas av samtliga delar i processen. Dokumentationen ska 

ständigt ses över och följa patienten genom vårdkedjan (GPCC, 2017). De tre 

delarna i personcentrerad vård förstärker varandra och behövs för att skapa en 

förutsättning att ge lika vård på lika villkor till alla människor (Kristensson Uggla, 

2014). 

 

Tidigare forskning har visat att patientupplevda barriärer för delaktighet i 

omvårdnaden är grundade i sjuksköterskans beteende och arbetssätt. Om 

sjuksköterskan inte möter patienten på ett empatiskt sätt genom att visa sympatier 

för patienten upplevs detta som ett hinder för att patienten ska vara delaktig i sin 

vård (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011). Sjuksköterskans lyhördhet 

beskrivs vidare som en viktig komponent, som, när den brister, upplevs hindra 

delaktigheten (Larsson et al., 2011). 

 

Thorne, Harris, Mahoney, Con och McGuinness (2004) beskriver i sin studie att 

patienter i möten med hälso- och sjukvårdspersonal ville känna sig hörda och få tid 

avsatt för att bli lyssnade på. Vidare beskrevs att patienterna ville att hälso- och 

sjukvårdspersonal skulle visa stöd, bry sig och ge information. När hälso-och 

sjukvårdspersonal gjorde patienter delaktiga i problemlösningar där patienternas 

kompetens och önskemål togs tillvara på upplevde patienterna ett partnerskap. 

Patienterna ansåg att partnerskap med hälso- och sjukvårdspersonal främst byggdes 

när patienten blev delaktig i problemlösning och att detta partnerskap var 

nödvändigt för att få tillgång till nödvändig information och stöd samt för att känna 

en säkerhet vad gäller egenvård. 
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McCabe (2004) undersökte i en tidigare studie patienters upplevelser av 

sjuksköterskors kommunikation. Resultatet beskrev att patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna oftast inte hade tid för de samtal som patienterna önskade och 

behövde. Det framhålls dock att när sjuksköterskorna väl hade tid för samtal och en 

personcentrerad metodik användes, upplevde patienterna att kommunikationen var 

tillfredsställande. 

 

Problemformulering 

Brist i kommunikationen har visat sig vara en faktor som ökar risken för vårdskador. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har sjuksköterskan ett ansvar att skapa trygghet 

och främja goda kontakter med patienter för att säkerställa en god och säker vård. 

Patientlagen tydliggör att information riktad till patienter ska vara anpassad och 

hänsyn ska tas till patientens språkliga bakgrund. Den personcentrerade vården bör 

utgå från tre delar som är partnerskap, patientberättelse och dokumentation. För att 

möta patienter i enlighet med gällande lagar och personcentrerad vård måste 

sjuksköterskan identifiera varje enskild patients behov och en förutsättning för att 

kunna göra detta är kommunikationen. Trots sjuksköterskans ansvar i detta beskrivs 

det i studier att patienter upplever språkbarriärer i möten med sjuksköterskor. Dessa 

språkbarriärer upplevs av patienterna hindra tillfredsställelse i kommunikationen 

och deras delaktighet i sin egen vård. För att kunna utforma hälso- och sjukvården 

på ett sätt som möjliggör god och säker vård enligt det personcentrerade 

förhållningssättet behöver forskning kring sjuksköterskors upplevelser av 

språkbarriärer sammanställas och beskrivas. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av 

språkbarriärer i mötet med patienter inom somatisk vård. 

Metod 

I denna del kommer det metodologiska förfarandet för litteraturöversikten att 

redogöras för. 
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Design 

Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt, vilket enligt Friberg (2017) 

innebär att sammanställa resultat från ett antal olika vetenskapliga publikationer för 

att skapa en översikt av forskningsläget inom det valda ämnet. Litteraturöversikten 

hade en kvalitativ ansats, då syftet var att beskriva upplevelser (Friberg, 2017). 

 

Urval och datainsamling 

Litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed med anledning 

av att Östlundh (2017) beskriver att dessa databaser tillhandahåller ett stort antal och 

urval av vetenskapliga publikationer med fokus på omvårdnadsvetenskap. 

 

De sökord som användes i litteratursökningen var language barrier med 

synonymerna communication barrier och language proficiency, samt nurse och 

experience. Sökorden cultural difference med synonymerna transcultural och cross 

cultural användes också. Sökorden kontrollerades med ämnesord i de olika 

databaserna. Ämnesord förklaras av Östlund (2017) som ämnesspecifika sökord 

som är anpassade efter de olika databasernas struktur. Sökorden kombinerades med 

de booleska sökoperatorerna AND och OR. Östlundh (2017) beskriver att 

sökoperatorn AND möjliggör sökning efter publikationer som innehåller sökordet 

både innan operatorn samt efter operatorn. Sökoperatorn OR möjliggör sökning efter 

publikationer som innehåller sökordet innan eller efter operatorn, för att skapa fler 

möjliga sökvägar vad gäller synonymer eller olika benämning av begrepp och 

termer. Även sekundära sökningar i databaserna genomfördes. Detta beskrivs av 

Östlundh (2017) innebära att man läser igenom referenslistor för att hitta relevanta 

artiklar och anses vara ett effektivt och nödvändigt sätt att söka litteratur. Dessa 

sekundärsökningar genomfördes med manuell sökteknik efter specifika titlar funna 

i redan genomlästa artiklars referenslistor. Dessa redovisas i sökmatrisen, bilaga 1. 

 

Trunkering användes i de olika sökningarna. Östlundh (2017) beskriver att 

trunkering innebär att en asterix (*), eller annat angivet tecken, skrivs in i ett ord för 

att söka på olika böjningsformer av ordet. Trunkeringen placeras utan mellanslag i 

direkt följd efter ordstammen. Ovan nämnda söktekniska funktioner användes för 

att möjliggöra en mer specifik sökning relaterat till litteraturöversiktens syfte. 
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De begränsningar som gjordes vid sökningen var att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska, publicerade mellan år 2009 och år 2019, kategoriseras som “human” 

och ”journal articles” eller “academic journals” samt vara peer-reviewed, vilket 

enligt Moberg (2015) innebär att artiklarna kvalitetsgranskas av ämnesexperter för 

att säkerställa att forskningen håller en hög standard. Litteraturöversiktens 

sökningar redovisas i en sökmatris, se bilaga 1. 

 

I urvalet läste författarna titel på samtliga träffar i databaserna. För de titlar som 

motsvarade litteraturöversiktens syfte lästes abstrakt. För de abstrakt som 

motsvarade litteraturöversiktens syfte lästes artikeln i sin helhet. I urvalet användes 

följande inklusionskriterier: artiklarna skulle hålla hög eller medelhög vetenskaplig 

kvalitet efter kvalitetsgranskning, studierna som artiklarna byggde på skulle ha 

etiskt tillstånd, artiklarna skulle avhandla upplevelser av språkbarriärer ur 

sjuksköterskans perspektiv och vara av kvalitativ design eller mixad metod där det 

tydligt gick att urskilja det kvalitativa resultatet från det kvantitativa resultatet. I 

urvalet användes följande exklusionskriterier: artiklarna skulle inte avhandla 

kommunikationssvårigheter i annan vård än somatisk och ej avhandla 

kommunikationssvårigheter på grund av funktionsvariationer, sjukdomar eller 

ohälsa. 

 

Kvalitetsgranskning 

Med stöd av Roséns (2017) beskrivning av hur kvalitetsgranskning av artiklar 

genomförs kvalitetsgranskades de utvalda artiklarna i fulltext enligt 

granskningsmallar för kvalitetsbedömning, se bilaga 2 och 3. 

Granskningsmallarna som användes för kvalitetsbedömning för både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar är modifierade av Högskolan Dalarna utifrån Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). De kvalitativa 

artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallen för kvalitativa 

artiklar. De artiklar som hade en mixad metod kvalitetsgranskades med hjälp av 

både den kvalitativa och den kvantitativa granskningsmallen. Mallarna bestod av 

frågor som besvarades med ja eller nej, där varje ja gav ett poäng. Maxpoäng för de 

kvalitativa och kvantitativa artiklarna var 25, respektive 29 poäng. Utifrån dessa 

poäng identifierades respektive artikels kvalitet. Artiklarnas poäng räknades om till 
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procent där 60-69 procent innebar låg kvalitet, 70-79 procent innebar medelhög 

kvalitet och 80-100 procent innebar hög kvalitet. 

