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Sammanfattning 

Bakgrund: Världsomfattande integrering ökar och detta medför en språkbarriär som 

skapar kommunikationsproblem inom vården. Det är en utmaning att integrera 

invandrargrupper till befintliga hälso- och sjukvårdstjänster och språkbarriärer är den 

största utmaningen för att tillgodose vårdbehovet av invandrarbefolkningen. Bristande 

kommunikation är ett hinder för en god vårdrelation. Dessutom anses kommunikation 

som en utmaning när två olika språk är inblandade, särskilt när tolkar inte finns. 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med 

anhöriga som inte talar samma språk. Metod: En allmän litteraturstudie med induktiv 

ansats. Resultat: Studien är etablerad på nio vetenskapliga artiklar som resulterade i 

två kategorier: Språkbarriärer påverkar vården och Språkbarriärer kräver resurser. 

Sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer var negativa och användning av tolkar 

inom vården ansågs ha sina goda och dåliga funktioner. Trots det var sjuksköterskan i 

behov av ytterligare resurser. Slutsats: I litteraturstudiens resultat framkom det tydligt 

om sjuksköterskors negativa upplevelser av språkbarriärer. Detta sågs även som ett 

hinder då kommunikationen inte kunde genomföras på ett effektivt sätt med anhöriga 

som inte talade samma språk. Istället fick sjuksköterskor använda sig utav förenklat 

språk, icke-verbal kommunikation samt familjemedlemmars hjälp till att tolka som 

ersättning för auktoriserade tolkar. I resultatet framkom även att användning av tolkar 

inom vården både underlättade och försvårade kommunikationen mellan vårdgivare 

och vårdtagare som inte talade samma språk. Det är viktigt att sjuksköterskan 

anpassar kommunikation till anhörigas förutsättningar. Mer forskning krävs om hur 

sjuksköterskor kan stödja anhöriga som inte talar samma språk. 
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Abstract 

Background: Worldwide integration is increasing and this creates a language barrier 

that creates communication problems in health care. It is a challenge to integrate 

immigrant communities into existing health services and language barriers is the 

biggest challenge to meet the healthcare needs of the immigrant population. Lack of 

communication is an obstacle to a good care relationship. In addition, communication 

is considered a challenge when two different languages are involved, especially when 

interpreters do not exist. Purpose: The aim was to expose nurse's experiences of 

communication with relatives who do not speak the same language. Method: A 

literature review with an inductive approach. Results: The study is based on nine 

scientific articles that resulted in two categories: Language barriers affect health care 

and Language barriers require resources. The nurse's experience of language barriers 

was negative and the use of interpreters in health care was considered to have their 

good and bad functions. However, the nurse was in need of additional resources. 

Conclusion: The results of the literature study clearly appeared about nurses' negative 

experiences of language barriers. This was also seen as a hindrance because 

communication could not be effectively conducted with relatives who did not speak 

the same language. Instead, nurses had to use simplified language, non-verbal 

communication and use family members to help them interpret instead of authorized 

interpreters. The result also showed that the use of interpreters in health care had their 

good and bad sides between nurses and relatives who did not speak the same 

language. It is important that the nurse adapts communication to the conditions of 

relatives. More research is needed on how nurses can support relatives who do not 

speak the same language.
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Inledning 

Invandring till Sverige har ökat under de senaste åren. År 2018 invandrade ca 133 000 

personer till Sverige, detta innebär att cirka 19% av den svenska befolkningen utgörs 

av personer som invandrat till landet (Statistiska centralbyrån, 2019). Det är en 

utmaning att integrera invandrargrupper till befintliga hälso- och sjukvårdstjänster och 

språkbarriärer är den största utmaningen för att tillgodose vårdbehovet av 

invandrarbefolkningen (Kale & Syed, 2010). Hälsa, sjukdom och lidande uppfattas 

olika beroende på vart personen kommer ifrån (Vårdhandboken, 2018).  

Det är viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till patienters och anhörigas verbala och 

icke-verbala kommunikation, språkförmåga och tolkbehov (Jirwe, Momeni & Emami, 

2014). Vidare konstateras att bristande kommunikation är ett hinder för en god 

vårdrelation. Dessutom anses kommunikation som en utmaning när två olika språk är 

inblandade, särskilt när tolkar inte finns tillgängliga (Fatahi, Mattsson, Lundgren & 

Hellström, 2010). Av den orsaken betraktas en fungerande kommunikation som 

nödvändig vid vård av patienter och anhöriga (Jirwe et al., 2014). För att kunna ge 

god vård krävs att sjukvårdspersonalen har både en medvetenhet och kunskap om 

kulturell mångfald för att kunna anpassa sjukvårdsystemet till patienters behov 

(Fatahi et al., 2010). Vid brist på verbal kommunikation uppstår det svårigheter för 

människor att förstå den situation de befinner sig i (Patriksson, Berg, Nilsson & 

Wigert, 2017). En väsentlig del av sjukvården handlar om att ge och ta emot 

information (Patriksson et al., 2017). Den information som sjuksköterskan ger ska 

bland annat anpassas till personens språkliga bakgrund och individuella 

förutsättningar (SFS 2014:821). Sjuksköterskans egen uppfattning om 

kommunikationssvårigheter är också avgörande, för att i sin tur underlätta möten och 

förhindra missförstånd under omvårdnaden (Fatahi et al., 2010). 

