
 

 

 

Examensarbete 15 hp 

Att vårda patienter som talar 

ett annat språk 
En litteraturstudie om språkbarriärer i vården 
 

Författare: Michaela Strandh 

Handledare: Elin-Sofie Forsgärde 

Examinator: Jalal Safipour 

Termin: VT16 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2VÅ60E 



  
 

 

 

Titel Att vårda patienter som talar ett annat 

språk: En litteraturstudie om språkbarriärer i 

vården 

Författare Michaela Strandh 

Utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för sjuksköterskor, 

180 hp 

Handledare Elin-Sofie Forsgärde 

Examinator Jalal Safipour 

Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- 

och vårdvetenskap.  

351 95 Växjö 

Nyckelord Kommunikation, relationen mellan 

sjuksköterska och patient, sjuksköterskans 

upplevelse, språkbarriär, transkulturell vård  

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Invandringen till Sverige har ökat. Med detta också antalet patienter som behöver 

vård som inte har tillräckligt stora kunskaper i språket för att förstå och göra sig förstådda på 

ett tillfredställande sätt. När sjuksköterskan och patienten inte kan kommunicera på grund av 

språkliga skillnader uppstår således en språkbarriär. Denna barriär kan göra det svårare att få 

information från patienten och att tillgodose denne information. Det blir även svårare att 

bygga upp en relation med patienten. Allt detta kan ha negativ inverkan på vårdkvalitén. 

Syfte: Syftet med studien är att utforska sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter när 

en språkbarriär finns mellan dem. 

Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserat på åtta vetenskapliga originalartiklar. Artiklarnas 

resultat analyserades genom beskrivande syntes såsom Evans (2002) skildrar den. 

Resultat: Fem olika teman med tillhörande subteman framkom i studien. De olika temana 

var: språkbarriären påverkar vårdarbetet, språkbarriären skapar känslor, användandet av 

formell tolk, användandet av informell tolk och alternativa sätt att överbrygga språkbarriären. 

Slutsatser: Tolken är en betydelsefull länk som möjliggör kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient. För att höja vårdkvalitén för patienter som har språkliga 

begränsningar är det av betydelse att öka kompetensen hos sjuksköterskorna i användandet 

tolk och öka tillgängligheten av formell tolk. 
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BAKGRUND 
Patienten har enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och patientlagen (SFS 

2014:821) rätt till information om bland annat sitt hälsotillstånd, olika undersökningsmetoder 

och behandlingsmöjligheter. Detta främjar självbestämmande, integritet och vård på lika 

villkor, vilka är de rättigheter som patienten har enligt svensk lag. Patientlagen säger också att 

informationsgivaren så långt som det är möjligt ska försäkra sig om att informationens 

betydelse och innehåll är uppfattat av mottagaren. Negativa konsekvenser för 

patientsäkerheten kan uppstå om detta inte görs (Socialstyrelsen, 2009). För att ge och ta emot 

information är det av vikt att kommunikationen mellan de olika parterna fungerar.  Vad 

händer då när patienten talar ett annat språk än sjuksköterskan? Statistik från statistiska 

centralbyrån (2016) visar att invandringen till Sverige ökar. Många studier som har 

genomförts både i Sverige och i andra länder visar att det finns hälsoskillnader mellan 

utlandsfödda och inrikesfödda, där de som är utlandsfödda ofta har sämre hälsa. Skillnaderna 

beror på många faktorer men en faktor är bland annat svårigheter med språket. I hälso- och 

sjukvården skapar de språkliga svårigheterna en barriär mellan patienten och vårdpersonalen, 

vilket gör att tillgängligheten till den information som patienten har rätt till och behöver 

försvåras. Detta gör i sin tur att möjligheterna för patienten att uppnå bättre hälsa minskas 

(Socialstyrelsen, 2011). 

Kommunikation och samtal 

I vården är kommunikation av stor betydelse då det bland annat påverkar patientens 

följsamhet i behandling och tillfredställelse med vården. Ordet kommunikation har 

betydelserna ”ömsesidigt utbyte”, ”att dela”, ”något som blir gemensamt” och ”göra någon 

delaktig i” (Fossum, 2013).  Handlingen kommunikation innebär således att det sker en 

överföring av information mellan olika människor (Fossum, 2013; Nationalencyklopedin, 

2016). Kommunikation mellan två individer kan ske med verbala uttryck men det kan också 

ske via kroppsspråket. I denna studie är utgångpunkten främst kommunikation som sker med 

verbala uttryck då just språkskillnader kan skapa specifika problem i vårdandet (Fossum, 

2013). 

En stor del av kommunikationen mellan sjuksköterska och patient består av samtal. Ordet 

samtal har många synonymer, några av dem är dialog, samspråk, pratstund och diskussion. 

Vid samtal tillförs ny kunskap mellan de samtalande individerna genom verbala uttryck som 

vanligen är på ett gemensamt språk (Fossum, 2013). När samtalet består av ord som den ene 

eller den andre parten inte kan betydelsen av kan det vara svårare för de olika parterna att 

skapa sig en förståelse för samtalets innehåll (Vinthagen, 2013). Detta kan i sin tur leda till att 

patienten exempelvis handlar ”felaktigt” och inte tar sin medicin som det är ordinerat, vilket i 

sig utgör en risk för patienten.  

Språk och kultur 

Språket är viktigt för kommunikationen, då det gör det möjligt för en individ att kommunicera 

sina tankar, upplevelser, känslor och sin bild av världen men en annan individ. Språket 

påverkas av den kulturella bakgrunden som en individ har (Bäärnhielm, 2013). Kultur kan 

definieras som ”ett gemensamt medvetande, som människor gör tillgängligt genom att på 

olika sätt kommunicera med varandra” (Bäärnhielm, 2013, s. 314-315). Ett och samma ord 

kan därför ha olika betydelser bland olika grupper av människor. Ord kan således inte 

översättas rakt av mellan två olika språk eftersom att det kan resultera i att orden får en annan 

innebörd. I sjukvården kan detta leda till att ord som används i patientens kultur för att 
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förklara exempelvis ångest tolkas ”fel” av sjuksköterskan då de använda orden har en annan 

betydelse i sjuksköterskans kultur (Bäärnheilm, 2013).  

Språkbarriärer 

En språkbarriär uppstår när individer som kommunicerar inte har ett gemensamt språk 

(Hanssen, 2007). En språkbarriär innebär att det finns ett hinder för språkförståelsen mellan 

två parter (Svenska akademiens ordbok, 2016). Hinder för kommunikationen mellan två 

individer med skilda språk beror i huvudsak på tre orsaker. Dessa kan vara att individerna inte 

talar ett gemensamt språk, att de talar ett gemensamt språk men att orden har olika innebörd 

eller att den ena parten inte kan tala språket tillräckligt nyanserat för att förmedla det som 

denne vill (Hanssen, 2007).  

Tidigare forskning visar att språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient begränsar 

kommunikationen (Graaff, Francke, Muijsenbergh & Geest, 2012). Språkbarriären gör det 

också svårt för sjuksköterskan att bygga upp en relation med patienten och få information som 

behövs för omvårdnaden (Cioffi, 2003; Degni, Suominen, Essén, El Ansari & Vehviläinen-

Julkunen, 2012; Graaff et al. 2012). Att inte kunna kommunicera med patienten kan kännas 

frustrerande, otillfredsställande och stressande för sjuksköterskan (Cioffi, 2003; Graaff et al. 

2012; Høye & Severinsson, 2008). En studie visade att sjuksköterskorna också kände 

osäkerhet om patienten verkligen hade förstått den information som denne hade fått del av 

(Høye & Severinsson, 2008). För att patienten ska ges möjlighet att vara delaktig i de beslut 

som tas gällande sin vård krävs det att patienten och sjuksköterskan kan kommunicera med 

varandra (Entrena, 2013).  

Strategier för att överbrygga språkbarriärer 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor använde sig av olika strategier för att överbrygga 

språkbarriären. En strategi var att använda formell tolk (Cioffi, 2003; Degni et al. 2012; 

Eklöf, Hupli & Leino-kilpi, 2015; Høye & Severinsson, 2008). När formell tolk inte fanns 

tillgänglig utnyttjades patientens anhöriga som tolk (Cioffi, 2003; Høye & Severinsson, 

2008). Att tolka handlar inte bara om att översätta det talade ord för ord eftersom att detta kan 

göra att budskapet missuppfattas. Istället bör tolken ”överföra budskapet till ett annat språk på 

ett sätt som gör att det får samma innebörd för mottagaren som för avsändaren” (Hanssen, 

2007, s. 64). Detta gör att anhöriga inte bör utnyttjas som tolk, görs det kan man som 

sjuksköterska inte vara säker på att allt blir översatt eller att patienten vill berätta allt som 

denne egentligen skulle vilja. Tolkens språkliga och kulturella kompetens kan heller inte 

säkerställas (Hanssen, 2007). Andra strategier för att överbrygga språkbarriären var bland 

annat att använda ”teckenspråk”, att peka på saker, att lära sig enkla och basala ord på 

patientens språk (Cioffi, 2003) samt att spela in ett band med enkla meningar på patientens 

språk (Høye & Severinsson, 2008). 