 

Enligt Wallengren och Henricson (2012) är det viktigt att i en litteraturöversikt 

kvalitetsgranska valda artiklar gemensamt. Kvalitetsgranskningen validerades 

därför genom att litteraturöversiktens författare diskuterade varje fråga i 

kvalitetsgranskningsmallen med varandra för att kunna ge en förutsättning för god 

kvalitet och ge innehållsvaliditet och trovärdighet i examensarbetet. Därefter 

inkluderades artiklar med hög eller medelhög kvalitet i litteraturöversikten och 

artiklarna sammanställdes i en artikelmatris, se bilaga 4. Artikelmatrisen 

genomfördes i enlighet med Mårtensson och Fridlunds (2017) beskrivning av hur 

artikelmatriser bör utformas. 

 

Tillvägagångssätt 

Litteraturöversiktsförfattarna genomförde sökningarna i databaserna tillsammans. 

När sökningarna genomförts delades sökresultaten upp jämbördigt mellan 

författarna till litteraturöversikten, där hälften av titlarna lästes av den ena författaren 

och resterande hälft lästes av den andra författaren. Titlarna delades upp mellan 

författarna genom att den ena läste titlarna från första sidan och framåt, och den 

andre läste titlarna från sista sidan och bakåt i träfflistan. När samtliga titlar lästs 

och författarna valt ut, för litteraturöversiktens syfte, relevanta artiklar lästes 

samtliga abstrakt av båda författarna tillsammans. När abstrakten lästs igenom av 

båda författarna lästes utvalda artiklar i sin helhet av båda författarna. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes gemensamt, för vidare beskrivning av denna 

del, se beskrivning under rubriken kvalitetsgranskning. Därefter genomfördes 

analysen av utvalda artiklar, även den, gemensamt av författarna. 

 

Författandet av litteraturöversikten har genomförts i ett, mellan författarna, 

gemensamt Word Online-dokument. Skrivandet har skett enbart när författarna 

träffats på plats på högskolan. Samtliga delar i litteraturöversikten har skrivits 

gemensamt av författarna, för att kunna uppnå ett så transparent språk som möjligt 

som inte är påverkat av en författare. Detta arbetssätt har medfört att 

arbetsfördelningen har varit jämn mellan författarna av litteraturöversikten. 
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Analys 

Analysen genomfördes i flera steg enligt Dahlborg-Lyckhages (2017) beskrivning 

av hur en analys av kvalitativa studier bör genomföras. I det första steget lästes 

artiklarna noggrant i sin helhet enskilt av författarna för att skapa en bekantskap med 

innehållet som helhet. I det andra steget i analysen lästes artiklarna igenom i sin 

helhet ännu en gång, nu gemensamt av författarna. Det tredje steget innebar en 

noggrann läsning av resultatdelen i artiklarna där de delar i resultaten som bedömdes 

svara mot litteraturöversiktens syfte markerades, något som 

litteraturöversiktsförfattarna valde att benämna identifierade upplevelser. Samtliga 

identifierade upplevelser i materialet antecknades. Utifrån dessa anteckningar av 

identifierade upplevelser ordnades dessa sedan in i grupper tillsammans med 

liknande identifierade upplevelser. Det fjärde steget i analysen innebar att skapa 

subkategorier som sammanfattade de olika identifierade upplevelserna. Dessa 

subkategorier underordnades sedan i det femte steget huvudkategorier som på ett 

överskådligt sätt beskrev innehållet i det genomlästa materialet på ett logiskt och 

tydligt sätt. De identifierade upplevelserna, subkategorierna och huvudkategorierna 

presenteras i resultatdelen av litteraturöversikten. 

 

Etiska överväganden 

I litteraturöversikten användes artiklar baserade på studier som blivit granskade och 

godkända av etiska kommittéer eller uppfyllde de etiska riktlinjer som finns angivna 

i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018). Med stöd av 

Forsberg och Wengströms (2016) beskrivning av att hålla sig objektiv till artiklarnas 

resultat inkluderades resultat som både stödde och inte stödde författarnas egna 

åsikter. Ingen av författarna hade engelska språket som modersmål. Enligt 

Kjellström (2017) kan detta innebära att rättvisa bedömningar och tolkningar av alla 

artiklar inte kan göras. Med anledning av detta användes engelskt-svenskt lexikon i 

samband med analys av artiklar. 

 

Resultat 

Litteraturöversiktens resultat baserades på 14 stycken vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna publicerades mellan år 2012-2019. Studierna som artiklarna baserades på 

genomfördes i USA (n=4), Australien (n=3), Storbritannien (n=2), Kanada (n=1), 
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Singapore (n=1), Sverige (n=1), Norge (n=1) och Irland (n=1). En sammanställning 

av artiklarna återfinns i artikelmatrisen i bilaga 4. 

 

Analysen av de 14 inkluderade artiklarna resulterade i tre huvudkategorier och fyra 

subkategorier. De tre huvudkategorierna som identifierades var upplevelser av 

tidspåverkan och arbetsbelastning, upplevelse av svårigheter att tillgodose god och 

säker vård samt upplevelse av utmaningar och kompetensutveckling. Dessa 

kategorier med tillhörande subkategorier presenteras i nedanstående tabell och i 

löpande text. 

 

Tabell 1. Översikt av identifierade upplevelser, subkategorier och huvudkategorier. 

Identifierade upplevelser  Subkategori  Huvudkategori  
Upplevelse av påverkan på tiden vad gäller inhämtande 
och dokumentation av anamnes   

Upplevelse av att 
det tar längre tid att 

vårda patienter i 
situationer med 
språkbarriärer  

  
  

Upplevelse av 
tidspåverkan  

och  
arbetsbelastning  

Upplevelse av påverkan på tiden det tar för att få 
patienterna att förstå   
Upplevelse av frustration på grund av tidsbrist  
Upplevelse av stress på grund av 
kommunikationsbrister  

Upplevelse av 
påverkan på 

arbetsbelastning  Upplevelse av ökad arbetsbelastning på grund av behov 
av hjälpmedel   
Upplevelse av frustration på grund av oförmögenhet att 
arbeta enligt lagar och riktlinjer  

  
  
  

Minskad säkerhet  

  
  
  
  
  
  

Upplevelse av 
svårigheter att 

tillgodose god och 
säker vård  

Upplevelse av hinder för god och säker vård  
Upplevelse av påverkan på patientsäkerheten  
Upplevelse av påverkan på mängd och kvalitet på 
inhämtande av anamnes  
Upplevelse av ökade risker  
Upplevelse av frustration på grund av svårigheter att 
kommunicera  

  
  
  
  
  

Bristande 
kommunikation  

Upplevelse av uppgivenhet på grund av oförmåga att 
kommunicera  
Upplevelse av obekvämlighet vid språkbarriärers 
påverkan på kommunikationsprocessen  
Upplevelse av oförmåga att utföra arbetsuppgifter  
Upplevelse av oförmåga att kommunicera effektivt  
Upplevelse av svårigheter att förstå och kommunicera  
Upplevelse av negativ påverkan på kommunikation  
Upplevelse av otillräcklighet vid tillhandahållande av 
information till patienter  
Upplevelse av utmaning i vård av patienter där 
språkbarriärer förekommer  

  
  
  
  

Upplevelse av utmaningar  
och  

kompetensutveckling  

Upplevelse av större komplexitet i vård av patienter där 
språkbarriärer förekommer  
Upplevelse kompetensutveckling i möten med patienter 
där språkbarriärer förekommer  
Upplevelse av sympati för patienter  
Upplevelse av låg tillit till sig själv  
Upplevelse av svårighet att skapa förtroende för 
patienter  
Upplevelse av genans vid förenklande av ord och 
meningar samt vid användning av kroppsspråk  
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Upplevelse av tidspåverkan och arbetsbelastning 

Huvudkategorin upplevelse av tidspåverkan och arbetsbelastning grundades i två 

subkategorier som namngavs upplevelser av att det tar längre tid att vårda patienter 

i situationer med språkbarriärer och upplevelse av påverkan på arbetsbelastning. 

De två subkategorierna innehöll upplevelser som både avhandlade tidspåverkan och 

ökad arbetsbelastning. Dessa upplevelser beskrevs i vissa av artiklarna som separata 

företeelser, medan det i andra artiklar beskrevs som ett samband. 

