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Sammanfattning 

Globaliseringen ökar och med de tillhörande samhällsförändringarna utsätts hälso- 

och sjukvården för kommunikationsproblem i form av språkbarriärer. Dessa barriärer 

påverkar sjuksköterskans möjlighet att utföra god omvårdnad samt förutsättningen att 

bygga en relation till patienten. Inte minst påverkas patientsäkerheten då viktig 

information inte kan förmedlas. Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse 

av språkbarriärer vid omvårdnad av patienter som inte talar landets officiella språk. 

Elva vetenskapliga artiklar användes i denna litteraturstudie. Sjuksköterskorna 

beskrev sig uppleva språkbarriärer som ett vanligt och frustrerande problem som 

ökade sjuksköterskans stress och arbetsbelastning. Den auktoriserade tolken beskrevs 

som svårtillgänglig men även som en trygghet för sjuksköterskan i omvårdnaden av 

patienter som inte förstod språket. Ett etiskt dilemma som framkom var hur patienters 

barn istället användes som tolk i situationer då auktoriserad tolk ej fanns tillgänglig. I 

framtida forskning är det aktuellt att studera effekterna av språkbarriärer på 

patientsäkerheten då detta upplevts som ett genomgående problem av 

sjuksköterskorna.  
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Abstract 

The globalisation is increasing, with its demographic changes the healthcare is 

exposed to communication problems in the form of language barriers. These barriers 

affect the nurse’s ability to perform proper care and their conditions for building 

relations with the patient. Not least is the security of the patients affected when 

important information cannot be transferred. The aim of this literary review was to 

study the nurse’s experience of language barriers while caring for patients who do not 

speak the official language of the country. Eleven scientific articles where used in this 

literary review. The nurses explained that they experienced language barriers as a 

common and frustrating problem which increased the nurses’ stress and workload. 

The authorized interpreter was described as unavailable but also as a security for the 

nurses when caring for patients who do not understand the language. An ethical 

dilemma that occurred was how the children of patients where used as interpreters 

instead of authorized interpreters. For future research, it is suitable to study the effects 

of language barriers on patient security as this is a reoccurring problem according to 

the nurses. 
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Inledning 

Globaliseringen i världen ökar (International organization for migration [IOM], 

2015). Denna samhällsförändring leder till att fler patienter som kommer i kontakt 

med hälso- och sjukvården inte talar eller förstår landets officiella språk, vilket kan 

skapa kommunikationsproblem (Bäärnhielm, 2013). Svenska akademins ordbok 

beskriver fenomenet Språkbarriärer som en hindrande språksvårighet. Begreppet kan 

jämföras med en klyfta, mur eller vall mellan språk (Svenska akademins ordbok, 

2017).  Språkbarriärer är ett komplicerat problem som medför hinder i omvårdnaden 

(Kalenngayi, Hurtig, Ahlm & Ahlberg 2012). En fungerande kommunikation grundar 

sig i att förstå den andres språk (Bäärnhielm, 2013; Eide & Eide, 2009). 

Kommunikationen är dessutom avgörande för en god omvårdnad. 

Grundförutsättningen för att komma in i samhället och förstå vårdsystemet är att 

kunna tala landets officiella språk (Kalengayi et al., 2012). I mötet mellan 

sjuksköterska och patient används kommunikationen inte bara som ett sätt att sprida 

information utan även som ett medel att bygga en relation (Eide & Eide, 2009). När 

språkbarriärer uppkommer utmanas hälso- och sjukvården att bevara en jämlik vård. 

Patientens relation och tillförlitlighet till vårdpersonalen försämras då 

kommunikationen brister (Kalengayi et al., 2012). En allvarlig konsekvens av 

språkbarriärerna är dess påverkan på patientsäkerheten (van Rosse, de Bruijne, 

Suurmond, Essink-Bot & Wagner, 2016). Patienter som inte behärskar språket känner 

sig ofta missförstådda i mötet med vården och upplever att de inte får tillräckligt med 

information (O’Donnell, Higgins, Chauhan & Mullen, 2007). Tidigare forskning finns 

kring ämnet, den har utgått både från patient- och sjuksköterskeperspektivet. Ämnet 

språkbarriärer tas ofta upp i samband med transkulturell omvårdnad (Bischoff, 

Bovier, Isah, Françoise, Ariel & Louis, 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Bakgrund 

Ett aktuellt omvårdnadsproblem 

En konsekvens av de demografiska förändringar som uppstår vid globalisering är de 

språkbarriärer som uppstår mellan patienter och sjukvårdspersonal (Kale & Raza 

Syed, 2010). Det är en utmaning för svensk hälso- och sjukvård när sjuksköterskan 

inte delar samma språk som patienten (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2010). 

För att uppnå en god och säker vård ska patienten informeras om sitt hälsotillstånd, 

behandlingsmetoder och eventuella risker. Informationen ska anpassas till patientens 

språkliga bakgrund. Patienten ska med denna information också ha möjlighet att 

påverka sin egen vård (SFS 2010:659; SFS 2014:821; SFS 2017:30). 

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) menar att en myndighet som möter någon som inte 

behärskar det svenska språket vid behov bör anlita en auktoriserad tolk. Ett problem 

som hälso- och sjukvården står inför är att deras tolkuppdrag väljs bort av 

auktoriserade tolkar då lägre arvode och sämre villkor erbjuds än hos andra statliga 

myndigheter. Allvarliga konsekvenser för patientsäkerheten påvisas som följd av 

bristen på auktoriserade tolkar. Mest drabbad är patientsäkerheten inom 
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akutsjukvården (Socialstyrelsen, 2016). En auktoriserad tolk förbättrar 

kommunikationen, tillgängligheten av sjukvården, kliniska resultat och patientens 

tillfredställelse med vården. Den auktoriserade tolken bidrar också till vård med hög 

kvalitet, effektivitet och fokus på patienten (Hadziabdic et al., 2010). Användandet av 

auktoriserad tolk sker inte i samma utsträckning som behovet. Auktoriserade tolkar 

utnyttjas inte heller i tillräcklig omfattning inom hälso- och sjukvården (Garrett, 

Forero, Dickson & Klinken Whelan, 2008; Okrainec, Booth, Hollands & Bell, 2015). 

En auktoriserad tolk används med fördel då emotionella band kan inblandas om 

tolkningen sker med hjälp av patientens anhörig (Okrainec et al., 2015). Patientens 

rätt till konfidentialitet och privatliv påverkas i de fall då anhörig används som tolk. 

Även bristande kunskap om medicinsk terminologi påverkar kvaliteten av tolkningen 

(Okrainec et al., 2015). En annan faktor som riskerar patientsäkerheten är då 

sjukvårdspersonalens dokumentation är otillräcklig gällande patientens 

språkkunskaper. Således finns en risk att nästkommande personal inte är medveten 

om språkbarriärerna, vilket kan leda till minskad patientsäkerhet (Van Rosse et al., 

2016; Suurmond, Uiters, de Bruijne, Stonks & Essink-Bot, 2011).  

Språkbarriärer i omvårdnaden 

Tidigare forskning kring språkbarriärer i omvårdnaden finns utifrån flera perspektiv 

(Bischoff et al., 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005). Både patientens och vårdgivarens 

perspektiv tas upp i tidigare forskning. Forskare från flera olika delar av världen har 

studerat ämnet. Många tar upp språkbarriärer i samband med transkulturell 

omvårdnad, medan färre studier handlar enbart om fenomenet Språkbarriärer. 

Språkbarriärer har beskrivits som ett signifikant problem vid omvårdnad som kan 

orsaka stress för sjuksköterskan. Tidigare forskning har visat att det kan vara svårt för 

sjuksköterskan att vårda patienter som inte behärskar språket. Studierna visar även på 

att god omvårdnad bygger på en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

(Bischoff et al., 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005).  

För patienter som inte talar språket är det svårt att integreras i den svenska hälso- och 

sjukvården (Kalengayi et al., 2012). Språkbarriärer mellan vårdpersonalen och 

patienten gör det svårare att förmedla diagnoser och sjukdomstillstånd (Van Rosse et 

al., 2016). Det blir även svårare att utföra enkla undersökningar såsom smärtskattning, 

vilket kan leda till onödigt lidande för patienten. Om en patient inte förstår det talade 

och skrivna språket finns det risk att hälsodeklarationer inte förstås eller fylls i 

korrekt. Detta kan leda till att viktig information går förlorad. Det finns även risk att 

patienten inte förstår viktiga instruktioner (Van Rosse et al., 2016). Det är också svårt 

för patienter som inte behärskar språket att boka tid via telefon samt att möta och 

samspela med vårdpersonal. Den bristande kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska kan också leda till att patienten känner sig otillfredsställd med 

omvårdnaden (Garcia & Duckett, 2009). En patient som inte förstår språket kan 

uppleva att adekvat information inte finns tillgänglig (Suurmond et al., 2011). Det blir 

därmed lätt missförstånd kring vilka undersökningar och ingrepp som ska utföras. 
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Patienten som inte talar samma språk som vårdpersonalen upplever ofta svårigheter 

att uttrycka tankar och behov, vilket ytterligare försvårar kommunikationen 

(Suurmond et al., 2011). Att lära sig ett nytt språk är svårt för många och den 

bristande kommunikation som språkbarriären leder till kan orsaka ångest och en 

känsla av ensamhet. Det är enkelt att bli missförstådd då någon inte talar eller förstår 

språket (Eide & Eide, 2009). Globaliseringen utgörs delvis av immigration, speciellt 

till västvärlden (International organization for migration [IOM], 2015). Med 

kringflyttningar medföljer språkliga barriärer och därmed svårigheter att förstå 

varandra (Ding & Hargraves, 2009). Dock har inte alla immigranter har inte svårt att 

förstå språket eller kommunicera med vårdpersonalen i det land de anlänt till. De som 

vanligtvis har kommunikationsproblem är immigranter med låg socioekonomisk 

status. Immigranter som inte lyckas kommunicera med vårdgivare upplever stress, 

ångest och depression. Detta leder som följd till försämrad hälsa och minskad glädje 

(Ding & Hargraves, 2009).  Patienter som inte talar språket får generellt fler 

komplikationer till följd av vanliga sjukdomar än de patienter som behärskar språket. 