TEORETISK REFERENSRAM 
Studien är baserad på ett vårdvetenskapligt synsätt då vårdvetenskapens centrala begrepp är 

hälsa och vårdande. Målet med hälso- och sjukvård är hälsa. För att vårdandet ska främja 

hälsa och välbefinnande bör sjuksköterskan bland annat göra patienten delaktig i hälso- och 

vårdprocesser, stärka patientens livskraft och försöka stödja och bevara patientens hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). För att göra allt detta krävs det att det finns fungerande 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. I denna studie sätts tonvikt på de 

vårdvetenskapliga begreppen öppenhet och följsamhet, vårdande relation, vårdande möten 

och vårdande samtal. 
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Öppenhet och följsamhet handlar om att som sjuksköterska möta patienten på ett sådant sätt 

att dennes livsvärld ses och bejakas. Livsvärlden är den subjektiva upplevelsen som en individ 

har av världen som denne lever i. Genom livsvärlden får individen en uppfattning om vad 

hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom är just för honom eller henne. Genom att bejaka 

patientens livsvärld utgår alltså vårdandet ifrån patientens behov och önskningar. När detta 

görs ökar patientens känsla av delaktighet i dennes hälso- och vårdprocesser (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  Språkbarriären är ett hinder för detta då sjuksköterskan behöver förstå 

patienten för att ha möjlighet att ta del av dennes livsvärld. 

Vårdande relation, vårdande möten och vårdande samtal hör ihop. För att sjuksköterskan ska 

kunna stödja patienten i sina hälsoprocesser krävs det att det utvecklas en vårdande relation 

mellan dem. Den vårdande relationen beskrivs som ”en beröring, ur vilken patientens 

berättelse kan växa fram och ge uttryck åt en individuell hälsosituation” (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s. 192). En vårdande relation mellan sjuksköterskan och patienten präglas av 

öppenhet, engagemang och fokus på patientens vårdbehov. Vårdande relationer byggs upp 

genom vårdande möten och vårdande samtal. Goda förutsättningar för att skapa vårdande 

möten och samtal är att sjuksköterskan visar engagemang, är öppen, vänlig, välkomnande och 

talar med patienten och inte till denne. Det är även av vikt att tala så att patienten har lätt för 

att förstå och följa med i samtalet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 
Alla patienter har rätt till att få den information som de behöver och vill ha för att kunna ta 

beslut gällande behandlingar, undersökningsmetoder och den egna hälsan, allt enligt 

patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen. För att patienten ska kunna ta del av denna 

information är det av vikt att kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten fungerar. 

Fungerande kommunikation är av betydelse för vårdande samtal och möjligheten för 

sjuksköterskan att vårda på ett öppet och följsamt sätt. De senaste tio åren har invandringen 

till Sverige ökat, vilket gör att fler personer som har begränsade kunskaper i svenska kommer 

i kontakt med vården. Många studier pekar på att utlandsfödda har sämre hälsa än 

inrikesfödda och en anledning är att de har svårigheter med språket. När patienten och 

sjuksköterskan inte talar samma språk uppstår en språkbarriär och kommunikationen 

försvåras. Samtidigt blir det svårare för sjuksköterskan att skapa ett vårdande möte med 

patienten. Detta leder i sin tur till att patienten riskerar att inte få den information som behövs 

vilket ger minskade möjligheter att uppnå hälsa. Fungerande kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patient har stor betydelse för vårdandet då det inverkar på patientens 

följsamhet. När två människor möts som inte talar ett gemensamt språk uppstår en 

språkbarriär mellan dem, vilket är ett hinder för språkförståelsen. Tidigare forskning visar att 

språkbarriären begränsar kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. När 

kommunikationen inte fungerar på grund av en språkbarriär kan sjuksköterskan känna sig 

frustrerad och stressad. För att överbrygga språkbarriärer kan sjuksköterskan använda olika 

strategier för att underlätta kommunikationen. De strategier som används är till exempel 

formell tolk eller anhörig som tolk, samt att utnyttja kroppsspråket. 

För att kunna skapa vårdande möten och för att vården ska bli vårdande trots språkbarriärer 

mellan sjuksköterska och patienten är det av vikt att sjuksköterskan har kompetens i att vårda 

patienter som har en annan språklig bakgrund än honom eller henne själv. För att öka denna 

kompetens är det av betydelse att utforska sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter 

som talar ett annat språk.  
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SYFTE 
Syftet med studien är att utforska sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter när en 

språkbarriär finns mellan dem. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Hur upplever sjuksköterskan att språkbarriären påverkar denne och dennes vårdarbete, hur 

upplever sjuksköterskan användandet av olika strategier för att underlätta den verbala 

kommunikationen och hur upplever sjuksköterskan att dessa strategier inverkar på den givna 

vården? 

METOD 
Denna studie har utförts som en systematisk litteraturstudie. Polit och Beck (2012) beskriver 

den systematiska litteraturstudien som en metod för att sammanställa evidens från tidigare 

forskning om en specifik forskningsfråga. Resultatet baserades på åtta vetenskapliga 

originalartiklar med kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen syftar att skapa förståelse för 

människors subjektiva upplevelser (Friberg, 2012a; Forsberg & Wengström, 2013). Detta 

gjorde att det lämpade sig väl att basera resultatet på kvalitativa artiklar då syftet med studien 

var att utforska sjuksköterskors upplevelser.  

Datainsamling och urval 

De databaser som användes för litteratursökningen var PubMed och Cinahl. De valdes då de 

har ett brett utbud av vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. I Cinahl finns material som inte 

är publicerat i PubMed (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att båda databaserna 

användes under litteratursökningen minskades risken för att relevanta artiklar skulle missas. 

Utifrån Studiens syfte och frågeställningar formulerades lämpliga sökord. Alla databaser har 

egna ämnesordlistor för de ord som används för att benämna dokumentens innehåll. 

Följaktligen kontrollerades de redan formulerade sökorden mot de båda databasernas 

ämnesordlistor för att finna de mest lämpliga sökorden för den specifika databasen (ibid.). 

Sökschema med sökord, sökresultat och antalet utvalda artiklar presenteras i bilaga 1. 

Vid litteratursökningen gjordes avgränsningar i databaserna för att sökresultaten skulle bli så 

relevanta som möjligt (Östlundh, 2012). De avgränsningar som gjordes var att artiklarna 

skulle vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift mellan åren 2006-2016 och ha genomgått en 

så kallad peer review. Alla sökresultaten med relevanta titlar granskades närmare genom att 

sammanfattningen av artikeln lästes. Om artikeln fortfarande ansågs vara relevant utifrån 

detta sparades den för att läsas i sin helhet och för att kvalitetsgranskas (Forsberg & 

Wengström, 2013). Kvalitetsgranskningen gjordes efter Forsberg och Wengströms (2013) 

checklista som presenteras i bilaga 2. Utifrån checklistan ansågs det att artiklar med minst 

80% ”ja-svar” på de olika frågorna var av god kvalité. Totalt 20 artiklar togs ut för närmare 

granskning. Det sista urvalet gjordes utifrån den aktuella studiens inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara av god kvalitet och 

behandla sjuksköterskans upplevelser av språkbarriärer i vården. Exklusionskriterierna var att 

artiklarna utgick ifrån när sjuksköterskan inte talade landets modersmål eller behandlade 

språkbarriärer som skapades av att patienten var döv, stum, medvetslös eller kognitivt nedsatt. 

Utifrån dessa kriterier togs totalt åtta artiklar ut och analyserades till studiens resultat. 

Presentation av de valda artiklarna finns i bilaga 3. 
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Analys 

I en systematisk litteraturstudie kan insamlad data analyseras med hjälp av två olika metoder 

(Evans, 2002). Den ena metoden är beskrivande syntes som avser att enbart beskriva vad 

olika studier har redovisat tidigare. Den andra metoden är tolkande syntes som syftar att tolka 

tidigare studiers resultat. Till den aktuella studien användes metoden beskrivande syntes. 

Enligt Evans (2002) består den beskrivande syntesen av fyra faser, vilka följdes under 

analysprocessen i den aktuella studien. I korthet är de fyra faserna att samla in data, identifiera 

nyckelfynd i data, fastställa hur nyckelfynden relaterar till varandra och skapa teman samt att 

beskriva fenomenet.  