Ett flertal artiklar beskrev sjuksköterskors upplevelser av vårdandet av patienter i 

situationer där språkbarriärer förkom som mer tidskrävande och påverkande på 

arbetsbelastningen (Hart & Mareno, 2013; Hendson, Reis & Nicholas, 2015; Ian, 

Nakamura-Florez & Lee, 2016; Silvera-Tawil et al., 2018; Squires, Miner, Liang, 

Lor, Ma & Witkoski Stimpfel, 2019; Taylor, Nicolle & Maguire, 2013; Watts et al., 

2017; Watts et al., 2018). Denna upplevelse av tidspåverkan orsakades av olika 

saker. Orsakerna till angiven upplevelse uppgavs vara att mer tid behövde läggas på 

förklaringar och behandlingar eftersom patienterna inte kunde kommunicera på 

samma språk som personalen samt att förvissa sig om att patienterna verkligen 

förstått vad som förmedlats (Hendson et al., 2015; Ian et al., 2016; Taylor et al., 

2013; Watts et al., 2017; Watts et al., 2018). Squires et al. (2019) beskrev i sin studie 

att sjuksköterskor behövde spendera mer tid på att sammanställa information på rätt 

språk och boka hjälpmedel såsom tolkar och bildstöd för att minska språkbarriärens 

påverkan i mötet. Silvera-Tawil et al. (2018) beskrev att språkbarriärer bidrog till 

stress för både sjuksköterskor och patienter. Den beskrivna stressen och 

tidspåverkan bidrog tillsammans till en upplevelse av ökad arbetsbelastning. 

 

Upplevelse av svårigheter att tillgodose god och säker vård 

Huvudkategorin upplevelse av svårigheter att tillgodose god och säker vård 

konstituerades av subkategorierna minskad säkerhet och bristande kommunikation. 

Dessa subkategorier innehöll upplevelser orsakade av språkbarriärer som ansågs 

påverka kommunikationen och säkerheten negativt och därmed försvårade 

tillhandahållandet av god och säker vård. En mängd artiklar beskrev att 

språkbarriärer upplevdes påverka möjligheten att tillgodose god och säker vård (Ali 

& Watson, 2018; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Patriksson, Berg, 
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Nilsson & Wigert, 2017; Silvera-Tawil et al., 2018; Taylor et al., 2013; Watts et al., 

2018). 

 

Ali och Watson (2018) fann i sin studie att sjuksköterskor upplevde språkbarriärer 

som det största hindret för att tillhandahålla god och säker vård. Silvera-Tawil et al. 

(2018) förklarade att kommunikation i möten där en språkbarriär fanns upplevdes 

av sjuksköterskorna vara mer riskfyllt än att inte kommunicera alls. Denna typ av 

påverkan på grund av språkbarriärer stöds även av Patriksson et al. (2017) som 

vidare beskrev att hälso-och sjukvårdspersonal upplevde att de inte kunde arbeta 

utifrån lagar och riktlinjer eftersom en god kommunikation inte kunde tillämpas. 

 

McCarthy et al. (2013) framhöll att det upplevdes svårt att inte förstå patienterna. 

Detta påverkade även möjligheten att inhämta anamnes, vilket även Taylor et al. 

(2013) presenterar. Detta stöds också av Watts et al. (2018) som beskrev svårigheter 

att inhämta anamnes på grund av språkbarriärer, och även mängd och kvalitet på 

anamnesen. Dessa svårigheter att inhämta anamnes kopplas till minskad säkerhet i 

vårdmötena. Det upplevdes även obekvämt när språkbarriärer påverkade den 

normala kommunikationsprocessen (McCarthy et al., 2013). 

 

Tay, Ang och Hegney (2012) och Patriksson et al. (2017) beskrev sjuksköterskors 

upplevelser av uppgivenhet i samband med vårdandet av patienter i situationer där 

språkbarriärer förekom. Patriksson et al. (2017) beskrev också att en upplevelse som 

mynnade från språkbarriärer var frustration på grund av att verbal kommunikation 

inte kunde användas. Hendson et al. (2015) beskrev också upplevelse av frustration, 

men anledningen i detta fall framhölls vara att hälso- och sjukvårdspersonal 

upplevde en oförmåga att kommunicera effektivt. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal i två olika studier upplevde svårigheter att utföra 

omvårdnad vad gällde psykosociala behov eftersom det krävde god kommunikation, 

vilket inte var möjligt när språkbarriärer fanns (Tay et al., 2012; Watts et al., 2017). 

Även Hendson et al. (2015) beskrev att sjuksköterskorna upplevde en oförmåga att 

utföra sina arbetsuppgifter på grund av språkbarriärer. Sjuksköterskorna upplevde 

också att deras förmåga att kommunicera effektivt påverkades av språkbarriärer 

(Tay et al., 2012; Watts et al., 2017). Hendson et al. (2015) beskrev att denna 
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oförmåga att kommunicera effektivt upplevdes hindra tillhandahållandet av god och 

säker vård. 

 

Watts et al. (2018) och Patriksson et al. (2017) framhöll att hälso- och 

sjukvårdspersonal upplevde att patienter som inte talade samma språk som 

personalen inte kunde få den information de behövde vid vårdtillfället. 

 

Upplevelse av utmaningar och kompetensutveckling 

Upplevelse av utmaningar och kompetensutveckling var en huvudkategori som 

grundades i identifierade upplevelser av utmaningar och situationer där 

sjuksköterskorna upplevde att deras kompetens ökade i samband med 

språkbarriärer. 

 

Wittenberg, Ferrell, Kanter och Buller (2018) beskrev att patienter som inte talade 

engelska upplevdes av sjuksköterskorna vara den svåraste patientgruppen att 

kommunicera med. En distinktion de gjorde i sin studie var att mer erfarna 

sjuksköterskor upplevde större svårigheter än mindre erfarna sjuksköterskor. 

Squires et al. (2019) beskrev att vårda patienter i situationer med språkbarriärer 

upplevdes mer komplext av hälso-och sjukvårdspersonal, vilket även framkom i 

studien av Silvera-Tawil et al. (2018) och Watts et al. (2018) som beskrev att 

språkbarriärer upplevdes som den mest signifikanta utmaningen vad gäller vård av 

patienter med minoritetsbakgrund. 

 

Enligt Hart och Mareno (2013) upplevde sjuksköterskor svårigheter att skapa 

förtroende och relationer till patienter som inte talar samma språk. Watts et al. 

(2017) beskrev att sjuksköterskor upplevde låg tillit till sig själva vad gällde deras 

egen förståelse för patienternas behov. De upplevde också en osäkerhet kring hur 

patienterna skulle uppfatta dem. Holmberg Fagerlund, Pettersen, Terragni och 

Glavin (2016) kom i sin studie fram till att sjuksköterskor upplevde genans på grund 

av språkbarriärer när de behövde använda sig av kroppsspråk, informerande 

monologer och förenklade ord och meningar. 

 

Ian et al. (2016) framhöll emellertid uttömmande resultat kring att sjuksköterskorna 

upplevde att de blev mycket mer noggranna och lyhörda när språkbarriärer uppstod, 
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vilket resulterade i att de upplevde sig själva bli bättre sjuksköterskor. Att vårda 

patienter i situationer med språkbarriärer upplevdes kräva att sjuksköterskorna alltid 

hade den senaste kunskapen och höll sig ajour med aktuell vetenskap. Mer tålamod 

var också en upplevelse som sjuksköterskorna ansåg sig erhålla tack vare 

språkbarriärer. Överlag upplevde sjuksköterskorna att de var mer medvetna i sina 

handlingar och känslor. I samklang med dessa upplevelser beskrev Taylor et al. 

(2013) att hälso- och sjukvårdspersonal upplevde sympatier med patienter som inte 

kunde kommunicera sina behov på grund av språkbarriärer. 

 

Diskussion 

I nedanstående del diskuteras litteraturöversiktens olika delar. Centrala fynd 

diskuteras i resultatdiskussionen, där resultatet också diskuteras i förhållande till den 

teoretiska referensramen, personcentrerad vård, och vilken relevans resultatet har i 

förhållande till andra relevanta studier. Resultatet diskuteras även vad gäller 

tillämpning för allmänsjuksköterskan och vilken betydelse det har för 

yrkesutövandet. Metoddiskussionen avhandlar val av metod för examensarbetet 

samt vilken möjlig påverkan denna haft på resultatet. Även en etisk diskussion förs 

kring litteraturöversiktens resultat i förhållande till relevant litteratur. 