Dessa patienter får oftare besöka sjukhuset med besvär som kunde undvikts om 

språkbarriären brutits. Patienter med hindrande språkbarriärer som dessutom lever 

socialt isolerade har ännu större risk för komplikationer som hade kunnat undvikas 

om ingen språkbarriär funnits. Bristande kommunikation kan dessutom öka 

dödligheten hos vissa grupper immigranter, till exempel de som lever socialt isolerade 

(Okrainec et al., 2015). En auktoriserad tolk tillför större trygghet för patienten då 

tolken är till hjälp att förmedla känslor till vårdpersonalen (Garcia & Duckett, 2009). 

Trots användning av en auktoriserad tolk sker många missuppfattningar kring vården. 

Vid bristande kommunikation med vårdpersonalen kan patienten uppleva 

vårdvistelsen som negativ. Detta kan ge uttryck i att patienter upplever att fördomar 

och diskriminering ligger till grund för att de inte känner sig tagna på allvar 

(Suurmond et al., 2011). Patienter kan även uppleva att språkbarriärer bidrar till 

svårigheter att få vård. Även denna faktor bidrar till mindre positiva erfarenheter av 

vården (Garcia & Duckett, 2009). 

Kommunikation  

Begreppet härstammar från latinets Communicare vilket betyder Att göra gemensamt 

(Bäärnhielm, 2013; Eide & Eide, 2009; Fredriksson, 2012). Det är ett mångtydigt 

begrepp på grund av dess stora innebörd och komplexitet (Fredriksson, 2012). 

Begreppet har en dubbel mening på så vis att då någon väljer att avstå från 

kommunikation, kan även den handlingen kommunicera något. Den är ett redskap för 

att uppnå mål som att informera en patient eller att fatta ett beslut. Den kan också vara 

något som vill uppnås genom ett samtal. Kommunikationen kan således fungera både 

som ett medel liksom ett mål (Fredriksson, 2012). En god kommunikation grundar sig 

i att förstå den andres språk (Eide & Eide, 2009; Bäärnhielm, 2013). Det är orden som 

ger oss medel att uttrycka våra upplevelser och känslor (Bäärnhielm, 2013). Olika 

språk ger olika begränsningar, men också möjligheter. Det går inte alltid att direkt 

översätta ord mellan två språk då ord och begrepp kan ha både olika språklig och 
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kulturell betydelse (Bäärnhielm, 2013). Mellanmänsklig kommunikation kan antingen 

bestå av verbal eller icke-verbal kommunikation (Eide & Eide, 2009). Med den 

verbala kommunikationen överförs information språkligt, detta kan vara antingen 

genom tal eller skrift. Icke-verbal kommunikation utgörs av ett utbyte av signaler, till 

exempel genom ansiktsuttryck, kroppshållning eller beröring. I olika kulturer och 

delar av världen är mängden av verbal och icke-verbal kommunikation som används i 

kommunikationen olika (Eide & Eide, 2009). 

För att förstå patientens upplevelse av hälsa och lidande utgör språket och 

kommunikationen grundförutsättningarna (Fredriksson, 2003). Begreppet 

kommunikation är komplext, liksom mellanmänskliga relationer. Kommunikationen 

gestaltas i den kliniska vårdpraxisen som ett samtal mellan vårdgivare och patient. En 

aspekt av begreppet kommunikation är relationen som uppkommer vid omvårdnad. 

En vårdande kommunikation, även kallat ett vårdande samtal, sker för att uppnå en 

god kommunikation i omvårdnaden. Den vårdande kommunikationen handlar om att 

göra något gemensamt mellan vårdgivare och patient (Fredriksson, 2003). 

Kommunikation fungerar delvis som ett instrument för att förmedla objektiv 

information till patienten i syfte att förbereda patienten eller minska ångest. Den 

används även för att patienten ska förstå att den är hörd, stöttad och har möjlighet att 

hantera sin egen situation. Den skapar en tillitsfull atmosfär där patienten kan uppleva 

sig förstådd och våga berätta om sina upplevelser. Enligt Fredriksson (2003) kan en 

vårdande kommunikation visa sig på olika sätt. Den kan gestaltas som relationell, 

narrativ eller etisk. I en relationell kommunikation skapas en relation eller en 

förbindelse mellan patienten och vårdgivaren. Den uppkommer då vårdaren lyssnar, 

berör och närvarar i samtalet med patienten och leder även till ökad grad av hälsa och 

välbefinnande. En narrativ kommunikation kan förmedla patientens livsvärld till 

vårdaren. Detta sker då patienten får berätta sin historia och sätta ord på sitt lidande 

och sina tankar. Då etisk kommunikation blir synlig är respekten ömsesidig mellan 

vårdare och patient. Respekten utvecklas till en omsorg för andra och skapar 

möjligheter för ett hälsosamt liv med självaktning och autonomi. Kommunikationen 

kan tolkas som ett medel att lindra lidande i ett vårdande samtal, genom att lindra 

lidandet kan man i sin tur uppnå hälsa (Fredriksson, 2003). Halldorsdottir (1996) 

beskriver i sin omvårdnadsteori två huvudmetaforer som kan appliceras på den 

vårdande och icke vårdande kommunikationen. Dessa gestaltas av bron och väggen. 

Bron symboliserar den goda vårdande kommunikation och förbindelse som patienten 

upplever till sjuksköterskan vid god omvårdnad. För att skapa en bro mellan 

sjuksköterska och patient behöver sjuksköterskan kompetens samt förmåga att stärka 

och bygga en god relation till patienten. Sjuksköterskan bryr sig och har ett genuint 

intresse för patienten både som person och patient. Den andra metaforen beskrivs som 

en vägg som symboliserar den bristande kommunikation och relation som patienten 

upplever då en negativ omvårdnadsupplevelse förekommit. Då sjuksköterskan ej kan 

eller vill ta kontakt med patienten uppstår en vägg. Sjuksköterskan upplevs som 

inkompetent då ett ineffektivt kommunikationssätt använts (Haldorsdottir, 1996). 
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Problemformulering 

Då globaliseringen ökat utmanas hälso- och sjukvården med språkliga barriärer 

mellan sjuksköterska och patient. Dessa kommunikationsbarriärer är ett allvarligt 

problem som påverkar patientsäkerheten. Språkbarriärer påverkar även 

sjuksköterskans möjlighet att utföra god omvårdnad. Det är därför av vikt att utföra en 

litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse av problemet för att öka kunskapen 

kring språkbarriärers påverkan på omvårdnaden. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer vid omvårdnad av 

patienter som inte talar landets officiella språk. 

Metod 

Kandidatarbetet utfördes som en allmän litteraturstudie utformad efter Friberg (2012) 

samt Forsberg och Wengström (2016).  

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes systematiskt i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycInfo. Dessa databaser valdes ut då de riktar sig mot vårdvetenskapliga ämnen 

(Forsberg och Wengström, 2016). En orienterande databassökning utfördes i samtliga 

tre databaser för att identifiera sökord relevanta till syftet (Friberg, 2012). De sökord 

som valdes ut och användes i den fortsatta databassökningen var language barrier*, 

nurs* och experienc*. Trunkering tillämpades på sökorden för att erhålla samtliga 

böjningar och ändelser i sökningarna. Sökorden användes tillsammans med den 

booleska operatorn AND. De avgränsningar som användes var för årtal, språk samt 

för att garantera att artiklarna var vetenskapligt granskade. Sökningen var utformad på 

samma sätt i alla tre databaser för att erhålla en systematisk metod (Friberg, 2012). 

Sökningar med ämnesorden communication barriers och language utfördes men gav 

ej relevanta sökträffar och användes därför inte.  

Inklusionskriterium var att artiklar publicerade mellan åren 2007–2017 för att inneha 

aktuell information till litteraturstudien. Artiklarna skulle även vara relaterade till 

syftet och fenomenet Språkbarriärer. För att försäkra god forskningskvalitet, skulle 

artiklarna blivit forskningsetiskt godkända eller beröra etiska aspekter. Endast skulle 

originalartiklar användas, vilka alla ska vara vetenskapligt granskade. Eftersom 

språkbarriärer är globalt och studerat i olika delar av världen eftersöktes artiklar på 

engelska. Endast artiklar med hög vetenskaplig kvalitet skulle användas. Detta 

motsvarade grad I och grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar. 