I den första fasen fastställs vilka typer av studier som ska analyseras och inklusions- och 

exklusionskriterierna för dessa studier formuleras. När detta är gjort samlas data in genom att 

söka i databaser och välja data utifrån de kriterier som redan har formulerats. Denna 

urvalsprocess säkerställer att insamlad data är homogen. I den andra fasen läses insamlad data 

upprepade gånger, genom detta utvecklas en känsla för studierna i sin helhet. Även detaljer 

och det mest huvudsakliga i varje studie ska uppmärksammas under den upprepade läsningen. 

Från varje studie samlas sedan nyckelfynd in för att sparas i ett eget dokument. I den aktuella 

studien fick varje nyckelfynd en siffra som representerade vilken artikel den var tagen ifrån 

för att underlätta spårningen tillbaka till originaltexten. Tillsammans skapar nyckelfynden en 

koncentrerad bild av det mest centrala i de olika studierna som relaterar till den aktuella 

studiens syfte. I den tredje fasen grupperas likartade nyckelfynd för att skapa olika teman. 

Utifrån de skapade teman identifieras subteman som syftar till att förfina förståelsen för 

fenomenet. Både teman och subteman granskas sedan igen för att fastställa konsekvent 

tänkande och urskilja oförenligheter. I den fjärde fasen beskrivs fenomenet med hjälp av de 

olika teman och subteman som har identifierats. För att tydliggöra resultatets tillförlitlighet 

ska exempel och citat från originalstudierna presenteras tillsammans med varje tema och 

subtema (Evans, 2002). Ett exempel på analysgenomförandet med nyckelfynd, tema och 

subtema för den aktuella studien finns i bilaga 4. 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska forskning utföras med respekt för den 

medverkandes hälsa och rättigheter. Den som medverkar ska informeras om studiens syfte, 

metod, förväntade fördelar och eventuella risker. Det ska vara frivilligt att medverka och det 

ska vara möjligt att avbryta sin medverkan närsomhelst. Den medverkandes personliga 

information och integritet ska skyddas (ibid.). I enlighet med Helsingforsdeklarationen 

analyserades endast artiklar som fått godkännande från en etisk kommitté eller artiklar där det 

tydligt framgick att noggranna etiska övervägande hade gjorts. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) ska alla resultat i en studie presenteras och inte bara de resultat som 

stödjer författarens egen förförståelse och åsikter om det studerade problemet. Därmed togs 

detta i beaktning i alla delar av den aktuella studien. 

RESULTAT 
När analysen av de utvalda artiklarna hade genomförts framträdde fem teman som relaterade 

till sjuksköterskans upplevelser av språkbarriären. De olika temana presenteras i tabell 1 

tillsammans med de tillhörande subteman som syftar att förfinar förståelsen för varje tema. 
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Tabell 1. Teman och subteman 

Tema Subtema 

Språkbarriären påverkar vårdarbetet 

Förståelsen begränsas 

Klyftan mellan sjuksköterskan och patienten 

Ökad arbetsbörda 

Språkbarriären skapar negativa känslor 

Otillräcklighet och frustration 

Förvirring och irritation 

Användandet av formell tolk 

Både fördelar och nackdelar med formell tolk 

Vikten av tillgänglighet och kontinuitet 

Hinder i användandet av formell tolk 

Användandet av informell tolk 

Anhörig som tolk 

Patientens barn som tolk 

Patienter och personal som tolk 

Alternativa sätt att överbrygga språkbarriären 

Strategier som används direkt i 

vårdsituationen 

Utbildning och ökad tillgänglighet av tolk 
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Språkbarriären påverkar vårdarbetet 

Under analysen framkom det att sjuksköterskorna kunde uppleva att språkbarriären på olika 

sätt hade en negativ inverkan på vårdarbetet. De subteman som framkom under detta tema 

var: förståelsen begränsas, klyftan mellan sjuksköterskan och patienten samt ökad 

arbetsbörda. De olika subtemana beskriver på ett mer förfinat sätt hur sjuksköterskorna 

upplevde att språkbarriären påverkade vårdarbetet.  

Förståelsen begränsas 

Vid vård av patienter från en annan kulturell och språklig bakgrund var det många av 

sjuksköterskorna som upplevde att det största hindret för kommunikationen och utförandet av 

vård var just språkbarriären (Dressler & Pils, 2009; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; 

Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013). Att inte förstå patienten eller att patienten 

inte förstod sjuksköterskan upplevdes som ett stort problem (Dressler & Pils, 2009; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 2008). Detta eftersom det ansågs 

vara av vikt att sjuksköterskan och patienten förstod varandra för att kunna vårda patienten på 

ett optimalt sätt (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Tuohy et al., 2008). 

Språkbarriären ledde till att det blev svårare att ge patienten information som denne behövde: 

”First I need to understand you, at least so we can talk, because if I do not understand you, it 

is very difficult to explain things” (Plaza del Pino et al., 2013, s. 5). Språkbarriären gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig osäkra på om patienten verkligen hade förstått informationen eller 

inte (Dressler & Pils, 2009). De upplevde också att det kunde bli missförstånd mellan 

sjuksköterskan och patienten (Tuohy et al., 2008). Detta kunde göra att sjuksköterskorna inte 

visste om patienten inte följde behandlingen på grund av att denne inte ville eller inte förstod: 

”Many times, you don’t know whether treatments are being followed or if they do what you 

tell them, either because they don’t want to or because they do not understand” (Plaza del 

Pino et al., 2013, s. 6). 

Klyftan mellan sjuksköterskan och patienten 

Språkbarriären upplevdes av sjuksköterskorna som ett hinder för vårdarbetet (Hendson, Reis 

& Nicholas, 2015).  Bland annat gjorde det att det blev svårare att få information från 

patienten som kunde hjälpa sjuksköterskorna att ge patienten så bra vård som möjligt (Parthab 

Taylor, Nicolle & Maguire, 2013; Tuohy et al., 2008). Det kunde också bli svårare att bedöma 

patientens hälsotillstånd: ”In case of assessment and seeing how they [the patient] are 

improving… I find it a guessing game really” (McCarthy et al., 2013, s. 337). Ett annat hinder 

för vårdarbetet var att det blev mer problematiskt att kommunicera med patienten om en 

språkbarriär fanns (McCarthy et al., 2013). Detta kunde leda till att det skapades en klyfta 

mellan sjuksköterskan och patienten (Plaza del Pino et al., 2013) och att kommunikationen 

begränsades, blev ansträngd, mindre spontan och innehållsfattigare (McCarthy et al., 2013; 

Plaza del Pino et al., 2013). Strategier som sjuksköterskor i vanliga fall använde för att göra 

patienten bättre till mods upplevdes inte kunna användas när det fanns en språkbarriär: ”Using 

humour, you can’t use it as much, it’s hard enough for people from foreign coutries with poor 

English to understand you” (Tuohy et al., 2008, s. 166). Klyftan som skapades mellan 

sjuksköterskan och patienten på grund av språkbarriären kunde påverka hur mycket tid 

sjuksköterskan spenderade med patienten. En sjuksköterska beskrev detta på följande vis: 

If I’m able to talk with them, you know, I may come back more often and talk with them. 

But… if they don’t understand me and the interpreter is unavailable, I may just come in and 

smile or someting, but not be able to communicate as well what’s going on [or] what they’re 

waiting for. (Jones, 2008, s. 202) 
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Ökad arbetsbörda 

Sjuksköterskorna upplevde att vårarbetet blev mer tidskrävande när det fanns en språkbarriär 

mellan denne och patienten (Dressler & Pils, 2009; Nielsen & Birkelund, 2009; Parthab 

Taylor et al., 2013). Det kunde även upplevas som att arbetsbördan ökade bland annat på 

grund av att patienten kunde bli stressad av språkbarriären. Parthab Taylor et al., (2013) 

beskrev detta genom att skriva följande: 

The majority of participants felt that providing care for patients with poor or no English 

language skills affected the time required to deliver care, as well as the volume of work and 

costs, for example in relation to providing interpreters, and that barriers added to patient 

stress. (s. 41) 

Språkbarriären kunde göra att det tog längre tid för sjuksköterskan att bygga upp en relation 

med patienten. Detta gjorde att arbetsbördan upplevdes som större och att sjuksköterskorna 

blev emotionellt stressade då de kände att detta var betydelsefullt för att ge patientens den 

bästa möjliga vården (Hendson et al., 2015). Språkbarriären kunde också göra att 

sjuksköterskorna hade mindre tid till sina andra patienter (Nielsen & Birkelund, 2009). 

Språkbarriären skapar negativa känslor 

När det fanns en språkbarriär mellan sjuksköterskan och patienten kunde sjuksköterskan 

uppleva olika känslor. Subtemana under detta tema benämndes otillräcklighet och frustration 

samt förvirring och irritation, vilka beskriver sjuksköterskornas känslor. 