 

Resultatdiskussion 

De fynd som framkommit i litteraturöversiktens resultat diskuteras i nedanstående 

del i examensarbetet i förhållande till tidigare forskning och litteraturöversiktens 

teoretiska referensram. 

 

Sammanfattning av resultat 

Litteraturöversiktens övergripande resultat var att sjuksköterskor upplevde att det 

tog längre tid att vårda patienter i situationer med språkbarriärer eftersom mer tid 

behövde läggas på informationsutbytet i sig. Denna ökade tidspåverkan bidrog 

också till upplevelser av stress som ökade arbetsbelastningen. Sjuksköterskor 

upplevde också att språkbarriärer påverkade kommunikationen negativt. 

Språkbarriärer upplevdes även vara ett hinder för att tillgodose god och säker vård 

då de påverkade möjligheterna att inhämta korrekt och tillfredsställande mängd av 

patientens berättelse och status. Resultatet beskrev också sjuksköterskors 
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upplevelser av utmaningar och kompetensutveckling, där situationer med 

språkbarriärer upplevdes utmanande, samtidigt som dessa situationer upplevdes öka 

kompetensen hos sjuksköterskorna. 

 

Upplevelse av tidspåverkan och arbetsbelastning 

I litteraturöversiktens resultat lyfts upplevelse av tidspåverkan och arbetsbelastning 

fram som en central del i de inkluderade artiklarnas fynd. De artiklar som 

avhandlade upplevelser av tidspåverkan beskrev att orsakerna till detta var att det 

krävdes längre tid i möten med patienter där en språkbarriär fanns på grund av behov 

av fler förklaringar, större informationsutbyte och större anpassning (Hart & 

Mareno, 2013; Hendson et al., 2015; Ian et al., 2016; Silvera-Tawil et al., 2018; 

Squires et al., 2019; Taylor et al., 2013; Watts et al., 2017; Watts et al., 2018). I PL 

(SFS 2014:821) och skriften Teamets kommunikation inom vård och omsorg 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017c) beskrivs sjuksköterskans krav på kompetens 

och språkliga anpassning av information som är riktad till patienter samt betydelsen 

av detta. I motsats till denna betydelsefulla kompetens och anpassning visar 

resultatet från denna litteraturöversikt att sjuksköterskor upplevde svårigheter i att 

arbeta enligt lagar och riktlinjer på grund av upplevd tidsbrist. Detta kan skapa 

svårigheter eftersom den upplevda tidsbristen försvårar anpassningar som är 

nödvändiga i möten där språkbarriärer förekommer och svårighet att uppfylla 

lagstiftningens intentioner. 

 

Svårigheterna med hanteringen av tidspåverkan vid språkbarriärer tydliggörs av 

tidigare forskning gjord av McCabe (2004), som undersökte patienters upplevelser 

av sjuksköterskors kommunikation, som visade att patienterna upplevde att 

sjuksköterskor oftast inte hade tid för den kommunikation som de skulle ha behövt. 

McCabe beskrev dock att när sjuksköterskor använde sig av en personcentrerad 

metodik i samtalen upplevde patienterna tillfredsställelse vad gällde 

kommunikationen. Detta, anser författarna, förespråka vikten av att tillämpa det 

personcentrerade förhållningssättet för att kunna tillhandahålla en god vård, där en 

av de bärande delarna är att etablera ett partnerskap mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal (GPCC, 2017). 
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Upplevelserna av ökad arbetsbelastning beskrevs parallellt med upplevelserna av 

tidspåverkan i litteraturöversiktens resultat. Detta resultat kan förklaras av att 

sjuksköterskan har en skyldighet att tillhandahålla individuellt anpassad information 

där hänsyn tas till patientens språkliga bakgrund (PL, SFS 2014:821). Denna 

anpassning torde innebära att det krävs mer tid i mötet och gör också att 

arbetsbelastningen ökar. Då språkbarriärer uppstår är det viktigt att avsätta tid för 

att anpassa informationen till mottagaren i enlighet med vad PL (SFS 2014:821) och 

skriften Teamets kommunikation inom vård och omsorg (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017c) förordar. 

 

Upplevelse av svårigheter att tillgodose god och säker vård 

Tidigare forskning gjord av Bischoff et al. (2003) beskrev att stora språkbarriärer 

innebar att patienterna var mindre benägna och kapabla att redogöra för sina behov 

och problem. Liknande upplevelser framkom i litteraturöversikten som gör gällande 

att sjuksköterskor upplevde svårigheter att inhämta anamnes, likväl som mängden 

och kvaliteten på anamnesen påverkades, på grund av språkbarriärer (McCarthy et 

al., 2013; Taylor et al., 2013; Watts et al., 2018). Dessa konsekvenser av 

språkbarriärer inskränker möjligheten att arbeta enligt ett personcentrerat 

förhållningssätt eftersom två bärande delar i detta är patientberättelsen och 

dokumentationen, som inte kan tillämpas och tillgodoses fullt ut när en ömsesidig 

förståelse inte finns. Denna brist på ömsesidig förståelse kan även kopplas till den 

tredje bärande delen i personcentrerad vård som är partnerskapet (GPCC, 2017).  

 

Resultatet i litteraturöversikten beskrev också att sjuksköterskor upplevde en 

påverkan på patientsäkerheten och hinder för tillhandahållandet av god och säker 

vård på grund av språkbarriärer (Ali & Watson, 2018; Hendson et al., 2015; 

Patriksson et al., 2017; Silvera-Tawil et al., 2018). Dessa upplevelser rimmar väl 

med tidigare forskning som beskrev språkbarriärer och deras påverkan och 

konsekvenser, vilket var att patienterna inte beskrev alla sina symtom och problem, 

högre risk att patienterna inte fick rätt vård och att patientsäkerheten kunde sjunka 

(Abdelrahim et al., 2017; Bischoff et al., 2003; Jacobs et al., 2005). Detta stöds även 

av Leonard et al. (2004) och Kooienga och Stewart (2011) som fann att brist i 

kommunikation kan leda till vårdskador, vilket styrker litteraturöversiktens resultat 
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att språkbarriärer försvårar tillhandahållandet av god och säker vård (Ali & Watson, 

2018; Hendson et al., 2015; Patriksson et al., 2017; Silvera-Tawil et al., 2018). 

Upplevelse av oförmåga att arbeta enligt lagar och riktlinjer framkom i resultatet 

(Patriksson et al., 2017), vilket litteraturöversiktsförfattarna kategoriserade under 

minskad säkerhet. Detta resultat är viktigt att lyfta i förhållande till de 

kärnkompetenser som beskrivs nödvändiga för sjuksköterskan att ha. Dessa 

kärnkompetenser innefattar bland annat säker vård och personcentrerad vård 

(Furåker & Nilsson, 2019). Sjukvården är uppbyggd på ett sätt som gör det svårt att 

tillämpa personcentrerad vård. Den som söker vård möter oftast ett system istället 

för en medmänniska. Att möta patienten och planera vården utifrån patientens 

önskemål är problematiskt eftersom fokus ligger på mätresultat och produktivitet 

(Bergbom, 2019). Samtidigt beskriver skriften Personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a) och GPCC (2017) att sjuksköterskan har ett ansvar 

ur ett etiskt perspektiv att argumentera på ett sätt som gör patientens personliga 

perspektiv jämställt med vårdprofessionernas professionella perspektiv. Denna 

konflikt mellan organisation och person anser litteraturöversiktsförfattarna kunna 

förklara den beskrivna upplevelsen av oförmågan att arbeta enligt lagar och 

riktlinjer, och visar även på komplexiteten i, och striden mellan, sjuksköterskans 

arbetsuppgifter och kärnkompetenser och organisationens uppbyggnad. 

 

Ytterligare en identifierad upplevelse som beskrevs i litteraturöversiktens resultat 

var att sjuksköterskor upplevde att kommunikation där språkbarriärer fanns 

upplevdes mer riskfyllt än att inte kommunicera alls (Silvera-Tawil et al., 2018). 

Detta förhållningssätt är inte förenligt med sjuksköterskeprofessionen, eftersom 

Sachs (2009) beskriver att kommunikation är en stor del av vårdarbetet och att 

sjuksköterskan faktiskt har en skyldighet att kommunicera på ett sätt som är säkert, 

korrekt och anpassat efter patienternas bakgrund och förutsättningar (PL, SFS, 

2014:821; Svensk sjuksköterskeförening, 2017a, 2017b, 2017c). 