Både allmän- och specialistsjuksköterskans perspektiv inkluderades. För att finna 

artiklar relaterade till syftet exkluderades studier där sjuksköterskan var den som inte 

talade landets officiella språk. 
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Samtliga titlar lästes och därefter valdes artiklar ut vars abstrakt lästes. Alla artiklar 

vars abstrakt svarade till syftet lästes i fulltext och kvalitetsgranskades utifrån 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativa eller kvantitativa 

studier. Mallarna granskade artiklarnas vetenskapliga kvalitet genom poängsättning 

som omvandlades till en procentsats. Procentsatsen motsvarar olika grader av 

vetenskaplig kvalitet. Grad I motsvarar 80–100%, grad II motsvarar 70–79% och grad 

III för 60–69%. Två av artiklarna som användes i resultatet erhöll grad I, resterande 

nio artiklar motsvarade grad II.   

Den första databassökningen gjordes i Cinahl och genererade 48 träffar. Av de lästes 

25 abstrakt av vilka sex artiklar granskades. Fem artiklar uppfyllde hög vetenskaplig 

kvalitet och användes i resultatet. Sökningen i Pubmed gav 97 träffar. Tjugo abstract 

lästes och fem granskades. I resultatet användes tre artiklar. Den sista sökningen 

gjordes i Psycinfo och gav 142 träffar. Arton abstract lästes och fyra artiklar 

granskades. Tre av de granskade artiklarna användes i resultatet. De artiklar som 

valdes bort svarade inte till syftet eller erhöll grad III i Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmallar. Hela databassökningen resulterade i elva vetenskapliga artiklar, 

vilka utgjorde litteraturstudiens resultat. 

Databearbetning 

En innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2016) utfördes genom att utvalda 

artiklar lästes flera gånger för att skapa en djupare förståelse i ämnet. Likheter, 

skillnader och resultatinnehåll undersöktes genom djupläsning av artiklarna. 

Materialet delades upp genom färgkodning. En ny helhet skapades genom att 

resultatet kategoriserades i olika teman som speglade syftet (Forsberg & Wengström, 

2016). Efter sammanställning av resultatet framkom fyra teman som symboliserade 

sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer i omvårdnaden. Dessa kallades 

Relationen- svåruppnådd men givande, Kommunikationen- frustrerande och osäker, 

Anhörig som tolk- en påfrestande nödvändighet och Auktoriserad tolk- en 

svårtillgänglig trygghet. Dessa namngavs utifrån de huvudsakliga upplevelser som 

låg till grund för textens innehåll.  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör de vetenskapliga artiklarna vara etiskt 

godtagbara för att kunna ge ett trovärdigt resultat. Av 11 resultatartiklar var sex 

tydligt forskningsetiskt godkända och fem berörde etiska aspekter. 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) tas hänsyn till vid inläsning och granskning av 

artiklar. Helsingforsdeklarationen som haft stort inflytande inom dagens forskning 

studeras inför denna litteraturstudie (Kjellström, 2012). Deklarationens 

grundläggande budskap är att alltid väga risk mot nytta vid forskning som kan riskera 

deltagares välfärd. Belmontrapporten kom år 1979 som en utsträckning av den 
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tidigare deklarationen. Rapporten berör de tre grundläggande etiska principerna, vilka 

kännetecknas som göra-gott-principen, rättviseprincipen och principen för att visa 

respekt för individen (Kjellström, 2012). Vetenskapliga artiklar läses med dessa lagar 

och principer i åtanke. 

Resultat 

Efter sammanställning av de vetenskapliga artiklarna framkom fyra teman som 

symboliserar sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer i omvårdnaden. Dessa 

namngavs Relationen- svåruppnådd men givande, Kommunikationen- frustrerande 

och osäker, Anhörig som tolk- en påfrestande nödvändighet och Auktoriserad tolk- en 

svårtillgänglig trygghet. 

Relationen- svåruppnådd men givande  

Sjuksköterskor upplevde ofta att de mötte flera hinder vid omvårdnad av immigranter. 

Språkliga och kulturella barriärer beskrevs som de vanligaste problemen. 

Språkbarriärer upplevdes som ett frekvent förekommande och övergripande problem 

inom hälso- och sjukvården (Durham & Pollard, 2010; Jones, 2008; Kurth, Jaeger, 

Zemp, Tschudin & Bischoff, 2010; Teng, Blackmore & Stewart, 2007; Turner, Chur‐

Hansen & Winefield, 2014). Enligt sjuksköterskorna påverkade språkbarriärer alla 

delar av vården och ansågs vara den enskilt största barriären för att förmedla en 

kulturellt kompetent vård (Jones, 2008). Det upplevdes generellt att det var svårt att 

bygga en god relation till en patient som inte talade samma språk. Språkbarriärerna 

blev därför ett stort hinder för många sjuksköterskor att kunna interagera och skapa en 

relation till patienten (Degni, Suominen, Essén, El Ansari & Vehviläinen-Julkunen, 

2012; Jones, 2008). En god omvårdnad upplevdes bygga på en god relation mellan 

sjuksköterska och patient. Denna relation hämmades av att en god kommunikation 

inte kunde uppnås då sjuksköterska och patient inte förstod varandra. Då 

språkbarriärer förekom ansåg inte sjuksköterskorna att de kunde utföra sin stöttande 

roll (Turner et al., 2014). Även spontaniteten av en konversation upplevdes begränsad 

(McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). Sjuksköterskorna menade ändå att det 

var av vikt att skapa en relation, ha ömsesidig respekt och att stärka patienterna trots 

dessa hinder. Att nå fram till en patient trots att parterna inte talar samma språk 

ansågs vara mycket givande för sjuksköterskan (Hendson, Reis & Nicholas, 2015). 

De menade att det var viktigt att se patienterna som människor och att det trots 

språkbarriärer inte fanns någon skillnad på intelligensen (Durham & Pollard, 2010).  

Språk- och kommunikationsbarriärer upplevdes höra ihop med kulturella skillnader 

mellan vårdpersonal och patient (Turner et al., 2014). Språkbarriärer ansågs även 

försvåra fastställandet av patientens sjukdomsanamnes och bakgrund (Kruth et al., 

2010). Sjuksköterskor upplevde svårigheter att kommunicera på grund av 

språkbarriärer som ett mycket vanligt och frustrerande problem. Detta medförde oro, 

osäkerhet och en stor utmaning för vårdpersonalen (Degni et al., 2011; Jones, 2008; 
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Kalengayi, Hurtig, Nordstrand, Ahlm & Ahlberg, 2015; McCarthy et al., 2013; Turner 

et al., 2014). Den ökade tidskonsumtion och ansträngning som krävdes för att forma 

en relation till patienten ansågs öka sjuksköterskans arbetsbelastning och emotionella 

stress. Trots upprepade försök att göra sig förstådda kände sjuksköterskorna att de inte 

kunde utföra ett bra jobb och att de inte lyckades nå vårdens fulla potential (Hendson 

et al., 2015). Språkbarriärer upplevdes som ett opraktiskt och mycket tidskrävande 

hinder (Teng et al., 2007). Ett frustrerande problem många sjuksköterskor upplevde 

var den information och de kallelser som skickats ut på svenska ofta inte förstods av 

patienterna. Det togs för givet att patienterna förstod språket eller hade en anhörig 

som kunde översätta. Så var inte alltid fallet vilket medförde att patienter inte dök upp 

till sina undersökningar (Kalengayi et al., 2015). Metoder för att bryta 

språkbarriärerna ansågs bero på sjuksköterskans individuella kunskap och initiativ 

samt på vilka resurser som sjukhuset hade tillgängliga (Jones, 2008). 

Kommunikationen- frustrerande och osäker 

I strävan av att ge bästa möjliga vård kände sjuksköterskorna frustration över viljan 

men oförmågan att effektivt kunna kommunicera med patienten (Fatahi, Mattsson, 

Lundgren & Hellström, 2010).  Det upplevdes frustrerande då sjuksköterskorna ville 

att patienten skulle förstå, trots att de visste att patienten egentligen inte förstod. Då 

sjuksköterskan och patienten inte talade varandras språk kunde missförstånd lätt ske 

vilket kunde leda till en minskad patientsäkerhet (Fatahi et al., 2010). Att 

kommunicera med patienter som inte behärskade språket kunde ta lång tid. 

Sjuksköterskorna var ofta osäkra på om patienten verkligen förstått eller om patienten 

bara accepterade situationen (Hendson et al., 2015; McCarthy et al., 2013). I många 

fall behövde sjuksköterskorna upprepa sig i samtalet med patienterna och försöka få 

de att förstå situationen, för att sedan endast få en nick som svar. Detta otydliga svar 

gav ingen större bekräftelse på att patienten förstått (Hendson et al., 2015).  

När sjuksköterskan och patienten inte delade samma språk blev 

kommunikationsprocessen ofta ansträngd och konversationen mellan dem upplevdes 

begränsad (McCarthy et al., 2013).  För att få patienten att förstå agerade 

sjuksköterskorna med den naturliga instinkten att höja rösten eller tala långsammare 

vilket generellt inte var en effektiv strategi för en god kommunikation. Att inte kunna 

förstå patienten upplevdes svårt och påverkade sjuksköterskornas möjlighet att få 

detaljerad information från patienten. Sjuksköterskorna oroade sig över att 

bedömningen av patienterna inte blev tillräckligt övergripande och därmed påverkade 

kvaliteten av omvårdnaden. De upplevde att de ofta kunde få en förvrängd bild av 

informationen och att det ibland kändes som en gissningslek vid bedömningen av 

patienterna (McCarthy et al., 2013). I situationer då sjuksköterskorna behövde 

förmedla svåra besked till patienterna upplevdes det mycket påfrestande när 

sjuksköterskan och patienten inte talade samma språk (Hendson et al., 2015). Att 

språkbarriärer begränsade kommunikationen märktes framförallt vid omvårdnad och 

bedömning av smärta. Smärtbedömningen upplevdes komplex på grund av smärtans 
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subjektiva karaktär samt av patientens svårighet att uttrycka sig. Att beskriva smärta 

var delvis beroende av språket. Sjuksköterskorna kunde inte alltid vara säkra på att 

patienten förstått frågorna de ställde kring smärta (McCarthy et al., 2013). 