Otillräcklighet och frustration 

När språkbarriären hindrade kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten kunde det 

kännas jobbigt (McCarthy et al., 2013). Sjuksköterskorna kände att de ville hjälpa patienten 

men att de inte visste hur på grund av den bristande kommunikationen (Hendson et al., 2015; 

McCarthy et al., 2013). En sjuksköterska förklarade hur det kändes när språkbarriären 

hindrade kommunikationen genom att säga ”[it’s] not a very good feeling… you want to 

help… but don’t really know where to start” (McCarthy et al., 2013, s. 337). Eftersom 

sjuksköterskorna ville vårda patienten på bästa sätt kunde den bristande kommunikationen 

även skapa känslor av frustration hos sjuksköterskorna (Hendson et al., 2015; Tuohy et al., 

2008). En sjuksköterska beskrev det som en kamp att kommunicera med patienter om det 

fanns en språkbarriär: ”It is frustrating because you want them to understand, but really they 

don’t. It is a battle” (Hendson et al., 2015, s. 22). Trots att sjuksköterskorna gjorde sitt bästa 

för att vårda varje patienten så bra som möjligt kunde de ändå känna att de inte gjort ett 

tillräckligt bra jobb eller att de inte hade gett patienten den bästa möjliga vården på grund av 

språkbarriären (Hendson et al., 2015).  

Förvirring och irritation 

När sjuksköterskorna vårdade patienter som inte kunde språket trots att de hade bott i landet 

en längre tid kunde de känna förvirring i varför patienten inte hade lärt sig språket (Dressler & 

Pils, 2009; Parthab Taylor et al., 2013). Vissa sjuksköterskor kunde även känna irritation när 

patienten hade bott i landet länge men ändå behövde tolk för att förstå och kunna göra sig 

förstådd (Nielsen & Birkelund, 2009). En sjuksköterska förklarade att irritation kunde uppstå 

eftersom att språkbarriären kunde göra så att vårdarbetet tog längre tid: 

I treat them with the same respect as all other patients, but when they open their mouth and 

don’t understand Danish and so forth, I of course think, it’s irritating to spend a very very 

large amount of time on it, when you are busy, right? (Nielsen & Birkelund, 2009, s. 433) 
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Användandet av formell tolk 

Temat handlar om sjuksköterskornas upplevelser av att använda formell tolk i syfte att 

överbrygga språkbarriären mellan denne och patienten. De subteman som kom fram var både 

fördelar och nackdelar med formell tolk, vikten av tillgänglighet och kontinuitet samt hinder i 

användandet av formell tolk. 

Både fördelar och nackdelar med formell tolk 

En strategi som sjuksköterskorna använde sig av för att överbrygga språkbarriären var att 

använda formell tolk (Dressler & Pils, 2009; Hendson et al., 2015; Jones, 2008; McCarthy et 

al., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2008). Upplevelsen av att använda formell 

tolk var dock skilda. En del av sjuksköterskorna kände att den formella tolken kunde göra 

situationen mer tafatt än vad den redan var. I emotionellt laddade situationer kände de också 

att det var svårt att tolka orden och innebörden av orden trots att de hade hjälp av tolken 

(Hendson et al., 2015). När telefontolk användes fanns oro för att tolkningen inte blev korrekt. 

Det fanns även oro för att den personliga kontakten mellan de olika parterna skulle utebli när 

tolken inte var fysiskt i rummet (Jones, 2008). Konsekvenserna av detta framkom tydligt i 

följande citat: 

I think… [the hospital translator is] more helpful to the patient. I think they feel more secure 

that they’re getting the information and I feel like they’re [going to] be more free asking a 

question of somone that’s standing in front of them as opposed to somebody that’s over the 

phone. (Jones, 2008, s. 202) 

En stor del av sjuksköterskorna såg däremot fördelar med att använda formell tolk (McCarthy 

et al., 2013; Tuohy et al., 2008). Fördelarna var att tolkningen upplevdes som korrekt 

(Dressler & Pils, 2009; McCarthy et al., 2013) och att det hjälpte dem att få en sann bild av 

patientens situation (McCarthy et al., 2013). Genom att använda tolk upplevde 

sjuksköterskorna att de kunde få information om patienten (Plaza del Pino et al., 2013) och på 

så vis kunna ge patienten så bra vård som möjligt (McCarthy et al., 2013; Tuohy et al., 2008). 

En sjuksköterska förklarade varför det var av vikt att använda tolk för vårdandet genom 

följande citat:  

When you understand more of the person you can then nurse the person rather than nursing 

the problem. Up until then, until you ge the interpreter to find the whole part of the person, 

you’re only nursing a problem rather than a person. (Tuohy et al., 2008, s. 167) 

Vikten av tillgänglighet och kontinuitet 

Upplevelsen av tillgången till formella tolkar varierade. Vissa sjuksköterskor tyckte det var 

relativt enkelt att få tag på formell tolk, särskilt om patienten som behövde tolk var från en 

mer vanligt förekommande etnisk minoritet. Andra sjuksköterskor upplevde det som svårt att 

få tag på formell tolk (Tuohy et al., 2008). En sjuksköterska kommenterade detta genom att 

säga ”it is so hard to get interpreters… virtually impossble” (Tuohy et al., 2008, s. 167). Trots 

att upplevelsen av tillgången skiljde sig åt ansågs det vara av vikt att ha ännu bättre tillgång 

till formell tolk (Tuohy et al., 2008). Sjuksköterskornas vårdarbete hindrades av att tolkarna 

var svårtillgängliga. Problematiken var särskilt påtaglig under natten enligt en sjuksköterska 

som sa ”if we had a Spanish interpreter here 24 hours a day, our care would be much easier” 

(Jones, 2008, s. 201). En annan aspekt av att tillgången till tolk var begränsad var att det inte 

alltid var möjligt att använda samma tolk till en specifik patient vid alla tolktillfällena. 

Sjuksköterskorna upplevde det som betydelsefullt att patienten fick samma tolk så att en 

relation skulle kunna byggas upp mellan tolken, patienten och sjuksköterskan (McCarthy et 
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al., 2013; Tuohy et al., 2008). En sjuksköterska uttryckte problematiken av kontinuitet när det 

gäller tolk genom följande kommentar: 

I had to go through the agency, wich meant I wasn’t going to get continuity. It was probably 

going to be another interpreter I was going to get tomorrow… Whereas I wanted to set it up 

with the same interpreter that the mother had built up a relationship with… It was very 

difficult to try to organize. (Tuohy, 2008, s. 167) 

Hinder i användandet av formell tolk 

Valet att som sjuksköterska använda formell tolk eller inte påverkades av olika faktorer. 

McCarthy et al. (2013) och Tuohy et al. (2008) beskriver att sjuksköterskorna kunde uppleva 

språkbarriären så stor att andra strategier än användandet av tolk inte var tillräckliga för att 

kunna överbrygga språkbarriären. Detta gjorde att de kände det nödvändigt att använda 

formell tolk för att kunna vårda patienten. Andra faktorer som gjorde att sjuksköterskorna 

valde att använda formell tolk var om patientens anhöriga inte kunde tolka korrekt, samt om 

de upplevde det som att de anhöriga var partiska och inte tolkade allt (McCarthy et al., 2013). 

En sjuksköterska beskrev detta tydligt när hon sa ”if they didn’t have a relative or if you felt 

that… you weren’t receiving the right information… you’d get an interpreter” (McCarthy et 

al., 2013, s. 337). Faktorer som påverkade sjuksköterskorna i valet att inte använda formell 

tolk var bland annat att det var kostsamt (Dressler & Pils, 2009; Nielsen & Birkelund, 2009) 

och att det tog lång tid att organisera tolk (Dressler & Pils, 2009). En del sjuksköterskor 

upplevde att formell tolk endast användes i kritiska situationer (Hendson et al., 2015) och när 

det som skulle förmedlas var av mer allvarlig art (Nielsen & Birkelund, 2009). I mindre 

allvarliga situationer användes därför anhöriga som tolk för att spara in kostnader för 

sjukhuset:  

We spend enormous amounts of money on interpreters, and therefore the family is used, since 

this is the cheapest. That means that if 10–15 family members show up, you’d think that they 

can help… that is, of course one must determine whether you have to interpret about serious 

things. (Nielsen & Birkelund, 2009, s. 434) 

Användandet av informell tolk 

För att överbrygga språkbarriären använde sig sjuksköterskorna av informella tolkar som 

kunde bestå av patientens anhöriga, sjukhusets personal eller andra patienter. Subtemana som 

kopplades till detta tema var: anhörig som tolk, patientens barn som tolk, patienter och 

personal som tolk. De olika subtemana beskriver sjuksköterskornas upplevelser av att 

använda dessa specifika grupper av personer som tolk. 