 

Patriksson et al. (2017) och Watts et al. (2018) beskrev att när hälso- och 

sjukvårdspersonal mötte patienter som inte talade samma språk som personalen 

upplevde sjuksköterskor att patienterna inte kunde få den information de behövde 

vid vårdtillfället, ett resultat som även stöds av Jirwe at al. (2010). Tidigare 
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forskning av Suurmond et al. (2011) undersökte hur patienterna upplevde detta. 

Resultatet visade att patienterna upplevde att de inte fick tillräckligt med 

information. Denna oro och upplevelse av otillräcklighet är enligt 

litteraturöversiktsförfattarna oförsvarbar med tanke på att de styrdokument som 

finns tydligt framhåller att patienterna ska ges anpassad information (PL, SFS 

2014:821; Svensk sjuksköterskeförening, 2017a, 2017b, 2017c). 

 

Upplevelse av utmaningar och kompetensutveckling 

Svårigheter att skapa förtroende för, och relationer med, patienter i situationer med 

språkbarriärer presenterades av Hart och Mareno (2013). Denna upplevda svårighet 

går att tydligt koppla till en av de tre bärande delarna i personcentrerad vård, som är 

partnerskap (GPCC, 2017). Partnerskapet ska baseras på patientens upplevelse av 

sjukdom och hälso- och sjukvårdspersonalens professionella kompetens kring 

densamma. Med svårigheter att skapa förtroende för, och relationer med, patienterna 

blir denna del i den personcentrerade vården lidande. Samtidigt framhåller 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor att sjuksköterskan ska kunna etablera 

en förtroendefull relation med patienten och att denna relation är viktig för att kunna 

tillhandahålla en god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Med stöd 

av resultatet från denna litteraturöversikt kan språkbarriärer påverka 

sjuksköterskans möjligheter att utföra ålagda arbetsuppgifter. 

 

Taylor et al. (2013) beskrev att sjuksköterskorna upplevde sympatier med patienter 

där språkbarriärer fanns. I paritet med detta beskrev Ian et al. (2016) att 

sjuksköterskorna upplevde att de blev mer lyhörda i dessa möten. Den ökade 

lyhördheten och sympatierna som upplevdes av sjuksköterskorna kan relateras till 

Thorne et al. (2004), som på samma sätt fann att patienter ville bli lyssnade på och 

få stöd. Detta kunde i sin tur bidra till patienternas upplevelse av partnerskap, som 

beskrives som den mest centrala delen i personcentrerad vård (GPCC, 2017). Även 

Cioffi (2003), beskrev de upplevda sympatierna som ett resultat av att 

sjuksköterskorna, i möten med patienter där språkbarriärer fanns, föreställde sig hur 

de själva skulle uppleva vårdsituationen ifråga om de inte förstod språket som 

talades. Dessa upplevda sympatier och lyhördheten som beskrivits går att relatera 

till sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) 
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som framhåller att sjuksköterskan ska vara lyhörd och visa empati för att kunna ge 

en god omvårdnad. Tidigare forskning gjord kring detta visar att patienter kan 

uppleva hinder för delaktighet i vården när sjuksköterskan inte är lyhörd eller är 

empatisk i form av visade sympatier (Larsson et al., 2011), vilket visar på vikten av 

att sjuksköterskan förhåller sig till kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

 

Metoddiskussion 

I sökningen av artiklar till litteraturöversiktens resultat användes två olika databaser 

med koppling till omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap, CINAHL och 

PubMed. Användningen av olika databaser med omvårdnadsinriktning bör ses om 

en styrka i enlighet med hur Östlundh (2017) beskriver att val av informationskälla 

till ett examensarbete bör gå till. Sökorden identifierades utifrån syftet med 

litteraturöversikten och validerades av en bibliotekarie med kunskap inom ämnet. I 

sökningarna i databaserna med angivna sökord och dess olika kombinationer fann 

litteraturöversiktsförfattarna samma artiklar i sökresultaten ett flertal gånger. Detta 

tyder på att sensitiviteten i sökningarna varit hög och bör därmed också ha ökat 

examensarbetets trovärdighet (Henricson, 2017), vilket ses som en styrka. 

 

De inklusions- och exklusionskriterier som användes i urvalet av artiklar till 

litteraturöversikten innefattade bland annat att sökningarna skulle resultera i artiklar 

som var peer-reviewed. Även detta framhåller Henricson (2017) vara en styrka vad 

gäller trovärdighet, eftersom samtliga inkluderade artiklar då har bedömts som 

vetenskapliga efter en expertgranskning innan publicering. Ytterligare ett 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren. Detta 

inklusionskriterie resulterade i att inkluderade artiklar var publicerade mellan år 

2012-2019. 

 

Henricson (2017) beskriver att kvalitetsgranskning av artiklar till ett examensarbete 

bör genomföras av båda författarna individuellt för att sedan jämföra resultaten med 

varandra för att uppnå så hög reliabilitet som möjligt. Detta gjordes inte i denna 

litteraturöversikt, vilket kan tolkas som en svaghet. Författarna genomförde dock 

kvalitetsgranskningen gemensamt och diskuterade denna samtidigt som den 
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genomfördes, vilket bör innebära att reliabiliteten fortsatt låg på en hög nivå i denna 

fas. 

 

De artiklar som inkluderades höll mellan 72-96 procents vetenskaplig kvalitet enligt 

de granskningsmallar som användes, se bilaga 2 och 3. Nio av artiklarna höll hög 

kvalitet medan fem av artiklarna höll medelhög kvalitet. Inledningsvis ämnade 

författarna inkludera endast artiklar som höll hög kvalitet, men efterhand som 

litteratursökningen och kvalitetsgranskningen fortlöpte mötte författarna svårigheter 

att finna rätt antal artiklar som hade relevans till och svarade mot 

litteraturöversiktens syfte med tillräckligt hög kvalitet. Därför togs beslut om att 

även inkludera artiklar som höll medelhög kvalitet för att uppnå en försvarbar 

mängd material som litteraturöversiktens resultat kunde baseras på. Detta beslut kan 

ha påverkat trovärdigheten, eftersom Henricson (2017) beskriver att kvalitetskravet 

bör uppfyllas för att uppnå hög trovärdighet. Henricson framhåller emellertid att 

trovärdigheten inte nödvändigtvis behöver sjunka trots detta om antalet artiklar 

bedöms som tillräckligt och syftet är besvarat, vilket författarna anser är fallet. Tolv 

av de inkluderade artiklarna hade kvalitativ design och två av de inkluderade 

artiklarna hade mixad metod som design. De artiklar som hade mixad metod 

inkluderades eftersom resultaten i dessa gick att urskilja vad gäller kvalitativa och 

kvantitativa data. Den kvalitativa datan var sammanställd som beskrivningar i 

artiklarna och avhandlade endast upplevelser, medan den kvantitativa datan var 

sammanställd i tabeller och avhandlade andra saker än upplevelser. Den kvantitativa 

datan var inte relevant för litteraturöversiktens syfte och exkluderades därför. För 

att kvalitetsgranska de artiklar som hade mixad metod användes båda 

granskningsmallarna. 

 

Inför analysen insåg författarna att en förförståelse fanns för ämnet som skulle 

avhandlas. Denna förförståelse bestod i egna upplevelser av situationer under 

verksamhetsförlagd utbildning där språkbarriärer förekommit. Under analysen av 

artiklarna fann författarna beskrivna upplevelser som de själva kunde relatera till, 

men också upplevelser som var helt främmande. Oavsett om författarna kunde 

relatera till de identifierade upplevelserna i artiklarna eller inte fördes samtliga 

resultat in i tabell 1, översikt av identifierade upplevelser, subkategorier och 

huvudkategorier. Denna medvetenhet framhåller Henricson (2017) bör ha begränsat 
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påverkan på dataanalysen och resultatet, men det går inte att helt utesluta att en viss 

påverkan på dessa delar har skett genom omedveten sållning av resultat i artiklarna 

i förhållande till det som redan var känt av litteraturöversiktsförfattarna. 

 

Dataanalysen kvalitetssäkrades genom att författarna inledningsvis läste igenom 

utvalda artiklar individuellt för att därefter genomföra den bärande delen i analysen, 

identifiera upplevelser funna i artiklarna, gemensamt. Även skapandet av 

subkategorier och huvudkategorier genomfördes gemensamt av författarna, vilket 

enligt Henricson (2017) bör anses vara en styrka med litteraturöversikten. Dock 

upplevde författarna svårigheter att namnge subkategorierna eftersom de 

identifierade upplevelserna i artiklarna liknade varandra. För att underlätta denna 

process vände författarna sig till handledaren som gav vägledning i detta. Den 

gemensamma genomläsningen av artiklarna och handledningen vad gäller 

namngivandet av subkategorierna kan liknas vid det som Forsberg och Wengström 

(2015) beskriver som triangulering, där ett ämne undersöks ur olika synvinklar av 

olika personer och bör uppfattas som en styrka. 