Sjuksköterskorna använde sig av olika resurser och strategier för att förbättra 

kommunikationen med patienterna. Genom att förenkla informationen kunde en mer 

individanpassad omvårdnad ges (McCarthy et al., 2013). För att överkomma 

språkbarriärerna och underlätta för patientens förståelse behövde sjuksköterskorna 

ofta vara kreativa och använda sig av ickeverbala uttryck för att förstärka 

kommunikationen. Kroppsspråk och blandningar av olika ord och tecken användes för 

att patienten skulle förstå (Fatahi et al., 2010; Jones, 2008; McCarthy et al., 2013). 

Den kommunikation som fördes med patienter som inte förstod språket var kort och 

utgjordes ofta av ett leende och en nick (Jones, 2008). Ibland användes även 

färdigskriven information på patientens modersmål för att kommunicera (Durham & 

Pollard, 2010; Jones, 2008). 

Anhörig som tolk- en påfrestande nödvändighet 

För att förbättra dialogen med patienten ansåg sjuksköterskan det nödvändigt att 

använda anhöriga för att kommunicera (McCarthy et al., 2013). Detta kunde vara 

situationer då patientinformation behövdes för att göra en bedömning eller påbörja 

behandling och en auktoriserad tolk inte fanns tillgänglig (McCarthy et al., 2013). Det 

beskrevs som mycket vanligt att anhöriga användes som tolk då det upplevdes som 

det mest lättillgängliga alternativet för sjuksköterskorna (Durham & Pollard., 2010; 

Kale & Raza Syed, 2010). Att använda patientens anhöriga som tolk ansågs av 

sjuksköterskorna inte vara ett idealt alternativ till en auktoriserad tolk. Det upplevdes 

som ett osäkert sätt att göra sig förstådd på (Fatahi et al., 2010). När sjukhusets egna 

auktoriserade tolkar inte användes ansågs trovärdigheten på översättningen minska. 

När anhöriga översatte upplevde sjuksköterskorna det svårt att kontrollera om 

informationen nått fram (Jones, 2008). 

Anhöriga upplevdes vara för emotionellt inblandade och därför aldrig kunna agera 

som den opartiska tolk som krävdes (Fatahi et al., 2010). Sjukhusmiljön och den 

emotionella stress som besöket medförde för de anhöriga upplevdes av 

sjuksköterskorna kunna påverka kvaliteten på översättningen (Fatahi et al., 2010). 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av anhöriga som censurerat eller undanhållit 

information från patienten (Fatahi et al., 2010; McCarthy et al., 2013). Sjuksköterskan 

upplevde att mellanmänskliga relationer och miljöfaktorer påverkade tolkningen 

negativt, med detta följde även en negativ inverkan på vården (Fatahi et al., 2010). De 

upplevde att det fanns både för- och nackdelar med att använda anhöriga som tolk. 

Anhöriga som tolk ansågs komma till god användning i syfte att lugna en patient i 

akuta situationer (Fatahi et al., 2010; Hendson et al., 2015).  



 

 10 

Det var inte ovanligt att patienternas barn fick översätta då de ofta ansågs kunna 

språket bättre än sina föräldrar (Degni et al., 2011; Jones, 2008). Sjuksköterskan 

upplevde det som påfrestande då barnen inte kunde förväntas förstå de komplexa 

situationer de vuxna samtalade om (Degni et al., 2011). Sjuksköterskan kunde aldrig 

känna sig säker på att barnet förstått och översatt korrekt. Dock kunde sjuksköterskan 

förstå att patienten ibland hellre ville att en anhörig skulle tolka än en helt främmande 

person (Degni et al., 2011). Då ett barn skulle översätta behövde sjuksköterskan 

anpassa informationen så att barnet kunde förstå, detta upplevde sjuksköterskan kunna 

minska trovärdigheten på tolkningen (Jones, 2008). Det ansågs finnas en risk att barn 

som tolk skulle få ett för stort ansvar (Fatahi et al., 2010). Sjuksköterskor har beskrivit 

att det kändes fruktansvärt att barn skulle behöva tolka och att de inte ville att det 

skulle behöva ske. Sjuksköterskor upplevde det som en risk att barnet inte översatte 

korrekt eller att barnet undanhöll vad de tyckte var för hemsk information för sin 

förälder (Fatahi et al., 2010). 

Auktoriserad tolk- en svårtillgänglig trygghet 

Då anhöriga inte kunde översätta informationen och sjuksköterskornas egna strategier 

inte var tillräckliga användes istället en auktoriserad tolk (McCarthy et al., 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att den auktoriserade tolken var den mest trovärdiga, 

minst partiska och den viktigaste länken mellan vårdpersonal och patient (Fatahi et 

al., 2010). Sjuksköterskorna kunde utföra ett bättre arbete då patienten kände sig trygg 

och välinformerad. En tolk upplevdes ge ett mer aktivt deltagande från patientens sida 

vilket höjde kvaliteten på omvårdnaden. Att använda den auktoriserade tolken som en 

opartisk bro mellan sjuksköterskor och patienter upplevdes ha en positiv inverkan på 

omvårdnaden och patientsäkerheten (Fatahi et al., 2010). Sjuksköterskorna ansåg att 

mötet mellan patient och tolk hade betydelse för att erhålla önskad information från 

patienten samt för den fortsatta omvårdnaden (Fatahi et al., 2010; McCarthy et al., 

2013). Den auktoriserade tolken upplevdes behöva goda språkkunskaper, förmågan 

att agera opartiskt, inneha kunskap om medicinsk terminologi samt vara närvarande, 

observant och punktlig. Om tolken inte hade dessa färdigheter upplevde 

sjuksköterskorna att det kunde påverka omvårdnaden negativt (Fatahi et al., 2010; 

McCarthy et al., 2013). 

I situationer då sjuksköterskorna kände sig otillräckliga föredrog de att använda sig av 

en auktoriserad tolk (Fatahi et al., 2010). Viss omvårdnad gick ändå att genomföra 

utan tolk men de upplevde då svårigheter att kommunicera med patienten. Detta 

uppleves påverka omvårdnadens kvalitet negativt (Degni et al., 2011; Fatahi et al., 

2010; Kale & Raza Syed, 2010). Sjuksköterskan uttryckte frustration över sin egen 

okunskap av att arbeta med en tolk, samt över bristen på möjligheter att kunna 

utveckla samarbetet (Kale & Raza Syed, 2010). Behovet av tolk var beroende av 

vilken typ av vård som utfördes (Fatahi et al., 2010). Under vissa undersökningar var 

en auktoriserad tolk ett krav då sjuksköterskorna själva inte kunde förmedla 

nödvändig information. Sjuksköterskorna ansåg att det var nödvändigt att använda en 
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auktoriserad tolk vid de undersökningar då det var av vikt att snabbt kunna 

kommunicera med patienten om viktiga instruktioner (Fatahi et al., 2010). 

Auktoriserade tolkar upplevdes användas för lite inom hälso- och sjukvården. Att tolk 

användes var beroende av den enskilda sjuksköterskans kunskap, initiativ samt hur 

akut situationen ansågs vara (Hendson et al., 2015; Kale & Raza Syed, 2010). 

Tillgången av tolkar upplevdes bristfällig och att anlita en auktoriserad tolk var både 

opraktiskt och tidskonsumerande enligt sjuksköterskorna. Trots existerande 

tolkverksamhet fanns ett missnöje från sjuksköterskorna över bristen på kompetens 

för specifika språk (Kalengayi et al., 2015; Kurth et al., 2010). Då det inte fanns 

någon auktoriserad tolk att tillgå tog sjuksköterskorna ibland användning av en läkare 

eller annan vårdpersonal som behärskade språket (Kurth et al., 2010). Fanns det ingen 

möjlighet att få hjälp att översätta var det upp till sjuksköterskorna själva att utföra 

omvårdnaden på bästa sätt. Sjuksköterskorna uppgav att de då på egen hand fick läsa 

av patienten och sedan anpassades vården efter eget omdöme (Kurth et al., 2010). 