Anhörig som tolk 

I vissa situationer använde sjuksköterskorna patientens anhöriga som tolk (Tuohy et al., 

2008). Det gjordes exempelvis i situationer där patienten förstod lite av sjuksköterskans språk 

och om det var något mindre allvarligt som skulle tolkas. Anhöriga användes även som tolk 

för att minimera kostnaderna för sjukhuset (Nielsen & Birkelund, 2009). Sjuksköterskorna 

kände att det ibland var nödvändigt att använda patientens anhöriga som tolk för att förbättra 

kommunikationen med patienten (McCarthy et al., 2013). Samtidigt som de anhöriga kunde 

hjälpa till med denna kommunikation kunde sjuksköterskorna uppleva att det även fanns 

nackdelar med att använda anhörig som tolk (Hendson et al., 2015). En nackdel var att 

patienten eller patientens anhöriga ibland undanhöll information som kunde vara av vikt för 

vårdandet (McCarthy et al., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009). En sjuksköterska beskrev 

detta genom att säga ”in some situations the family member would come in… but sometimes 

you felt that they were holding back information and they were afraid to say what had 
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happened” (McCarthy et al., 2013, s. 337). En annan nackdel var att sjuksköterskorna inte 

kunde känna sig säkra på om tolkningen var korrekt: ”You can’t always rely on whoever 

comes in with them to interpret correctly as far as medical [information] because I don’t know 

if they’re communicating what I’m telling them [and] I have no way to check that” (Jones, 

2008, s. 201). 

Patientens barn som tolk 

Sjuksköterskorna använde ofta patientens minderåriga barn som tolk (Dressler & Pils, 2009; 

Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). Särskilt vanligt var det att använda barnen som tolk 

om patienten kom in för vård på sjukhuset akut på natten och formell tolk inte var tillgänglig 

(Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). Det upplevdes dock som problematiskt att använda 

patientens barn som tolk (Dressler & Pils, 2009; Nielsen & Birkelund, 2009). Bland annat 

kände sjuksköterskorna att barnen inte hade tillräckligt bra kunskaper i patientens modersmål 

för att tolka det som skulle tolkas (Dressler & Pils, 2009). De kände också att det inte alltid 

var lämpligt att barnen tolkade eftersom att de inte var tillräckligt mogna för att ta på sig ett så 

stort ansvar (Jones, 2008; Tuohy et al., 2008). Problematiken i att använda patientens barn 

som tolk förklarades av en sjuksköterska genom följande citat: 

Because they look to their children as the interpreter, we have to adapt to that because it’s not 

always appropriate to have the child interpret those kinds of things. For one thing, they don’t 

understand and for another thing, some of it is not appropriate. (Jones, 2008, s. 201) 

Patienter och personal som tolk 

En del sjuksköterskor utnyttjade flerspråkig vårdpersonal (Dressler & Pils, 2009; Jones, 

2008), städpersonal och kökspersonal som tolk (Dressler & Pils, 2009). Även andra patienter 

som kunde lite mer av sjuksköterskans språk utnyttjades i vissa situationer som tolk (Dressler 

& Pils, 2009; Plaza del Pino et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde dock en del problem 

med detta. Många av sjuksköterskorna kände att tolkningen inte blev korrekt när personal 

eller patienter användes som tolk (Dressler & Pils, 2009; Jones, 2008). De kunde också känna 

att städpersonal inte tolkade det som sjuksköterskan ville kommunicera utan påbörjade en 

egen konversation med patienten. När vårdpersonal fick agera tolk var ett problem att de inte 

kunde utföra sitt eget arbete medan de tolkade åt en annans sjuksköterskas patient (Dressler & 

Pils, 2009).  

Alternativa sätt att överbrygga språkbarriären 

När tolk inte fanns tillgänglig använde sig sjuksköterskorna av alternativa sätt för att förbättra 

kommunikationen. Sjuksköterskorna upplevde också att det behövdes förbättringar för att 

höja vårdkvalitén för patienter med språkliga begränsningar. De subteman som kopplades till 

detta tema var: strategier som används direkt i vårdsituationen samt utbildning och ökad 

tillgänglighet av tolk. Dessa beskriver sjuksköterskornas upplevelser av de alternativa 

strategier som används och anses behövas för att överbrygga språkbarriären. 

Strategier som används direkt i vårdsituationen 

För att överbrygga språkbarriären använde sig sjuksköterskorna även av strategier som inte 

innebar att använda någon slags tolk. Strategierna var att använda gester och kroppsspråk för 

att kommunicera med patienten (Jones, 2008; Plaza del Pino et al., 2013). Tillsammans med 

gester och kroppsspråk användes också enkla ord för att tydliggöra det som ville 

kommuniceras med patienten. Sjuksköterskorna försökte även att prata långsammare och 

förenkla budskapet de ville förmedla (Dressler & Pils, 2009; McCarthy et al., 2013; Plaza del 

Pino et al., 2013). Dessa strategier upplevdes hjälpa sjuksköterskan att vårda patienten på ett 
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mer individualiserat sätt (McCarthy et al., 2013). Dock kände sjuksköterskorna att 

kommunikationen blev begränsad och att endast enklare frågor och problem kunde lösas med 

dessa strategier (Dressler & Pils, 2009; McCarthy et al., 2013; Plaza del Pino et al., 2013). En 

sjuksköterska kommenterade detta genom att säga ”with the Moroccan, it is sign language, 

gestures, and if complicated information, I can manage only if we are dealing with simple 

matters, but with more complicated matters, not even gestures or anything else will work” 

(Plaza del Pino et al., 2013, s. 5). Skriftlig information på patientens språk upplevdes vara bra 

för att underlätta för sjuksköterskan när denne skulle ge patienten viss information (Tuohy et 

al., 2008; Dressler & Pils, 2009). För de patienter som inte kunde läsa kände sjuksköterskorna 

att det också behövdes inspelad information på patientens språk som denne kunde lyssna på 

(Dressler & Pils, 2009). Fickordböcker med patientens språk upplevdes av sjuksköterskorna 

som betydelsefulla för vårdandet av patienten (Tuohy et al., 2008). En sjuksköterska som 

kunde tala lite av patientens språk beskrev att det gjorde att hon fick en relation med patienten 

eftersom att det skapade en gemenskap mellan dem: 

I’ve always noticed that in any care with Hispanic patient, the minute I say something in 

Spanish a light comes on. Immediately their eyes [say] oh, you can speak with me, even 

though it’s not much. And it almost immediatley turns into, I don’t [want to] say a jovial 

mood, [but] they start laughing and smiling and all of a sudden, there’s a connection. They 

recognize that, and I do, too. (Jones, 2008, s. 202) 

Utbildning och ökad tillgänglighet av tolk 

För att förbättra vården för patienter från etniska minoriteter kände sjuksköterskorna att det 

behövdes mer utbildning och information om hur tolk används på bästa sätt (Tuohy et al., 

2008). En sjuksköterska kommenterade detta genom att säga ”we probably need to learn how 

to utilize an interpreter as well” (McCarthy et al., 2013, s. 338). Sjuksköterskorna 

uppmärksammade att tolkar behövde bli mer lättillgängliga. Utbildning i att vårda patienter 

från en annan kulturell och språklig bakgrund upplevdes också behövas för att 

sjuksköterskorna skulle bli bättre på att ge god vård till dessa patienter (Tuohy et al., 2008). 

DISKUSSION 
Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att vårdarbetet bir svårare om en språkbarriär 

finns mellan sjuksköterskan och patienten. För att förbättra kommunikationen kan 

sjuksköterskan använda formell tolk eller informell tolk. De olika typerna av tolk har både 

fördelar och nackdelar. Sjuksköterskan kan också använda sig av alternativa sätt att 

överbrygga språkbarriären.  Till exempel kan hon eller han använda mycket gester 

tillsammans med enkla ord eller använda sig av en ordbok på patientens språk. Dock anses de 

här metoderna vara begränsade i sin nytta. Sjuksköterskorna upplevde att det var av betydelse 

att få mer utbildning i användandet av tolk och att de formella tolkarna skulle vara mer 

lättillgängliga för att vårdkvalitén för dessa patienter skulle förbättras. 

I diskussionen diskuteras val av metod för studien och dess inverkan på studien. Sedan 

diskuteras de mest centrala fynden i resultatet i relation till de teoretiska begreppen öppenhet 

och följsamhet, vårdande samtal, vårdande möten och vårdande relation. Resultatet kommer 

även att diskuteras i relation till andra relevanta studiers resultat och vilken betydelse det har 

för allmänsjuksköterskan i praktiken. 