 

Under framställandet av litteraturöversikten har författarna kontinuerligt haft 

kontakt med och fått feedback ifrån en handledare med kunskaper om 

examensarbeten och forskningsprocesser. Individuella möten med kritiska frågor 

ställda av handledaren har fått besvaras av författarna för att på så sätt kunna 

försvara och tänka kritiskt kring det egna arbetet. Handledaren har också granskat 

resultatbeskrivningen och bedömt den som rimlig och relevant i förhållande till 

litteraturöversiktens syfte. Henricson (2017) beskriver att kontroller av handledare 

är något som stärker trovärdigheten i examensarbetet. Henricson beskriver vidare 

att grupphandledning är åtråvärt i framställandet av examensarbeten. Detta har 

dessvärre inte kunnat genomföras fler gånger än en, vilket talar för att trovärdigheten 

inte är så hög som den hade kunnat vara, vilket anses vara en svaghet med 

litteraturöversikten. 

 

De inkluderade artiklarna har sitt ursprung i åtta olika länder som ligger i tre olika 

världsdelar, vilket talar för att resultatet borde vara relativt representativt globalt och 

därmed också till viss del överförbart, vilket anses vara en styrka enligt Henricson 

(2017). Dock har de olika länderna där studierna genomförts olika sjukvårdssystem 
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och kulturer som mycket väl kan ha påverkat deltagarnas upplevelser av 

språkbarriärer. Detta talar emot att litteraturöversiktens resultat är överförbart och 

representativt (Henricson, 2017). 

 

Många av de inkluderade artiklarna har haft enbart kvinnor som deltagare eller en 

majoritet av kvinnor som deltagare. Denna ojämna könsfördelning kan ha påverkat 

litteraturöversiktens resultat, eftersom en del inkluderade artiklar beskrivit att det 

fanns skillnader i upplevelserna av språkbarriärer beroende på vilket kön deltagarna 

haft. Määttä och Öresland (2014) beskriver att genusbias bör ses som riskfyllt och 

potentiellt kan leda till fel handlingar. 

 

Då engelska inte var författarnas modersmål uppstod stundtals svårigheter att 

översätta vilket kan ha påverkat analysen. Författarna använde sig dock av engelskt-

svenskt lexikon vid dessa tillfällen. Detta bör ha minskat påverkan på analysen på 

grund av språkskillnader. 

 

Etikdiskussion 

Tolv av de inkluderade artiklarna i examensarbetets resultat var baserade på studier 

som blivit godkända av etiska kommittéer. De två artiklar som inte hade etiskt 

godkännande redogör tydligt för att samtycke har inhämtats från deltagarna. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, WMA, 2018) är etisk 

godkännande eller samtycke från deltagarna ett krav för att få genomföra forskning 

inom det medicinska området. 

 

Författarna till litteraturöversikten har inte engelska som modersmål, vilket kan vara 

problematiskt, enligt Kjellström (2017), om inte åtgärder vidtas för att undvika 

feltolkning, missförstånd och subjektivitet. Med anledning av detta har författarna 

använt sig av engelsk-svenskt lexikon vid svårigheter att förstå innehållet i 

artiklarna. Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör samtliga artiklar läsas på ett 

så objektivt sätt som möjligt för att kunna uppnå ett så rättvisande och transparent 

resultat som möjligt. Med stöd av detta har resultat som både stödjer och inte stödjer 

egna åsikter redovisats i examensarbetet. 
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Den ojämna könsfördelningen vad gäller deltagare i de inkluderade artiklarnas 

studier bör lyftas ur ett etiskt perspektiv, enligt författarna till litteraturöversikten. 

Määttä och Öresland förklarar att genusbias och HSL (SFS 2017:30) inte är 

förenliga med varandra, eftersom HSL (SFS 2017:30) tydliggör att hälso- och 

sjukvård ska ges på lika villkor till alla, vilket omöjligt kan uppfyllas om 

föreställningar om kön och dess egenskaper påverkar handlingarna hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. Denna konflikt är viktig att lyfta för att erhålla en medvetenhet 

om att skillnader i uppfattningar finns och att de faktiskt påverkar hälso- och 

sjukvårdens verksamheter. Genusmedvetenheten ingår också i något som Jirwe, 

Momeni och Emami (2014) benämner som kulturell kompetens. Denna kulturella 

kompetens innefattar förutom kunskap om genusperspektiv även bland annat 

socioekonomisk bakgrund, personlighet och sexuell läggning. En del av artiklarna i 

examensarbetets resultat har framhållit betydelsen av kulturell kompetens, men i de 

flesta av artiklarna saknas detta perspektiv. Litteraturöversiktsförfattarna anser att 

undersökandet av språkbarriärer bör innehålla ett perspektiv som fokuserar på 

deltagarnas kulturella kompetens för att kunna redogöra för vilken påverkan denna 

kompetens har på upplevelsen av språkbarriärer och konsekvenserna av detta. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Resultatet i examensarbetet kan med fördel användas av sjuksköterskestudenter 

såväl som legitimerade sjuksköterskor för att få en förståelse för hur språkbarriärer 

kan påverka sjuksköterskans yrkesutövande. Denna förståelse kan användas för att 

utveckla strategier och hjälpmedel som kan användas för att undkomma 

språkbarriärers negativa påverkan i det kliniska arbetet och på så sätt förbättra 

omvårdnaden ur både patient- och sjuksköterskeperspektiv. Resultatet kan även 

användas på en organisatorisk nivå där organisationen utvecklar rutiner och 

riktlinjer gällande hur språkbarriär ska bemötas. Dessa rutiner och riktlinjer skulle 

kunna förhindra att patienten upplever sig möta ett system istället för en person och 

medmänniska. Eftersom litteraturöversiktens resultat framhåller att många av 

sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för att undgå 

språkbarriärernas negativa påverkan kan litteraturöversikten även användas för att 

optimera planering av omvårdnad. 
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Slutsats 

Sjuksköterskor beskrev skiftande upplevelser av språkbarriärer inom somatisk vård. 

Många av upplevelserna bestod i svårigheter, hinder och utmaningar som på olika 

sätt inskränkte sjuksköterskans möjlighet att utföra arbetsuppgifter tillfredsställande 

och enligt gällande lagar och riktlinjer och personcentrerad vård. De upplevda 

svårigheterna att arbeta personcentrerat och enligt gällande lagar och riktlinjer 

berodde på svårigheter att ta del av patientberättelsen, upprätta ett partnerskap samt 

att dokumentera. Emellertid beskrevs även språkbarriärer som positiva avseende 

upprätthållande av kompetens, mer tålamod och mer noggrannhet i möten med 

patienter inom somatisk vård. 

 

Förslag till vidare forskning 

Författarna till litteraturöversikten anser, baserat på svårigheterna att hitta artiklar 

som svarade mot litteraturöversiktens syfte, att mer forskning som studerar 

sjuksköterskans upplevelser av språkbarriärer behöver genomföras. Strategier för att 

undkomma språkbarriärer och organisationskulturers påverkan på språkbarriärer bör 

studeras för att vidare kunna utveckla hjälpmedel som kan underlätta hanteringen 

av de komplikationer som uppstår. Vidare bör forskning även genomföras med 

frågeställningar kring vilka skillnader som finns i upplevelserna av språkbarriärer i 

vården kopplat till kön och sjuksköterskans kulturella kompetens. 
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To explore nurses’ 
perspectives of language 
barriers and their impact on 

the provision of care to 
patients with limited 
English proficiency from 

diverse linguistic 
background.  
  

Design: kvalitativ 
undersökande design  
  
Datainsamling: individuella 
semistrukturerade 
intervjuer och 

fokusgruppdiskussioner  
  
Analys: induktiv 

innehållsanalys  

n=59  
   
(sjuksköterskor: 32 kvinnor 

och 27 män)  
  
Urvalsmetod: 

ändamålsenligt 
och snöbollsurval  

Språkbarriärer 
identifierades som de 
största hindren i 

tillhandahållandet av 
lämplig, ändamålsenlig, 
effektiv och läglig vård till 

patienter med begränsade 
kunskaper i engelska.  
  