Trots auktoriserad tolk upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att kommunicera i 

känsloladdade situationer (Hendson et al., 2015). Användningen av en auktoriserad 

tolk upplevdes kunna göra en konversation obekväm då en helt ny person anslöts till 

samtalet. Ibland upplevde sjuksköterskorna att tolken störde konversationen istället 

för att tillföra (Hendson et al., 2015; Kalengayi et al., 2015). Sjuksköterskorna 

upplevde stress då den auktoriserade tolken inte hade mycket tid för varje patient. Om 

tolken behövde lämna undersökningen innan den avslutats upplevdes det kunna 

påverka patientsäkerheten och vårdens kvalitet negativt. Användningen av 

auktoriserade tolkar upplevdes både tidskrävande och komplicerad (Fatahi et al., 

2010; Kalengayi et al., 2015). Trots användning av tolk uppstod ibland 

kommunikationsproblem (Durham & Pollard, 2010; Kalengayi et al., 2015). Detta 

kunde bero på bristande kompetens hos tolkar, eller att patienten var obekväm av 

politiska- eller psykosociala skäl. Även begränsad tid och svårigheter att hitta en tolk 

med rätt dialekt, kön och etnicitet bidrog till en begränsad kommunikation (Kalengayi 

et al., 2015). Som en sista utväg användes ibland tolk via telefon. Det kunde komma 

till hjälp men upplevdes ofta stelt, artificiellt och risken för felöversättning var ett 

orosmoment. Sjuksköterskorna upplevde att patienten kände sig tryggare med en 

auktoriserad tolk att tala direkt till, ansikte mot ansikte (Durham & Pollard, 2010; 

Jones, 2008; Kalengayi et al., 2015). 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av 

språkbarriärer vid omvårdnad av patienter som inte talar landets officiella språk. Detta 

syfte formulerades utifrån vår förförståelse av att språkbarriärer är ett aktuellt problem 

inom hälso- och sjukvården. Studiens vetenskapliga kvalitet stärks av att begreppen 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet diskuteras utifrån 

studiens metod (Wallengren & Henricson, 2012). 
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Trovärdigheten stärks genom att en innehållsanalys genomfördes på ett systematiskt 

sätt enligt Forsberg och Wengström (2016). Alla resultatartiklar lästes igenom både 

tillsammans och individuellt för att uppnå gemensam förståelse. Artiklarna som 

användes i resultatet utmynnade alla i liknande resultat, vilket ökar trovärdigheten. I 

fem artiklar studerades fler yrkesgrupper än sjuksköterskan, detta kan riskera 

trovärdigheten. Därför användes endast de delar som berörde sjuksköterskors 

upplevelser i det slutgiltiga resultatet. Sökorden för databassökningen utformades 

efter litteraturstudiens syfte för att erhålla relevanta artiklar. Trunkering användes på 

samtliga sökord för att få med alla ordböjningar och öka möjligheten att erhålla 

artiklar relevanta till syftet och därmed kunna delge ett trovärdigt resultat. Att läsa fler 

abstrakt per databassökning hade kunnat öka trovärdigheten ytterligare (Forsberg & 

Wengström, 2016). Sex artiklar (Hendson et al., 2015; Kalengayi et al., 2015; Kurth 

et al., 2010; McCarthy et al., 2013; Teng et al., 2007; Turner et al., 2014) är tydligt 

forskningsetiskt godkända och fem (Degni et al., 2012; Durham & Pollard, 2010; 

Fatahi et al., 2010; Jones, 2008; Kale & Raza Syed, 2010) berör på annat sätt etiska 

aspekter. Eftersom alla artiklar inte blivit tydligt forskningsetiskt godkända, kan detta 

vara en svaghet för trovärdigheten. Variationen av forskningsetiskt godkännande kan 

förklaras av journalernas individuella etiska krav. Litteraturstudien är av hög 

trovärdighet då alla resultatartiklar granskats med Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar (Forsberg & Wengström, 2016; Wallengren & Henricon, 2012). 

Alla artiklar erhåller en hög vetenskaplig kvalitet, vilket motsvarar grad I och II. Två 

artiklar (Durham & Pollard, 2010; Fatahi et al., 2010) erhåller grad I och resterande 

nio (Degni et al., 2012; Hendson et al., 2015; Jones, 2008; Kale & Raza Syed, 2010; 

Kalengayi et al., 2015; Kurth et al., 2010; McCarthy et al., 2013; Teng et al., 2007; 

Turner et al., 2014) grad II. Då nio artiklar graderades till grad II kan trovärdigheten 

påverkas då dessa inte var av högsta kvalitet. Riktlinjer följdes noggrant vid varje steg 

av processen vilket kan stärka den vetenskapliga kvaliteten ytterligare (Wallengren & 

Henricson, 2012).  

Pålitligheten stärks genom systematik och följsamhet (Forsberg & Wengström, 2016). 

Artiklar lästes, begrundades och färgkodades gemensamt med noggrann följsamhet 

och genom olika synvinklar för att inte gå miste om viktig information. Med samma 

systematik och noggrannhet översattes artiklarnas resultat från originalspråket 

engelska till svenska. Då engelska inte är vårt modersmål och vissa svårigheter att 

översätta förekom kan detta därmed påverka resultatets pålitlighet negativt. 

Databearbetningen skedde gemensamt vilket minskade risken för att förförståelsen 

skulle påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). Resultatets pålitlighet ökar 

då endast artiklar som publicerades mellan 2007–2017 lästes för att erhålla aktuella 

fakta. Vetenskapliga artiklar översattes från engelska till svenska med noggrannhet 

för god överensstämmelse. För att undvika plagiat omformulerades resultatet samt 

hänvisades till originalförfattaren (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Bekräftelsebarheten stärks och repeterbarhet möjliggörs då litteraturstudien innehåller 

en noggrant utförd metod (Wallengren & Henricson, 2012). För att erhålla de sökord 

som bäst överensstämde med syftet gjordes ett flertal provsökningar. Under 

databassökningens gång uppkom även nya förslag på sökord som slutligen ledde fram 

till att en systematisk databassökning kunde genomföras vilket ger en ökad 

bekräftelsebarhet (Forsberg & Wengström, 2016). Då det rådde brist på studier utifrån 

enbart allmänsjuksköterskors perspektiv inkluderades även studier där 

specialistsjuksköterskors perspektiv undersöktes eftersom deras upplevelser kan anses 

likvärdiga. I databassökningen exkluderades de studier som utgått från 

sjuksköterskestudenters perspektiv eftersom de inte ansågs kunna förmedla en 

legitimerad sjuksköterskas upplevelse. Bekräftelsebarheten säkerhetsställs vidare 

genom deltagande i seminarium och grupphandledning där utomstående delat med sig 

av respons och kritik vilket medförde justeringar på litteraturstudien (Wallengren & 

Henricson, 2012). 

Överförbarheten stärks då resultatet kan överföras till olika grupper i liknande 

sammanhang (Wallengren & Henricson, 2012). De vetenskapliga artiklar som 

litteraturstudiens resultat grundas på kommer från flera olika länder i världen. En 

artikel kommer från Finland, två från USA, två från Sverige, två från Kanada, en från 

Norge, en från Schweiz, en från Irland samt en från Australien. Då språkbarriärer är 

ett globalt problem återfanns samma upplevelser och känslor övergripande i samtliga 

artiklar vilket kan påvisa en god överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012). En 

brist är att de artiklar som utgör resultatet endast kommer från västerländska länder. 

Hade artiklar från Asien och Afrika funnits med hade resultatet speglat ett bredare 

globalt perspektiv och därmed ökat överförbarheten ytterligare. Nio av studierna var 

av kvalitativ metod, en erhöll en kvantitativ metod samt en studie av mixad metod. 

Att majoriteten av studierna var av kvalitativ metod kunde bidra till djupare förståelse 

av de upplevelser som resultatet berör (Friberg, 2012). Hade kulturaspekter tagits med 

i analysen hade resultatet blivit bredare och mer applicerbart på verkligheten då 

språkbarriärer och kulturella skillnader går hand i hand. Endast sjuksköterskans 

perspektiv undersöktes, om patientens och anhörigas perspektiv tagits med hade 

resultatet blivit bredare och mer överförbart till empirin. Dock hade litteraturstudiens 

resultat blivit mindre specifikt och inte lika djupgående. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat presenteras i fyra teman uppdelat utefter sjuksköterskans 

upplevelser. De kallas Relationen- svåruppnådd men givande, kommunikationen- 

frustrerande och osäker, Anhörig som tolk- en påfrestande nödvändighet och 

Auktoriserad tolk- en svårtillgänglig trygghet. Studiens övergripande resultat var att 

sjuksköterskor från flera delar av världen upplevde språkbarriärer som ett mycket 

vanligt och frustrerande problem (Durham & Pollard, 2010; Jones, 2008; Kurth et al., 

2010; Teng et al., 2007; Turner et al., 2014). Barriärerna orsakade ökad 

arbetsbelastning och stress för sjuksköterskorna samt upplevdes riskera patientens 
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säkerhet (Degni et al, 2011; Jones, 2008; Kalengayi et al., 2015; McCarthy et al., 

2013; Turner et al., 2014). Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans 

upplevelse av språkbarriärer vid omvårdnad av patienter som inte talar landets 

officiella språk. Resultatet och syftet överensstämmer då sjuksköterskors upplevelse 

undersöktes. Dock uppstod svårigheter att endast beskriva upplevelsen av 

språkbarriärer och att inte beskriva upplevelsen av den transkulturella omvårdnaden, 

då majoriteten av resultatartiklarna berör båda ämnen. Det kulturella och religiösa 

perspektivet på kommunikationsproblem inom hälso- och sjukvården kan ses som 

kunskapsluckor i denna litteraturstudie. Globaliseringen och migrationens ökning 

(International organization for migration [IOM], 2015) kan ha bidragit till den mer 

frekventa forskning på ämnet som skett sedan 2007. Tidigare forskning tar liksom 

dagens forskning ofta upp språkbarriärer i samband med transkulturell omvårdnad 

(Bischoff et al., 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005). 