Metoddiskussion 

Denna studie utfördes som en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Fördelarna 

med att göra en systematisk litteraturstudie är att det skapar en överblick över kunskapsläget 
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om ett problem eller område relaterat till omvårdnad (Friberg, 2012b). Utifrån detta kan sedan 

frågor besvaras om exempelvis vad som fungerar bäst eller är mest effektivt för att minska det 

studerade problemet. Förutsättningen för att göra en systematisk litteraturstudie är dock att det 

finns många studier gjorda inom det aktuella problemområdet som är av god kvalitet. Finns 

inte detta kan det leda till att fel slutsatser dras (Forsberg & Wengström, 2013). Inom det 

aktuella problemområdet fanns det relativt få studier gjorda som utgick ifrån sjuksköterskans 

perspektiv.  På grund av detta analyserades vissa artiklar trots att studiernas syfte inte enbart 

behandlade sjuksköterskors upplevelser av språkbarriären. Detta kan ha påverkat studiens 

resultat, dock analyserades endast de delar av resultaten där det tydligt framgick att det var 

sjuksköterskornas eller alla medverkandes gemensamma upplevelse som beskrevs. Därmed 

blev den aktuella studiens resultat ändå baserat på enbart sjuksköterskornas upplevelser. 

Något annat som också kan ha haft inverkan på den aktuella studiens resultat är att de 

analyserade studierna hade sitt ursprung i olika länder. Olika länder har olika kulturer och 

sjukvårdssystem vilket kan ha präglat de medverkandes upplevelser. Således kan 

överförbarheten av den aktuella studiens resultat vara begränsad till svensk vårdkontext 

eftersom svensk vårdkultur delvis skiljer sig från andra länders vårdkultur. 

Artiklarna som inkluderades i den aktuella studien var kvalitativa studier eftersom att syftet 

var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av språkbarriärer. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är kvalitativa artiklar mest lämpliga när syftet är att undersöka 

upplevelser. Endast artiklar som hade publicerats mellan åren 2006-2016 inkluderades i 

studien eftersom äldre artiklar hade gjort den aktuella studiens resultat mindre aktuellt. Om 

äldre artiklar skulle ha blivit inkluderade i studien hade det möjligtvis funnits fler artiklar att 

välja mellan som var relevanta för studien. Äldre artiklar hade samtidigt resulterat i ett mindre 

aktuellt resultat eftersom att invandringen och därmed invandrarnas bakgrund, varierar med 

tiden. Från studien exkluderas artiklar vars syfte var att utforska sjuksköterskors upplevelser 

av språkbarriärer som skapades av att patienten var döv, stum, medvetslös eller kognitivt 

nedsatt. Dessa exkluderades eftersom studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av språkbarriärer som orsakas av språkliga skillnader på grund av etnisk 

bakgrund. Vissa artiklar undersökte utländska sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i deras hemländer. Dessa artiklar exkluderades då språkbarriären som uppstod inte 

berodde på att patienten var från en etnisk minoritet utan att sjuksköterskorna inte talade 

landets modersmål. Om resultat från dessa artiklar hade inkluderats i studien kunde det lett till 

fel slutsatser och att överförbarheten till svensk vårdkontext hade blivit mindre relevant. 

Vid datainsamlingen skedde artikelsökningen i databaserna Cinahl och PubMed. Dessa 

databaser är erkända som databaser med rikt och brett innehåll av omvårdnadsstudier 

(Forsberg & Wengström, 2013). Båda databaserna användes eftersom vissa artiklar endast är 

träffbara i den ena eller den andra databasen. Genom att göra artikelsökningen i båda 

databaserna minimerades risken för att relevanta artiklar skulle missas. Sökorden som 

användes i databaserna kontrollerades med den specifika databasens ämnesordlista. Alla 

databaser har egna ämnesord för att beskriva artiklarnas innehåll (Östlundh, 2012). Genom att 

kontrollera sökorden med den specifika databasens ämnesordlista ökade chansen för att fler 

relevanta artiklar skulle komma upp i träffresultatet. 

Studiens insamlade data analyserades enligt Evans (2002) beskrivande syntes. Denna 

analysmetod anses vara lämplig när avsikten är att beskriva resultaten från andra studier utan 

att göra nya tolkningar av dem. Nackdelen med metoden är att nyttan och validiteten inte är 

noggrant utredda, trots att metoden ofta används i vetenskapliga publikationer (Evans, 2002). 



 

14 

 

Fördelen med den valda metoden var att insamlad data blev lättöverskådlig med tema och 

subtema. 

Studien hade kunnat utformas på annat sätt och ändå besvara det aktuella syftet. Exempelvis 

skulle studien kunnat göras som en intervjustudie, vilket hade gett en högaktuell bild av hur 

svenska sjuksköterskor upplever språkbarriären. Enligt Polit och Beck (2012) kan det vara 

intensivt och stressande att göra en intervjustudie och därför bör det göras i ett tempo som 

minimerar stress. På grund av begränsat med tid för att genomföra intervjuerna och brist på 

erfarenhet att intervjua och tolka intervjuer valdes istället studien att genomföras som en 

systematisk litteraturstudie.  

Endast artiklar som hade fått godkännande av en etisk kommitté eller där det tydligt framgick 

att noggranna etiska överväganden hade gjort valdes ut till studien. Genom att göra detta 

baserades den aktuella studien på forskning som gjorts på god etisk grund. Således har den 

aktuella studiens resultat indirekt också en god etisk grund.  

På ett eller annat sätt kan det vara lätt att bli påverkad av de förutfattade meningar som varje 

människa har. När det gäller analysen av de resultat som ligger till grund för denna studies 

resultat har stor vikt lagts på att inte låta förförståelsen styra studiens resultat. Genom att 

bland annat medvetandegöra den egna förförståelsen om hur sjuksköterskor upplever 

språkbarriären undveks då att den aktuella studiens resultat blev förvrängt. Studiens resultat 

innehåller en sammanfattning av alla de analyserade studierna. Sammanfattningen innehåller 

allt resultat och inte endast de resultat som stämmer överens med författarens förförståelse. 

Detta stämmer överens med de etiska rekommendationer som gäller för litteraturstudier enligt 

Forsberg & Wengström (2013).  

Resultatdiskussion 

Den aktuella studiens resultat visade att språkbarriären försämrade kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Detta påverkade i sin tur vårdarbete genom att 

informationsutbytet, relationsuppbyggandet och förståelsen mellan sjuksköterskan och 

patienten hindrades. Sjuksköterskorna upplevde till följd av detta ofta ovisshet i om patienten 

verkligen förstod information som denne hade delgetts (Jones, 2008; McCarthy et al., 2013; 

Plaza del Pino et al., 2013; Tuohy et al., 2008). I enlighet med patientlagen (SFS 2014:821) 

har alla patienter rätt till att få information om bland annat sitt hälsotillstånd, 

undersökningsmetoder och behandlingsalternativ på ett sådant sätt att denne, så långt det är 

möjligt, förstår informationens betydelse. Patienten har också rätt till att vara delaktig i sin 

vård och därför ska vård utföras i samråd med patienten så att dennes självbestämmanderätt 

och integritet respekteras (ibid.). När kommunikationen och förståelsen mellan sjuksköterskan 

och patienten brister blir det svårare för sjuksköterskan att bedriva vården på ett sådant sätt att 

patientlagen följs. Detta kan resultera i att patienten blir mindre delaktig i sin vård och inte 

förstår riskerna om exempelvis en behandling inte följs. Vården ska bedrivas i samråd med 

patienten men finns inte fungerande kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten blir 

det svårt att veta hur vården ska bedrivas för att detta ska efterföljas. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) främjas patientens hälsa av bland annat delaktighet, vilket uppnås genom att 

som sjuksköterska vårda patienten på ett öppet och följsam sätt. Öppenhet och följsamhet i 

vården handlar om att ta del av patientens livsvärld och på så sätt utforma vårdandet utifrån 

patientens behov, önskningar och erfarenheter (ibid.). För att ta del av patientens livsvärld 

krävs det dock att sjuksköterskan och patienten kan kommunicera med varandra. Att vårda på 

ett öppet och följsamt sätt och göra patienten delaktig i dennes vård kan därför bli 
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problematiskt när en språkbarriär finns mellan sjuksköterskan och patienten, precis som 

resultatet visar. 