80%  
Hög  
  

Hart, P, L., & Mareno, N.  
  
2014  
  
USA  

Cultural challenges and 
barriers through the voices 

of nurses  

To discover and describe 
challenges and barriers 

perceived by nurses in 
providing culturally 
competent care in their 

day-to-day encounters with 
diverse patient populations  

Design: kvalitativ design  
  
Datainsamling: 
frågeformulär med öppna 
frågor  
  
Analys: induktiv 
innehållsanalys  

n=374  
  
(Sjuksköterskor)  
  
(91,7% kvinnor)  
  
Urvalsmetod: stratifierat 
urval  

Sjuksköterskorna upplevde 
många olika kulturer som 

problematiskt eftersom det 
var svårt och tidskrävande 
att lära sig de olika 

kulturernas preferenser. 
Språkbarriärer ansågs vara 
utmanande på grund av 

svårigheter att skapa 
förtroende och bygga en 
bra relation mellan patient 

och sjuksköterska. Det 
upplevdes som en 
svårighet att vårda dessa 

patienter på grund av 
förutfattade meningar hos 
personal angående 

patienternas kulturer.  

76%  
Medelhög  
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Hendson, L., Reis, M, D., & 

Nicholas, D, B.  
  
2015  
  
Kanada  

Health Care Providers’ 

Perspectives of Providing 
Culturally Competent Care 
in the NICU  

To examine the 

experiences and 
perceptions of health care 
providers caring for new 

immigrant families in the 
neonatal intensive care unit 
(NICU).  
  

Design: kvalitativ design  
  
Datainsamling: 
semistrukturerade 

intervjuer i fokusgrupper  
  
Analys: induktiv 

innehållsanalys  

n=58  
  
(31 grundutbildade 
sjuksköterskor, 5 

neonatalsjuksköterskor,  
6 andningsterapeuter,  
4 socialarbetare,  
3 neonatologer,  
2 dietister,  
3 studenter,  
1 administratör,  
3 övrig personal)  
  
Urvalsmetod: 
ändamålsenligt urval  
  
  
  

Kris, beslutsfattande, 

skillnader i tro och normer 
samt språk och 
kommunikation var barriärer 

som påverkade interaktioner 
mellan vårdpersonal och 
föräldrar. Vid utskrivning var 

oavsiktligt stereotyperande, 
begränsad tid och brist på 
intuitiva uppfattningar om vad 

familjerna behövde faktorer 
som påverkade 
interaktionerna.  
Deltagarna upplevde 
språkbarriärer som hinder för 
god vård. Upplevelser av 

frustration på grund av 
oförmåga att kommunicera 
effektivt fanns även hos 

deltagarna.  

88%  
Hög  

Holmberg Fagerlund, B., 
Pettersen, K, S., Terragni, 

L., & Glavin, K.  
  
2016  
  
Norge  

Counseling Immigrant 
Parents about Food and 

Feeding Practices: Public 
Health Nurses’ 
Experiences  

To describe the 
experiences of public 

health nurses in counseling 
immigrant parents on food 
and feeding practices at 

child health centers.  
  

Design: kvalitativ design  
  
Datainsamling: 
fokusgruppintervjuer  
  
Analys: induktiv 
innehållsanalys  

n=26  
  
(sjuksköterskor: 26 
kvinnor)  
  
Urvalsmetod: strategiskt 
urval  

Tidsbrist, språkliga och 
kulturella barriärer var 

upplevda utmaningar av 
sjuksköterskorna. Även brist 
på allmänna kunskaper vad 

gäller kost och 
människokroppen hos 
föräldrarna upplevdes vara 

problematiskt av 
sjuksköterskorna.  Deltagarna 
upplevde maktlöshet i 

dialogerna med patienterna 
på grund av språkbarriärer.  

84%  
Hög  
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Ian, C., Nakamura-Florez, 

E., & Lee, Y-M.  
   
2016  
   
USA  
  

Registered nurses' 

experiences with caring for 
non-English speaking 
patients.  
  

To explore registered 

nurses' experiences with 
caring for non-English 
speaking patients and 

understand how those 
experiences influence their 
clinical practice.  

Design: undersökande 

kvalitativ design  
   
Datainsamling: elektroniskt 

frågeformulär med öppna 
frågor.  
   
Analys: induktiv 
innehållsanalys  
  

n=17  
  
(sjuksköterskor, kvinnor)  
  
Urvalsmetod: snöbollsurval  

Att vårda icke 

engelskspråkiga patienter 
upplevdes av 
sjuksköterskorna göra dem 

till bättre sjuksköterskor, men 
mötena med patienterna tog 
längre tid. Samtidigt 

upplevdes det svårare och 
mer frustrerande att vårda 
icke engelskspråkiga 

patienter relaterat till språk- 
och kulturbarriärer när tolkar 
inte kunde användas.  

88%  
Hög  
  

McCarthy, J., Cassidy, I., 
Graham, M. M., & Tuohy, 
D.  
   
2013  
   
Irland  
  

Conversations through 
barriers of language and 
interpretation.  
  

To describe nurses' experie
nces of language barriers a
nd 

the use of interpreters withi
n the context of an evolving
 healthcare environment in 

Ireland.   
  

Design: kvalitativ design  
   
Datainsamling: 

semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor.  
   
Analys: induktiv 
innehållsanalys  
  

n=7  
   
(5 kvinnor och 2 män)  

Språkbarriärer upplevdes 
försvårande och påverkade 
sjuksköterskornas möjlighet 

att inhämta fullständig 
anamnes. Smärtanalys 
ansågs försvåras av 

språkbarriärer och adekvat 
behandling mot smärta kunde 
inte ges. Flera sjuksköterskor 

kände sig obekväma när 
språkbarriärer påverkade 
kommunikationsprocessen.  

84%  
Hög  
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Patriksson, K., Berg, M., 

Nilsson, S., & Wigert, H.  
  
2017  
  
Sverige  

Communicating with 

parents who have difficulty 
understanding and 
speaking Swedish: An 

interview study with health 
care professionals  

To explore the experiences 

of health care professionals 
in Swedish neonatal care 
units regarding 

communication with 
parents of foreign origin 
who have difficulty 

understanding and 
speaking Swedish.  
  

Design: kvalitativ design  
  
Datainsamling: individuella 
intervjuer med öppna 

frågor  
  
Analys: induktiv 

innehållsanalys  

n=60  
  
(25 sjuksköterskor, 25 
undersköterskor, 10 

läkare)  
  
(54 kvinnor, 6 män)  

Personalen upplevde 

maktlöshet åskådliggjord 
genom bristfälliga 
vårdrutiner som ledde till 

kommunikationsbrister. 
Personalen 
upplevde frustration, 

uppgivenhet och oförmåga 
att utföra sitt arbete 
utförligt, att de var 

beroende av andra 
professioner såsom tolkar, 
samt att de var tvungna att 

hitta sina egna strategier 
för att kunna 
kommunicera.  

80%  
Hög  

Tawil-Silvera, D., Pocock, 
C., Bradford, D., Donnell, 
A., Harrap, K., Freyne, J., 

& Brinkmann, S.  
  
2018  
  
Australien  

CALD Assist—Nursing: 
Improving communication 
in the absence of 

interpreters  

To identify the current 
practice regarding 
communication during 

standard care interactions 
between nursing staff and 

patients from non‐English‐
speaking backgrounds, and 

the context of these 
interactions, specific 
communication needs of 

nursing staff and patients 
during basic standard care 
interactions, target words 

and/or phrases used during 
basic standard care 
interactions between 

nursing staff and patients 

from non‐English‐speaking 
backgrounds when an 
interpreter is not present 

and  potential needs, 
challenges, technical 
requirements and uses of a 

mobile app for nursing 
staff.  
  