I resultatet framkom att språkbarriärer upplevdes enligt sjuksköterskorna vara ett 

aktuellt problem som hade en stark koppling till den ökade migrationen (Durham & 

Pollard, 2010; Jones, 2008; Kurth et al., 2010; Teng et al., 2007; Turner et al., 2014). 

De språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient som uppstår vid demografiska 

förändringar har även påvisats av annan forskning (Kale & Raza Syed, 2010). 

Sjuksköterskorna upplevde språkbarriärerna som ett vanligt förekommande problem, 

vilket ledde till ökad stress (Degni et al., 2011; Jones, 2008; Kalengayi et al., 2015; 

McCarthy et al., 2013; Turner et al., 2014). Även för patienten upplevs språkbarriärer 

som ett svårhanterligt problem i mötet med vården. Onödigt lidande, bristande känsla 

av trygghet och missnöje med omvårdnaden var vanligt förekommande för patienten 

(Garcia & Duckett., 2009). Både sjuksköterskan och patientens välmående kan 

påverkas negativt av språkbarriärerna. Därför måste kraft, tid och resurser investeras 

för att bryta dessa barriärer.   

Sjuksköterskornas egna strategier för att överkomma språkbarriärer var begränsade 

och ofta användes anhöriga som tolk vilket kunde leda till bristande patientsäkerhet 

(McCarthy et al., 2013; Durham & Pollard, 2010; Kale & Raza Syed, 2010). 

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) säger att en tolk bör anlitas då patienten inte 

behärskar språket. Att använda auktoriserade tolkar ansågs vara en resurs som kunde 

underlätta omvårdnaden och främja patientsäkerheten vid språkbarriärer (Fatahi et al., 

2010; Mccarthy et al., 2013). Patientlagen (SFS 2014:821), Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) hävdar att patienten har rätt 

till adekvat information. Att informera patienten då språkbarriärer förekom upplevdes 

svårt för sjuksköterskan (Degni et al., 2011; Jones, 2008; Kalengayi et al., 2015; 

McCarthy et al., 2013; Turner et al., 2014). Detta ledde till att lagstiftningar (SFS 

2010:659; SFS 2014:821; SFS 2017:30) inte kunde efterföljas på ett önskvärt sätt. För 

att uppnå god omvårdnad krävs att sjuksköterskan kan ge korrekt information till 

patienten. De lagar som styr patientens rätt till information bör därför tas i åtanke av 

sjuksköterskor vid omvårdnad av patienter som inte talar språket. Sjuksköterskor 
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upplevde kommunikationsproblemen mellan sjuksköterska och patient som mycket 

vanliga och frustrerande (Degni et al., 2011; Jones, 2008; Kalengayi, Hurtig, 

Nordstrand, Ahlm & Ahlberg, 2015; McCarthy et al., 2013; Turner et al., 2014). Eide 

och Eide (2009) menar att det för patienten, trots vilja och engagemang, är mycket 

krävande att lära sig ett nytt språk (Eide & Eide, 2009). Bristande integration i 

samhället samt otillräckliga resurser från både samhälle och hälso- och sjukvård 

försämrar immigranters förutsättning till att lära sig språket (Ding & Hargraves, 

2009). Att språkbarriärer uppstår kan därför inte alltid skyllas på patienten. Detta är 

något sjuksköterskor bör ha i åtanke vid omvårdnad av patienter som inte talar eller 

förstår språket för att förhindra eventuell frustration. 

Den auktoriserade tolken var för sjuksköterskan en svårtillgänglig nödvändighet för 

att bryta språkbarriären (Durham & Pollard, 2010; Fatahi et al., 2010; Jones, 2008; 

McCarthy et al., 2013; Hendson et al., 2015; Kale & Raza Syed, 2010; Kalengayi et 

al., 2015; Kurth et al., 2010). Det upplevdes opraktiskt och svårt att anlita en 

auktoriserad tolk och tillgången av tolkar upplevdes av sjuksköterskorna mycket 

begränsad inom hälso- och sjukvården (Kalengayi et al., 2015; Kurth et al., 2010). 

Det var mer vanligt att anhöriga användes att tolka än att en auktoriserad tolk 

anlitades när patienterna inte behärskade språket. Sjuksköterskorna upplevde att det 

var enklare att använda anhöriga till hjälp för översättning då de ofta var närvarande 

(Durham & Pollard, 2010; Kale & Raza Syed, 2010). Det upplevdes som en trygghet 

för patienten med en anhörig som tolk men blev en osäkerhet för sjuksköterskan 

(Fatahi et al., 2010). Dock menar Okrainec et al. (2015) att en auktoriserad tolk med 

fördel används då emotionella band kan inblandas om tolkningen sker med hjälp av 

patientens anhörig (Okrainec et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att det inte kändes 

rätt att låta barn översätta för sina föräldrar då ett stort ansvar lades på barnet vilket 

upplevdes riskfullt då översättningen inte blev korrekt eller att information 

undanhållits från patienten (Fatahi et al., 2010). När patientens anhöriga används som 

tolk uppstår ett etiskt dilemma eftersom sjuksköterskan vill värna om patientens 

trygghet samtidigt som patientsäkerheten är avgörande för en god omvårdnad.  

Då språkbarriärer och därmed kommunikationsproblem upplevdes förekomma blev 

det svårt för sjuksköterskan att förstå patientens upplevelse av hälsa och lidande 

(Degni et al., 2011; Fatahi et al., 2010; Hendson et al., 2015; Jones, 2008; Kalengayi 

et al., 2015; McCarthy et al., 2013; Turner et al., 2014). Kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient kan enligt Fredrikssons teori (2003) ha en vårdande roll. 

Den vårdande kommunikationen fungerar som ett instrument för att stötta patienten 

och minska ångest. Den skapar en tillitsfull atmosfär där patienten kan uppleva sig 

förstådd och våga berätta om sina upplevelser (Fredriksson, 2003). Då en vårdande 

kommunikation inte kan genomföras upplever vissa patienter ångest och en känsla av 

ensamhet (Ding & Hargraves, 2009; Eide & Eide, 2009). Det är därför av vikt att 

sjuksköterskan använder sig av de resurser som finns att tillgå. Optimalt utgörs denna 

resurs av en auktoriserad tolk som kan leda sjuksköterskan till en vårdande 
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kommunikation tillsammans med patienten (Fatahi et al., 2010). Haldorsdottir (1996) 

beskriver bron och väggen i relation till den goda vårdupplevelsen. Bron kan i denna 

kontext ses som den auktoriserade tolken. Väggen kan liknas vid språkbarriärerna 

som hindrar den goda vårdupplevelsen.  

För att bryta språkbarriären kan sjuksköterskan använda sig av olika strategier. Icke-

verbal kommunikation och kroppsspråk är några av sätten som sjuksköterskan 

använde för att ensam kunna kommunicera med patienten (Fatahi et al., 2010; Jones, 

2008; McCarthy et al., 2013). Att nå fram till patienten trots att de inte talade samma 

språk ansågs vara mycket givande för sjuksköterskan (Hendson et al., 2015). En 

aspekt av kommunikationen är gemenskapen som skapas mellan parterna 

(Bäärnhielm, 2013; Eide & Eide, 2009; Fredriksson, 2012). Det finns därmed flera 

sätt för sjuksköterskan att bryta språkbarriären och skapa en förbättrad patientrelation. 

Gemenskapen och relationen till patienten är viktiga för en god omvårdnad. Denna 

goda omvårdnad går att uppnå trots språkbarriärer. 

Konklusion 

Språkbarriärer är ett vanligt problem inom hälso-och sjukvården. Sjuksköterskor 

upplever att språkbarriärer begränsar god omvårdnad. Oro, osäkerhet och frustration 

är återkommande känslor för sjuksköterskan då språkbarriären blir en begränsning i 

omvårdnaden. Att vårda en patient med språkbarriärer upplevs för sjuksköterskan som 

tidskrävande och är en bidragande orsak till arbetsrelaterad stress. Då sjuksköterska 

och patient inte förstår varandras språk kan missförstånd lätt uppstå vilket upplevs 

vara en risk för patientsäkerheten. Att nå fram till patienten är viktigt och givande för 

sjuksköterskan. De egna strategierna räcker inte alltid för att överkomma 

språkbarriärerna och därför används ofta anhöriga som tolk. Trots lättillgängligheten 

att använda anhöriga som tolk upplevs en osäkerhet eftersom sjuksköterskan inte kan 

garantera att patienten fått adekvat information. Att använda en auktoriserad tolk vid 

språkbarriärer ansågs vara det mest tillförlitliga och skapade en trygghet för 

sjuksköterskan. Dock upplever de att tillgången på auktoriserade tolkar är bristfällig 

och att de används för lite inom hälso- och sjukvården.  

Implikation 

Språkbarriärer påverkar patientsäkerheten samt patientens liksom sjuksköterskans 

upplevelse av omvårdnaden. Det behövs mer forskning om lösningar för 

kommunikationsproblemet eftersom brist på auktoriserad tolk råder i Sverige. 