Resultatet pekar på att den bristande kommunikationen, som uppstår mellan sjuksköterskan 

och patienten när det finns en språkbarriär mellan dem, skapar olika känslor hos 

sjuksköterskan. En del sjuksköterskor upplevde frustration och otillräcklighet då de ville 

hjälpa patienten men inte visste hur (Hendson et al., 2015; McCarthy et al., 2013). Andra 

sjuksköterskor kände irritation om patienten hade bott i landet länge och ändå var i behov av 

tolk (Nielsen & Birkelund, 2009). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att ett öppet och 

följsamt vårdande uppnås om sjuksköterskan är öppen och förstående inför patientens 

livsvärld. En bidragande faktor till att en del sjuksköterskor upplever irritation över att 

patienten inte kan språket kan möjligtvis bero på att dessa sjuksköterskor inte har tillräckligt 

stor förståelse för patientens livsvärld. Irritationen som sjuksköterskan upplever kan hindra 

denne i att ge god vård till patienten eftersom att det kan lysa igenom i vårdandet. Istället för 

att uppleva irritation och anse att patienten borde kunna språket kan sjuksköterskan vara 

öppen och ha förståelse för varför patienten inte lärt sig språket. Vilket skulle kunna leda till 

att både sjuksköterskan och patienten blir mer nöjd med den givna vården. Som beskrivet 

tidigare upplevde en del av sjuksköterskorna frustration och otillräcklighet när de vårdade 

patienter som inte kunde språket. Även Murphy och Clark (1993) har beskrivit i sin studie att 

sjuksköterskor kände frustration vid vård av patienter med språkliga begränsningar. Dessa 

känslor kunde minimeras när de delade upplevelsen med sina kollegor. Birkler (2007) 

beskriver att när två människor möts uppstår en spontan pliktkänsla som innebär en önskan att 

hjälpa och göra sitt bästa för den andra människan. Frustrationen som sjuksköterskan kan 

känna i mötet med patienter med språkliga begränsningar kan bero på just denna pliktkänsla. 

När sjuksköterskan inte kan kommunicera med patienten kan denne inte få del av patientens 

livsvärld och på så sätt veta hur den bästa möjliga hjälpen ska erbjudas.  

Studiens resultat visar att användandet av tolk har betydelse för vårdandet genom att det 

möjliggör kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskorna upplevde 

både fördelar och nackdelar i användandet av formell och informell tolk (Dressler & Pils, 

2009; Jones, 2008; McCarthy et al., 2013; Tuohy et al., 2008). Bland fördelarna nämndes att 

sjuksköterskorna upplevde bättre kommunikation med patienterna om tolk användes. Att 

använda tolk kan således innebära att sjuksköterskan kan få del av patientens livsvärld, vilket 

möjliggör vårdande av högre kvalitet. Det gör också att sjuksköterskan har större möjlighet att 

göra patienten delaktig genom att kommunikationen kan ske på ett öppet och följsamt sätt. 

Detta kan i sin tur leda till att mötet och samtalet med patienten blir vårdande och att en 

vårdande relation skapas mellan sjuksköterskan och patienten. Bra vårdande möten kan bidra 

till att sjuksköterskan upplever tillfredställelse med sina insatser. Därmed kan användandet av 

tolk minska känslorna av frustration som sjuksköterskorna kunde känna när språkbarriären 

gjorde kommunikationen bristfällig med patienten. Studiens resultat visade också nackdelar i 

användandet av tolk som hade med tolkens professionalitet och närvaro att göra. Informella 

tolkar och telefontolkar upplevdes som mindre tillförlitliga och därmed kunde 

sjuksköterskorna känna att kommunikationen inte blev optimal trots att tolk användandes. 

Detta visar att tolk inte garanterar bra kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. 

Därmed kan vårdandet ändå bli problematiskt och sjuksköterskorna kan fortfarande känna 

frustration trots användning av tolk. 

Enligt studiens resultat kunde sjuksköterskorna uppleva att de behövde mer utbildning i 

användandet av tolk och att tolkanvändningen behövde bli enklare att tillgå. Sjuksköterskorna 

menade då att vården för patienterna, där en språkbarriär var närvarande, skulle bli av högre 
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kvalitet (McCarthy et al., 2013; Tuohy et al., 2008). Dessa påståenden stämmer överens med 

resultatet från andra studier som visar att vårdkvaliteten förbättras om sjuksköterskorna har 

bättre tillgång till formella tolkar och har utbildning i hur tolk används (Cioffi, 2003; Gerrish, 

Chau, Sobowale & Birks, 2004). Utbildning i användandet av tolk kan bidra till utvecklingen 

av vårdande samtal och möten mellan patienten och sjuksköterskan. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) bör sjuksköterskan prata med patienten och inte till denne. När 

sjuksköterskan saknar kompetens i användandet av tolk kan detta resultera i att 

kommunikationen riktas till tolken istället för patienten. Nailon (2006) anser även att 

kontinuitet i användandet av tolk påverkar vårdkvalitén genom att relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten förbättras när patienten känner sig bekväm med tolken som 

denne har träffat tidigare. Bättre tillgänglighet av formell tolk kan resultera i att det blir lättare 

att etablera kontinuitet gällande tolk. Detta kan i sin tur förbättra vårdmötet med patienten. 

Den aktuella studien visar att det finns många möjligheter som kan leda till förbättring av vård 

för patienter med språkliga begränsningar. För att utöka kompetensen inom problemområdet 

ytterligare kan fortsatt forskning om betydelsen av utbildning i användandet av tolk göras. 

Detta eftersom att utbildning av sjuksköterskor inom tolkanvändandet kan leda till en 

förbättring av befintliga rutiner i samband med vård för dessa patienter. 

Slutsatser 

När det finns en språkbarriär mellan sjuksköterskan och patienten kan vårdkvalitén påverkas 

negativt. Detta på grund av att det blir svårare för sjuksköterskan att ge och ta emot 

information från patienten som kan vara av betydelse för vårdandet. Vårdkvalitén påverkas 

också av att relationsbyggandet mellan sjuksköterskan och patienten kan hindras av 

språkbarriären. För att förbättra vården för de patienter som har språkliga begränsningar kan 

det vara betydelsefullt att öka tillgängligheten av formella tolkar och utöka kompetensen hos 

sjuksköterskorna i användandet av tolk genom utbildning. Detta kan vara av vikt eftersom att 

tolkarna är en betydelsefull länk mellan sjuksköterskan och patienten som möjliggör 

kommunikation och relationsbyggande. Genom fungerande kommunikation kan 

sjuksköterskan vara mer öppen och följsam i sitt vårdande gentemot patienten och därmed blir 

också patienten mer delaktig i sin vård. Detta är i sin tur av betydelse för att patienten ska 

uppleva hälsa.  
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Sökschema Bilaga 1 s. 1 (2) 

Databas Datum Sökord 
Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

Cinahl 2016-04-13 

Communication Barriers (MM) 809  

AND Transcultural Nursing (MM) 13 1 

Cinahl 2016-04-13 

Communication Barriers (MM) 809  

AND Nurse attitudes (MM) 9 1 

Cinahl 2016-04-13 

Communication Barriers (MM) 809  

AND immigrants (MH) 72  

AND nurs* (MH) 10 2 

Cinahl 2016-04-13 

Communication (MM) 12 290  

AND immigrants (MM) 42 6 

Cinahl 2016-04-14 

Transcultural care (MM) 591  

AND Nurse attitudes (MH) 7 2 

Cinahl 2016-04-14 

Communication (MM) 12 292  

AND transcultural care (MH) 16 2 
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Databas Datum Sökord 
Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

Cinahl 2016-04-14 

communication barriers (MM) 809  

AND Language (MM) 124  

AND Nurs* (MW) 8 1 

Cinahl 2016-04-15 

Transcultural nursing (MM) 491  

AND Communication barriers 

(MH) 
48 3 

Cinahl 2016-04-15 

Communication (MM) 12 292  

AND Language (MM) 105  

AND Communication barriers 

(MH) 
7 1 

PubMed 2016-04-15 

Communication Barriers [Majr] 1 191  

Nurse-Patient Relations [Majr] 58 1* 

 

* Många artiklar som kom upp i detta sökresultat hade redan hittats i tidigare sökningar. 

Således valdes endast en ny artikel ut från denna sökning.



 

 

Kvalitetsgranskning     Bilaga 2 s. 1 (3)

       

Checklista för kvalitativa artiklar*  

A. Syftet med studien?  

..................................................................  

..................................................................  

Vilken kvalitativ metod har använts?  

..................................................................  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

Ja □ Nej □ 

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och exklusionskriterier ska 

vara beskrivna.)  

Ja □ Nej □  

Var genomfördes undersökningen?  

..................................................................  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

..................................................................  

Vilken urvalsmetod användes?  

□ Strategiskt urval  

□ Snöbollsurval  

□ Teoretiskt urval  

□ Ej angivet  

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund).  

..................................................................  

..................................................................  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja □ Nej □ 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)?  

Ja □ Nej □ 

* C. Forsberg & Y. Wengström, 2003.  
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Beskriv: 

..................................................................  

..................................................................  

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Beskriv:  

..................................................................  