Design: mixad 
metod, huvudsakligen 
kvalitativ design med en 

kvantitativ komponent  
  
Kvalitativ datainsamling: 

observationer, individuella 
intervjuer och intervjuer i 
fokusgrupper  
  
Kvantitativ datainsamling: 
enkätundersökning  
  
Analys av kvalitativa data: 
induktiv innehållsanalys   
  
Analys av kvantitativa 
data: inferentiell statistik  

n=15  
  
(sjuksköterskor, fördelat på 

4 fokusgrupper, kvinnor)  
  
  
n=85   
  
(enkätundersökning, 

sjuksköterskor)  
  
  
n=10  
  
(patienter: 2 män, 8 

kvinnor, individuella 
intervjuer)  

Sjuksköterskor upplevde 
att möten med patienter 
som inte talade engelska 

tog längre tid, var mer 
krävande och utgjorde 
större risker än möten med 

patienter som talade 
engelska eftersom 
dokumentationen inte alltid 

hanns med. 
Kommunikation med 
patienter med begränsad 

engelska upplevdes 
stundtals vara mer 
riskfyllda än att inte 

kommunicera alls. Brist på 
kommunikation kunde leda 
till försenad behandling för 

patienterna. 
Kommunikation med 
patienter som inte 

talade engelska kunde leda 
till frustration och stress 
hos både personal och 

patienter.  
  

76%  
Medelhög  
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Tay Hui, L., Ang, E., 

& Hegney, D.  
  
2012  
  
Singapore  

Nurses’ perceptions of the 

barriers in effective 
communication with 
inpatient cancer adults in 

Singapore  

To identify the factors that 

promote, inhibit or both 
promote and inhibit 
effective communication 

between inpatient oncology 
adults and Singaporean 
registered nurses.  
  

Design: kvalitativ design  
  
Datainsamling: 
semistrukturerade 

intervjuer  
  
Analys: induktiv 

innehållsanalys  

n=10  
  
(sjuksköterskor, kvinnor)  
  
Urvalsmetod: 
ändamålsenligt urval  

Faktorer som påverkade en 

effektiv kommunikation var 
olika karaktärsdrag 
hos deltagarna, samt 

kulturella och språkliga 
skillnader och attityder.  
Upplevelserna av 

språkbarriärer bestod i 
uppgivenhet, oförmåga att 
utföra arbetsuppgifter samt 

oförmåga att kommunicera 
effektivt.  

96%  
Hög  

Taylor, S, P., Nicolle, C., & 

Maguire, M.  
  
2013  
  
Storbritannien  

Cross-cultural  
communication barriers in 
health care  

To investigate healthcare 

professionals’ 
perceptions of caring for 
people from ethnic 

minorities with poor or no 
English language skills 
when accessing health 

care.  

Design: kvalitativ design  
  
Datainsamling: individuella  
semistrukturerade 

intervjuer  
  
Analys: induktiv 

innehållsanalys  

n=34  
  
(20 kvinnor, 14 män)  
  
(11 sjuksköterskor,  
7 läkare,  
4 ambulanssjukvårdare, 5 

receptionister,  
3 farmaceuter,  
4 fysioterapeuter)  
  
Urvalsmetod: 
ändamålsenligt urval  

Deltagarna upplevde 

svårigheter att inhämta 
anamnes, värdera smärta, 
förklara läkemedels 

verkningar och biverkningar 
samt diagnosticera och 
kommunicera kring 

omvårdnad. Att vårda 
personer med 
språkbarriärer 

upplevdes påverka 
arbetsbelastningen och 
tiden negativt.  

84%  
Hög  

Squires, A., Miner, S., 
Liang, E., Lor, M., Ma, C., 
& Witkoski Stimpfel, A.  
  
2019  
  
USA  

How language barriers 
influence provider workload 
for home health care 

professionals: A secondary 
analysis of interview data  
  

To explore home health 
care professionals’ 
perspectives about how 

workload changes from 
managing language 
barriers influence quality 

and safety in home health 
care.  
  

Design: kvalitativ design  
  
Datainsamling: 

semistrukturerade 
intervjuer  
  
  
Analys: summativ innehålls
analys  

n=35  
  
(31 sjuksköterskor, 3 

fysioterapeuter, 1 
arbetsterapeut)  
  
Urvalsmetod: 
ändamålsenligt och 
snöbollsurval  

Deltagarna upplevde att 
möten med patienter där 
det fanns en språkbarriär 

var mer komplexa, tog 
längre tid och ökade 
arbetsbelastningen. 

Användandet av 
telefontolkar upplevdes 
påverka säkerheten 

eftersom deltagarna 
saknade förtroende för 
telefontolkning. Detta 

berodde på att de inte 
kunde se patienten under 
samtalet och att tolken inte 

kunde avläsa patientens 
kroppsspråk.  

76%  
Medelhög  
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Watts, K, J., Meiser, 

B., Zilliacus, E., Kaur, 
R., Taouk, M., Girgis, 
A., Butow, P., Goldstein, 

D., Hale, S., Perry, 
A., Arandra S, K., & 
Kissane, D, W.  
2017  
  
Australien  

Communicating with 

patients from minority 
backgrounds: Individual 
challenges experienced by 

oncology health 
professionals  

To identify oncology 

nurses' and oncologists' 
individual experiences and 
challenges in 

communicating with 
patients from minority 
backgrounds.  
  

Design: kvalitativ design  
  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer 
och fokusgruppsdiskissione
r  
  
Analys: induktiv 
innehållsanalys  

n=38  
  
(21 sjuksköterskor, 12 
onkologer, 5 

röntgenläkare)  
  
Urvalsmetod: 

ändamålsenligt urval  

Upplevelserna och 

utmaningarna bestod i 
kulturella skillnader, 
språkbarriärer, 

könsrelaterade skillnader 
samt problem vid anhörigas 
delaktighet i vården.  
Deltagarna upplevde att 
språkbarriärer påverkade 
kommunikationen negativt 

och att det var mer 
tidskrävande att vårda 
patienter som inte talar 

engelska. Deltagarna 
upplevde även en misstro 
till sig själva vad gällde 

uppfattningen om 
patienternas behov.  

80%  
Hög  

Watts, K, J., Meiser, B., 

Zilliacus, E., Kaur, 
R., Taouk, M., Girgis, 
A., Butow, P., Kissane, D, 

W., Hale, S., Perry, 
A., Arandra, S, K., & 
Goldstein, D.  
  
2018  
  
Australien  

Perspectives of oncology 

nurses and oncologists 
regarding barriers to 
working with patients from 

a minority background: 
Systemic issues and 
working with interpreters  

To ascertain the systemic 

barriers encountered by 
oncology health 
professionals working with 

patients from ethnic 
minorities to guide the 
development of a 

communication skills 
training programme.  
  

Design: kvalitativ design  
  
Datainsamling: 
semistrukturerade 

individuella och 
fokusgruppintervjuer  
  
Analys: induktiv 
innehållsanalys  

n=38  
  
(21 sjuksköterskor, 12 
onkologer och 5 

röntgenläkare)  
  
(25 kvinnor, 13 män)  

Utmaningarna upplevdes 

bestå i att konversationer 
med patienter med 
minoritetsbakgrund var mer 

tidskrävande på grund av 
behov av tolkning och 
förklaringar. Språkbarriärer 

upplevdes vara det största 
hindret i möten med 
patienter med 

minoritetsbakgrund på 
grund av begränsningar i 
möjligheter att förklara 

saker för patienter och att 
det inte fanns skriftligt 
material på rätt språk att ge 

till patienter.  

72%  
Medelhög  
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Wittenberg, E., Ferrell, B., 

Kanter, E., & Buller, H.  
  
2018  
  
USA  

Health Literacy: Exploring 

nursing challenges to 
providing support and 
understanding  

To explore nurse 

communication and patient 
health literacy.  
  

Design: (tvärsnittsstudie)  
Huvudsakligen kvantitativ 
design med en kvalitativ 
komponent  
  
Datainsamling: enkät med 
totalt 30 frågor varav två 

stycken var öppna frågor  
  
Analys av öppna frågor: 

induktiv innehållsanalys  
  
Analys av kvantitativa 

frågor: beskrivande 
statistik  

n=70  
  
(46 grundutbildade 
sjuksköterskor,   
10 chefer, 7 
specialistsjuksköterskor 
och 9 övrig personal)  

Sjuksköterskor upplevde 

den största svårigheten 
med att tillhandahålla 
information till patienter 

vara när patienten inte 
hade engelska som 
modersmål. Sjuksköterskor 

identifierade inte 
kommunikationsmönster 
hos patienter som 

indikerade låg kunskap och 
hälsa och sjukdom. 
Sjuksköterskor var minst 

bekväma med att 
identifiera patienter med 
låg kunskap om hälsa och 

sjukdom och bedöma 
patientens kunskap om 
detta. Mer erfarna 

sjuksköterskor upplevde 
större svårigheter med 
patienter med låg kunskap 

om hälsa och sjukdom än 
mindre erfarna 
sjuksköterskor.  

76%  
Medelhög  

 