Sjuksköterskor bör utbildas om språkbarriärernas negativa påverkan på 

patientsäkerheten och omvårdnaden samt om de lagstiftningar som stödjer att 

patienten ska kunna informeras. Detta kan hjälpa sjuksköterskan att ta goda beslut om 

när auktoriserad tolk behöver tillkallas. Språk och kultur har genom denna 

litteraturstudie visats gå hand i hand. I framtida forskning om språkbarriärer bör 

därför hänsyn tas till den kulturella aspekten. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed Cinahl PsycInfo 

Omvårdnad, 

sjuksköterska 
Nurs* Nurs* Nurs* 

Språkbarriärer Language barrier* Language barrier* Language barrier* 

Upplevelse, erfarenhet Experienc* Experienc* Experienc* 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

170320 Cinahl 

language barrier* AND nurs* 

AND experienc*   

Limiters: 2007-2017; English 

Language; Research Article 48 25 6 5 

170320 PubMed 

language barrier* AND nurs* 

AND experienc*  

Filters: published in the last 10 

years; English 97 20 5 3 

170320 PsycInfo 

language barrier* AND nurs* 

AND experienc* 

Limits: Peer reviewed, 2007-2017, 

English 142 18 4 3 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Degni, F., Suominen, S., Essén, B., El Ansari, W., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2012). 

Communication and cultural issues in providing reproductive health care to immigrant women: 

health care providers’ experiences in meeting Somali women living in Finland. Journal of 

immigrant and minority health, 14(2), 330-343. 

Land  

Databas 

Finland 

Psycinfo 

Syfte Att studera vårdpersonals kommunikation i vårdandet av somaliska kvinnor inom 

kvinnohälsovården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Kontakt togs med fem vårdmottagningar i Finland genom brev. 15 läkare samt 17 barnmorskor 

och sjuksköterskor. Alla hade erfarenhet av att vårda somaliska kvinnor. 

Datainsamling Fyra fokusgruppintervjuer utfördes med de olika deltagarna. Varje intervju pågick i 20–60 minuter 

och hölls på engelska.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och lästes om och om igen. Deltagares anekdoter kodades och teman 

skapades. Data från intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Data sorterades i 

två huvudkategorier, kommunikation och kultur. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor som vårdade somaliska kvinnor i Finland såg språkbarriärerna som ett hinder för 

att interagera med patienten. Språkbarriärerna var också ett hinder för att kunna bygga en relation 

till patienten. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att kommunicera via en tolk och utan 

tolk förstod de inte varandra alls. Kommunikationsproblem beskrevs som vanligt och frustrerande. 

Sjuksköterskorna ansåg det vara jobbigt när patientens barn användes som tolk. Sjuksköterskan 

kunde aldrig känna sig säker på att barnet förstod och översatte korrekt. Barnet kunde dessutom 

inte förväntas förstå komplexiteten och de medicinska resonemang som fördes. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög. Grad II 



BILAGA C  

 III 

Artikel 2 

 

 

Referens Durham, K., & Pollard, D. (2010). Experiences of certified nurse midwives in providing culturally 

competent care for Hispanic women. Southern Online Journal of Nursing Research, 10(1), 1-14. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att utforska barnmorskors upplevelse av att vårda latinamerikanska kvinnor för att kunna 

identifiera svårigheter och lösningar. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Flanagan’s critical incident technique 

Urval Fem barnmorskor valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utfördes med fem barnmorskor på sjukhuset. De varade mellan 20–

60 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Redan tidigt i processen såg man 

konsekvens i svaren och intervjudelen avslutades. 

Dataanalys Tre parter granskade transkriberingen och identifierade huvudkategorier med 95% 

överensstämmelse.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Språkbarriären var den vanligaste av flera hinder sjuksköterskorna(CNM) mötte i omvårdnaden av 

latinamerikanska kvinnor. Sjuksköterskorna upplevde brist av tid för tolkning och osäkerhet på 

kvalitén av tolkningen. Det upplevdes ta dubbelt så lång tid att kommunicera med en patient då 

språkbarriärer fanns. Tolk via telefon användes som en sista utväg då det upplevdes som en stel 

och artificiell konversation. Det är vanligt att använda anhöriga som tolk, dock upplevdes det som 

hindrande i vissa fall. En sjuksköterska beskrev vikten av att se patienterna som människor och att 

det trots språkbarriärer inte fanns någon skillnad på intelligensen.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög. Grad I 



BILAGA C  

 IV 

Artikel 3 

 

 

Referens Fatahi, N., Mattsson, B., Lundgren, S. M., & Hellström, M. (2010). Nurse radiographers’ 

experiences of communication with patients who do not speak the native language. Journal of 

advanced nursing, 66(4), 774-783. 

Land  

Databas 

Sverige 

Psycinfo 

Syfte Att utforska röntgensjuksköterskors erfarenhet av att undersöka patienter som inte talar samma 

språk. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Sexton röntgensjuksköterskor från Göteborgs tre största sjukhus. De hade alla minst två års 

erfarenhet av yrket samt erfarenhet av att undersöka patienter som inte talade samma språk som 

vårdpersonalen. 

Datainsamling Tre stycken fokusgrupp-intervjuer utfördes på sjukhuset. Öppna frågor ställdes och alla deltog 

aktivt. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Alla fyra författare granskade transkriberingen och genom möten urskildes meningsbärande 

enheter som blev subkategorier, kategorier och teman. Resultatet jämfördes med transkriberingen 

för att kontrollera att man inte svävat ut från originalmaterialet.  

Bortfall Fem röntgensjuksköterskor föll bort. 

Slutsats Sjuksköterskans behov av tolk var starkt beroende på vilken typ av undersökning som skulle 

utföras. Vid undersökningar då sjuksköterskan själv inte kunde förmedla viktig information, 

identifiera eller hantera biverkningar eller komplikationer var användning av auktoriserad tolk ett 

måste. Att använda anhöriga som tolk var inte idealt enligt sjuksköterskorna. En auktoriserad tolk 

var enligt sjuksköterskorna den mest trovärdiga länken mellan vårdpersonal och patient. Anhöriga 

som tolk upplevdes vara för emotionellt inblandande och opartiska i sin tolkning, detta kände 

sjuksköterskorna ledde till en osäker bro för kommunikation då information ibland undanhölls för 

patientens ”bästa”. Utan tolk upplevde sjuksköterskan språkbarriärerna som ett stort problem då 

undersökningar kunde behöva avbrytas på grund av bristande förståelse, i dessa fall fick 

sjuksköterskan använda sig av kroppsspråk och gester. Sjuksköterskan upplevde stress då 

vårdandet av en patient med språkbarriärer tog lång tid.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög. Grad I 



BILAGA C  

 V 

Artikel 4 

 

 

Referens Hendson, L., Reis, M. D., & Nicholas, D. B. (2015). Health care providers’ perspectives of 

providing culturally competent care in the NICU. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal 

Nursing, 44(1), 17-27. 

Land  

Databas 

Kanada  

PsycInfo 

Syfte Att utforska vårdpersonalens upplevelse av att vårda nyanlända invandrarfamiljer på 

neonatalintensivvårdsavdelning.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval 58 vårdanställda användes från två stora sjukhus i Kanada. De fick själva anmäla sig efter att de 

läst mail och planscher om studien. 62% av deltagarna var sjuksköterskor.   

Datainsamling Sju semistrukturerade fokusgruppintervjuer hölls med tre till 15 deltagare per grupp.  

Dataanalys De tre författarna läste enskilt en transkribering av intervjuerna och sammanfattade de tillsammans 

för att skapa teman. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Språkbarriärer upplevdes som ett hinder för omvårdnaden. Trots auktoriserad tolk upplevdes det 

svårt att kommunicera i känsloladdade situationer. I strävan att uppnå bästa möjliga vård kände 

sjuksköterskorna frustration över viljan och oförmågan att effektivt kommunicera med patienter 

med språkbarriärer. Det upplevdes som en kamp att få patienten att förstå. Det var tidskrävande 

och sjuksköterskan undrade som patienten verkligen förstått. Professionella tolkar användes 

endast i nödfall, användandet upplevdes göra konversationen stel och obekväm. Det ansågs att det 

både fanns för- och nackdelar med att använda anhöriga som tolk. Sjuksköterskan upplevde trots 

försök att göra sig förstådd, att de inte kunde utföra ett bra jobb eller nå vårdens fulla potential. 

Den ökade tidskonsumtionen och ansträngningen som behövdes för att forma en relation till 

patienten ökade sjuksköterskans arbetsbelastning och emotionella stress. Trots ökad 

arbetsbelastning trycker sjuksköterskorna på vikten av en ömsesidig relation med patienten. När 

en bra gemenskap med patienten uppnåddes kände sjuksköterskan sig tillfredsställd.   

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög. Grad II 



BILAGA C  

 VI 

Artikel 5 

 

 

Referens Jones, S. M. (2008). Emergency nurses’ caring experiences with Mexican American patients. 

Journal of Emergency Nursing, 34(3), 199-204. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att förstå akutsjuksköterskors upplevelse av att vårda latinamerikanska patienter. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Urval Sex västerländska akutsjuksköterskor med erfarenhet av att vårda latinamerikanska patienter.  

Datainsamling Sjuksköterskorna intervjuades inom två veckor efter att de vårdat latinamerikanska patienter. 