Ange datainsamlingsmetod: ∙ ostrukturerade intervjuer  

□ halvstrukturerade intervjuer  

□ fokusgrupper ∙ observationer  

□ video-/bandinspelning  

□ skrivna texter eller teckningar  

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja □ Nej □ 

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

..................................................................  

Ange om:  

 □ teman är utvecklade som begrepp  

 □ det finns episodiskt presenterade citat  

 □ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

 □ svaren är kodade  

 

Resultatbeskrivning:  

..................................................................  

..................................................................  

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja □ Nej □ 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja □ Nej □ 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja □ Nej □  



 

 

      

     Bilaga 2 s. 3 (3) 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja □ Nej □ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja □ Nej □ 
 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av originaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja □ Nej □ 
 

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja □ Nej □ 
 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja □ Nej □ 
 

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja □ Nej □ 
 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja □ Nej □ 
 

Finns risk för bias?  

Ja □ Nej □ 
 

Vilken slutsats drar författaren?  

..................................................................  

..................................................................  

 

Håller du med om slutsatserna?  

Ja □ Nej □ 
 

Om nej, varför inte?  

..................................................................  

 

Ska artikeln inkluderas?  

Ja □ Nej □ 
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Artikelöversikt  

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat 

Dressler, D., 

& Pils, P. 

2009  

Österrike 

Disability & 

Rehabilitation 

A qualitative study 

on cross-cultural 

communication in 

post-accident in-

patient 

rehabilitation of 

migrant and ethnic 

minority patients in 

Austria 

Att utforska hur 

vårdpersonal på en 

vårdavdelning för 

rehabilitering 

uppfattar 

kommunikationen 

mellan personal 

och patienter från 

etniska minoriteter. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer med 

vårdpersonal på en 

vårdavdelning för 

rehabilitering. 

n=28 (0) Omkring en tredjedel av patienterna som behöver 

rehabilitering är från etniska minoriteter och talar lite eller 

ingen tyska. Vårdpersonalen talar oftast inte patientens språk 

i dessa fall. Språkbarriären påverkar 

rehabiliteringsprocessen. Vårdpersonalen är osäker på om 

patienten förstår och det är svårt att förklara 

rehabiliteringens syfte och mål, därför blir rehabiliteringen 

bromsad eller omöjlig att genomföra. För att överbrygga 

språkbarriären används informella tolkar, dock anses denna 

kommunikation inte vara tillräckligt tillfredställande. I 

sällsynta fall används formella tolkar eftersom att de är dyra 

och svåra att organisera. Kulturella aspekter påverkar också 

kommunikationen. De kulturella aspekterna påverkar 

rehabiliteringen, särskilt när det gäller patientens smärta. 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat 

Hendson, L., 

Reis, M. D., 

& Nicholas, 

D. B.  

2015 

Kanada 

Journal Of 

Obstetric, 

Gynecologic 

& Neonatal 

Nursing 

Health Care 

Providers' 

Perspectives of 

Providing Culturally 

Competent Care in 

the NICU 

Att utforska 

vårdpersonalers 

upplevelser och 

uppfattningar av att 

vårda familjer med 

invandrarbakgrund 

på en neonatal 

intensiv-

vårdsavdelning. 

Kvalitativ studie 

med intervjuer i sju 

fokusgrupper. 

n=58 (0) Vårdpersonalen identifierade den nyanserade konstruktionen 

av de känsliga samspelen som fanns vid vård av familjer 

med invandrarbakgrund. Kriser, beslutfattande, skilda 

normer och övertygelser och språk och kommunikationen 

var barriärer som påverkade samspelet med familjen. Under 

övergången från sjukhuset till hemmet påverkades samspelet 

av oavsiktlig stereotypi, brist på tid och brist på kunskap av 

behoven hos familjer med invandrarbakgrund. 

Vårdpersonalen använde strategier som relaterade till 

kunskaper i vård och kultur för att överkomma den känsliga 

naturen i samspelet med familjerna. 

Jones, S.  

2008 

USA 

Journal Of 

Emergency 

Nursing 

Emergency nurses' 

caring experiences 

with Mexican 

American patients 

 

Få förståelse för 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda mexikan-

amerikanska 

patienter i 

akutvården. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

n=5 (1) Teman som kom fram var språkbarriär, kontinuitet i vården 

och brister i kulturella kunskaper. Språkbarriären påverkade 

alla aspekter av vården. Den medverkande som kunde prata 

lite spanska var den enda som beskrev att de uppstått en 

relation mellan denne och patienten. 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat 

McCarthy, J., 

Cassidy, I., 

Graham, M. 

M., & Tuohy, 

D.  

2013 

Irland  

British 

Journal Of 

Nursing 

Conversations 

through barriers of 

language and 

interpretation  

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

språkbarriärer och 

användandet av 

tolk.  

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n=7 (0) Kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter som 

inte har ett gemensamt språk är svårt. Sjuksköterskorna var 

bekymrade över deras förmåga att göra heltäckande 

bedömningar som skulle ligga till grund för omvårdnaden. 

Användandet av tolk kan ge information som är till hjälp i 

bedömningsprocessen, men det är svårt att få tillgång och att 

använda tolkar. 

Nielsen, B., & 

Birkelund, R.  

2009 

Danmark 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring 

Sciences 

Minority ethnic 

patients in the 

Danish healthcare 

system: a qualitative 

study of nurses' 

experiences when 

meeting minority 

ethnic patients 

Att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda patienter från 

en etnisk minoritet.  

Kvalitativ studie 

med ostrukturerade 

intervjuer i 

kombination med 

observationer. 

n=4 (0) Tre fenomen kom fram som relaterade till sjuksköterskornas 

upplevelser: Problem med kommunikation; patienternas 

smärtupplevelse; patienternas mat. 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat 

Parthab 

Taylor, S., 

Nicolle, C., & 

Maguire, M.  

2013  

Storbritannien 

Nursing 

Standard 

Cross-cultural 

communication 

barriers in health 

care 

Att utforska 

vårdpersonalers 

uppfattning av att 

vårda personer från 

etniska minoriteter 

med liten eller 

ingen kunskap i det 

engelska språket. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n=34 (0) Fem teman som relaterade till barriär i hälso- och sjukvården 

identifierades: Språkbarriärer; låg läskunnighet; brist på 

förståelse; attityder generellt, könsattityder och 

hälsoövertygelser; retention av information. 

Plaza del 

Pino, F. J., 

Soriano, E., & 

Higginbottom, 

G. A. 

2013 

Spanien  

BMC Nursing 

Sociocultural and 

linguistic 

boundaries 

influencing 

intercultural 

communication 

between nurses and 

Moroccan patients 

in southern Spain: a 

focused 

ethnography 

Att fastställa hur 

sjuksköterskor 

uppfattar deras 

kommunikation 

med patienter från 

Marocko och vilka 

barriärer som finns 

och kan hindra 

effektiv 

kommunikation 

och vård.  

Kvalitativ 

etnografisk studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n=32 (0) Olika barriärer verkar existera och hindrar effektiv 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. 

Språkbarriären verkar ha negativ inverkan på 

kommunikationen. Relationen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna från Marocko präglas också av fördomar som 

troligen har negativ inverkan på utförandet av kulturellt 

kompetent vård.   
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat 

Tuohy, D., 

McCarthy, J., 

Cassidy, I., & 

Graham, M. 

2008  

Irland 

International 

Nursing 

Review 

Educational needs 

of nurses when 

nursing people of a 

different culture in 

Ireland 

 

Att diskutera 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda patienter från 

en annan kultur. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer som 

analyserades 

tematiskt. 

n=7 (0) Huvudteman som identifierades var: hantera kulturella 

problem; tillgång och användning av tolk; planering och 

utförande av handlingar som förbättrar vården för patienter 

som kommer från en annan kultur. 
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Exempel på analysgenomförande 

Nyckelfynd Tema Subtema 

While participants’ experiences of being able to access and use 

interpreter services have ben varied, there was broad consensus as to the 

benefits of such a service (1) 

Användandet av formell 

tolk 

Både fördelar och nackdelar med 

formell tolk 

The value of the interpreter in facilitating nurse-patient communications 

was evident throughout the interviews (5) 

Many health care providers felt that hospital-based interpreters were 

used only in crisis situations that further exacerbated the awkwardness 

of the situation by having an unfamiliar person present (7) 

The issue of having increased access and use of interpreter services was 

identifies as being important (1) 

Vikten av tillgänglighet och 

kontinuitet 

The language barrier was a hindrance to care on the night shift 

according to participant 5, who stated, ”If we had a Spanish interpreter 

here 24 hours a day, our care would be much easier” (6) 

Participants identified the importance of having the same interpreter 

coming to a patient, so that a relationship was established between all 

parties, but this was not always easy to ensure (1) 

 