Intervjuerna varade i 30–45 minuter och innehöll planerade öppna frågor. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och bearbetades av författaren. Kodning utfördes och teman 

formades. Resultatet av kodningen granskades av en andra och tredje part för att garantera 

trovärdighet.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Språkbarriärer ansågs påverka alla aspekter av vården. Det var ett hinder för att kunna bedriva en 

kulturkompetent vård. Sjuksköterskor upplevde språkbarriärer som ett stort orosmoment. Då 

sjukhusets egna tolk ej användes ansågs trovärdigheten på översättningen minska. Sjuksköterskan 

kände inte att hen kunde kontrollera om översättningen gått rätt till. Vid användandet av tolk via 

telefon upplevde sjuksköterskan brist på personlig kontakt och oro över att översättningen skulle 

bli fel. Språkbarriärer påverkade relationen till patienten då sjuksköterskan oftare talade med 

patienter som hen kunde förstå.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög. Grad II 



BILAGA C  

 VII 

Artikel 6 

 

 

Referens Kale, E., & Syed, H. R. (2010). Language barriers and the use of interpreters in the public health 

services. A questionnaire-based survey. Patient education and counseling, 81(2), 187-191. 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Att utforska tvärkulturell kommunikation inom hälso- och sjukvården. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie 

Urval 1290 frågeformulär delades ut till de tre vårdgivare i Oslo som har störst del icke västerländska 

immigranter. 453 deltagare svarade.  

Datainsamling Ett frågeformulär utvecklat av en lingvist bestod av 36 frågor som fokuserade på behovet av tolk, 

kunskap om samarbete med tolk samt på vårdgivares och tolkars behov.    

Dataanalys En statistisk dataanalys användes(SPSS). Ett test utfördes för att avgöra om resultatet var 

statistiskt signifikant.  

Bortfall 837 frågeformulär besvarades ej.  

Slutsats Professionella tolkar användes för lite inom hälso- och sjukvården och endast på vårdpersonalens 

egna initiativ och kunskapsbas menar sjuksköterskorna. Många sjuksköterskor valde att inte 

använda tolk trots att patienten inte förstod språket. Sjukhusen hade sällan klara riktlinjer kring 

hur och när en auktoriserad tolk skulle anlitas. Det upplevdes finnas dålig tillgång av 

professionella tolkar och enligt sjuksköterskorna var det tidskrävande och opraktiskt att använda 

tolk. Sjuksköterskorna uttryckte frustration över sin egen okunnighet av att arbeta med tolk samt 

bristande möjlighet att utveckla sin kunskap.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög. Grad II 



BILAGA C  

 VIII 

Artikel 7 

 

 

Referens Kalengayi, F. K. N., Hurtig, A. K., Nordstrand, A., Ahlm, C., & Ahlberg, B. M. (2015). ‘It is a 

dilemma’: perspectives of nurse practitioners on health screening of newly arrived migrants. 

Global health action, 8. 

Land  

Databas 

Sverige 

Pubmed 

Syfte Att utforska vårdgivares erfarenhet av hälsoundersökningar av immigranter för att generera 

kunskap att informera till hälso- och sjukvården.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Femton sjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta med hälsoundersökningar av migranter  

Datainsamling Femton semistrukturerade intervjuer utfördes. De spelades in med diktafon. Intervjuerna varade i 

ca 60–90 min. Demografisk information samlades in. Inspelningen av intervjuerna 

transkriberades. 

Dataanalys En konstant jämförande- och tematisk analys av transkriberingen genomfördes. Diskussion fördes 

och tre teman utformades. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Språkbarriärer och att arbeta med tolkar var ett komplext problem. Att flera institutioner var 

involverade vid hälsoundersökningarna gjorde både att det tog längre tid och att de inte var väl 

samordnat, vilket resulterade i dålig kommunikation mellan sjuksköterska och patient.  

Sjuksköterskorna kände frustration över att information skriven på svenska skickades till 

immigranterna trots att många inte kunde läsa eller förstå språket. Sjuksköterskorna upplevde även 

att immigranterna ofta fick hjälp av familj och vänner att tolka i både tal och skrift. 

Immigranternas bristande språk och läs- och skrivkunnighet var ett betydande hinder för 

omvårdnaden.     

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög. Grad II 



BILAGA C  

 IX 

Artikel 8 

 

 

Referens Kurth, E., Jaeger, F. N., Zemp, E., Tschudin, S., & Bischoff, A. (2010). Reproductive health care 

for asylum-seeking women-a challenge for health professionals. BMC public health, 10(1), 659. 

Land  

Databas 

Schweiz 

Pubmed 

Syfte Att identifiera reproduktiva hälsoproblem hos kvinnor som söker asyl i Schweiz samt att 

identifiera hälsobehoven hos asylsökande kvinnor som besöker kvinnohälsovården. 

Metod:  

Design 

Kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod där endast den kvalitativa delen använvdes 

Grounded Theory 

Urval Två studiegrupper ingick i studien: 

Grupp 1. Åttioåtta Asylsökande kvinnor som vårdats på kvinnosjukhuset i Basel. 

Grupp 2. Blandad hälso- och sjukvårdspersonal. Totalt tio personer. 

Datainsamling Data samlades in både genom analys av relevant information i patienternas journaler samt genom 

semistrukturerade intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonalen. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Dataanalys En analytisk process följdes utifrån Grounded theory- metoden för att analysera de transkriberade 

intervjuerna och textutdragen från patienternas journaler. Kodning användes och olika teman 

utformades. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Språkbarriärer var ett enormt problem. Det gjorde det nästan omöjligt att fastställa patienternas 

sjukdomsanamneser. Trots att sjukhuset hade tolkverksamhet, var det inte alltid möjligt att hitta en 

auktoriserad tolk för just det språket som behövdes. Fanns det ingen tolk att tillgå eller någon 

annan som talade det språk som behövde tolkas fick sjuksköterskorna utföra undersökningarna 

utan tolkhjälp. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög. Grad II 



BILAGA C  

 X 

Artikel 9 

 

 

Referens McCarthy, J., Cassidy, I., Graham, M. M., & Tuohy, D. (2013). Conversations through barriers of 

language and interpretation. British journal of nursing, 22(6), 335-339. 

Land  

Databas 

Irland 

Cinahl 

Syfte Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärer och användningen av tolkar inom 

sjukvården i Irland. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Sju sjuksköterskor. Två av dem var psykiatrisjuksköterskor. Fem var kvinnor och två var män. 

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med en inledande fråga där sjuksköterskan 

fick beskriva sina erfarenheter av att vårda en patient från en annan kultur.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades av samtliga författare. Teman utformades.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Sjuksköterskorna oroade sig över att bedömningen av patienterna inte blev lika övergripande då 

patienten ej talade samma första språk, detta formade kvaliteten på omvårdnaden. Ofta upplevdes 

kommunikationsprocessen som ansträngd när sjuksköterskan talade med patienterna. 

Kommunikationen med patienter som hade språkbarriärer upplevdes som svår och påverkade 

sjuksköterskans möjlighet att erhålla detaljerad information från patienten. Språkbarriärer 

begränsade konversationen mellan sjuksköterska och patient vilket framförallt märktes under 

omvårdnad vid smärta. Sjuksköterskorna kände sig obekväma när patienten inte förstod språket 

och använde sig ibland av icke-verbala uttryck för att förstärka konversationen. Enligt 

sjuksköterskorna användes ofta familj och vänner för att tolka för patienten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög. Grad II 



BILAGA C  

 XI 

Artikel 10

Referens Teng, L., Blackmore, E. R., & Stewart, D. E. (2007). Healthcare worker’s perceptions of barriers 

to care by immigrant women with postpartum depression: an exploratory qualitative study. 

Archives of women's mental health, 10(3), 93. 

Land  

Databas 

Kanada 

Pubmed 

Syfte Att undersöka hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att vårda nynlända immigranter 

med förlossningsdepression. 

- Att identifiera potentiella hinder som kan uppstå för hälso- och sjukvårdspersonalen i 

omvårdnaden för dessa kvinnor.  

- Att identifiera utmaningar som hälso- och sjukvårdspersonalen kan möta vid vården av 

immigranter. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Blandad hälso- och sjukvårdspersonal, totalt sexton personer. Deltagarna hade i genomsnitt 15 års 

erfarenhet av att arbeta med kvinnor som drabbats av förlossningsdepression.   

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som fokuserade på fem teman utfördes. Fjorton intervjuer utfördes 

direkt med deltagarna och två intervjuer utfördes via telefon. Intervjuerna pågick i ca 60 min.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in efter deltagarnas godkännande och transkriberades. Grounded theory-

principer användes för att analysera data. Kategorier identifierades. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Språkbarriärer ansågs vara ett praktiskt hinder för hälso- och sjukvårdspersonalen.   

Alla deltagare upplevde språkbarriärer som ett hinder för omvårdnaden.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög. Grad II 



BILAGA C  

 XII 

Artikel 11 

 

Referens Turner, M., Chur‐Hansen, A., & Winefield, H. (2014). The neonatal nurses' view of their role in 

emotional support of parents and its complexities. Journal of clinical nursing, 23(21-22), 3156-

3165. 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors syn på deras roll i den neonatala intensivvården samt i möten och 

vid stöttning av familjer.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Nio sjuksköterskor som var anställda på den neonatala intensivvårdsavdelningen. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer och öppna frågor användes. Intervjuerna varade i 45-70 min och 

spelades in. Intervjuerna utfördes av en forsknings assistent. Intervjuerna transkriberades.   

Dataanalys All data analyserades för att utforma teman. Författarna kodade datan och skapade bredare teman. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Språk- och kulturella barriärer kunde påverka sjuksköterskans omvårdnad. Språksvårigheter 

hindrade sjuksköterskan att bygga en stöttande relation till föräldrarna baserat på den verbala 

kommunikationen. Kulturskillnader påverkade konversationen med föräldrarna. Det var svårt att 

stötta när språkbarriärer förekom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög. Grad II 
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