Bakgrund 

Sjuksköterskans roll 

I enlighet med International Council of Nurses (ICN) finns det fyra centrala 

ansvarsområden för sjuksköterskan. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses, 2012). ICN (2012) 

tydliggör även sjuksköterskors etiska kod som innehåller fyra områden vilka 

innefattar riktlinjer för etiskt handlande. Dessa riktlinjer ska vara till stöd för yrket 

och ha i avsikt att vägleda sjuksköterskor som fattar olika beslut inom vårdandet 

(Milton, 2003). Sjuksköterskan måste även vara bekant med den etiska koden för att 

på så sätt kunna erbjuda bästa möjliga vård med hög kvalitet (Zahedi et al., 2013).  

De fyra områden som ICN (2012) identifierar är Sjuksköterskan och allmänheten, 

Sjuksköterskan och yrkesutövningen, Sjuksköterskan och professionen samt 

Sjuksköterskan och medarbetare. Området Sjuksköterskan och allmänheten syftar på 

sjuksköterskans fundamentala ansvar och människors behov i vården. Ansvaret 
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handlar bland annat om att främja en miljö för patient och anhöriga genom att 

respektera deras mänskliga privilegium, värderingar och trosuppfattningar. Vidare 

beskriver ICN (2012) att området Sjuksköterskan och yrkesutövningen har till syfte 

att utöva yrket på rätt sätt, samt att genom kontinuerligt lärande vidmakthålla sin 

yrkeskompetens. Området Sjuksköterskan och professionen strävar efter att 

sjuksköterskan ständigt ska utveckla sin kunskapskompetens utifrån aktuell forskning. 

Dessutom ska sjuksköterskan samverka till att förbättra och bibehålla omvårdnadens 

värdegrund. Området Sjuksköterskan och medarbetare syftar på att sjuksköterskan ska 

sträva efter ett bra samarbete, samt respektera och ta hänsyn till kollegor och 

medarbetare. Sjuksköterskan ska även stödja och guida medarbetare vid behov. När 

patienter, familjemedlemmar eller allmänheten utsätts för hot av medarbetare ska 

sjuksköterskan vidta åtgärder för att skydda de (ICN, 2012). 

 

Sjuksköterskans roll är att arbeta utifrån en humanistisk människosyn, som innefattar 

att alla människor har lika värde samt att varje individ anses vara unik (Berglund & 

Ek, 2015). Enligt Stryhn (2007) ska sjuksköterskan respektera patientens autonomi, 

integritet, värdighet och sårbarhet. Sjuksköterskan ska tas hänsyn till förekomsten av 

olika synsätt, trosföreställningar, enskilda behov och val. Dessutom ska 

sjuksköterskan inte försöka ändra någon annans åsikt för att få den att överensstämma 

med sin egen (Milton, 2003). Sjuksköterskan ska utöver sin egen kunskap och 

erfarenheter ta till vara på anhörigas och arbetslagets kunskaper och erfarenheter. 

Sålunda verkar sjuksköterskan för en helhetssyn på patienten (Berglund & Ek, 2015). 

En annan viktig roll som sjuksköterskan har är att urskilja anhörigas behov. Patientens 

anhöriga är också i behov av information om patientens sjukdom och behandling. 

Detta för att familjen ska kunna uppleva känsla av kontroll, samt för att de ska kunna 

hantera vardagen på ett bra sätt. Av den orsaken måste sjuksköterskan sträva efter att 

skapa en förtroendefull relation med anhöriga (Ekebergh & Dahlberg, 2015).  

Kommunikation 

Kommunikation är en viktig faktor i skapandet av en relation med patient och dennes 

anhöriga (Sheldon, Barrett & Ellington, 2006). Kommunikation innebär att människor 

kommunicerar med varandra för att bland annat dela kunskap, tankesätt och 

värderingar (Klang et al., 2014). Ekebergh och Dahlberg (2015) påpekar även att 

kommunikation är viktigt för gemenskapens skull, det vill säga att göra något 

tillsammans. Kourkouta och Papathanasiou (2014) tydliggör att effektiv 

kommunikation bygger på förståelse. I vårdpraxis innebär detta att sjuksköterskan 

lyssnar till hur patient och anhöriga upplever sin situation. Att lyssna kräver både 

koncentration och uppmärksamhet, vilket kommer leda till att sjuksköterskan kan 

bedöma situationer och problem hos den andre individen.  

Vidare hävdar Kourkouta och Papathanasiou (2014) att känna sig lyssnad på väcker 

känsla av bekräftelse, som i sin tur stärker individens självkänsla och integritet.   
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Ekebergh och Dahlberg (2015) framhåller att den professionella rösten är stark och att 

den många gånger kan tysta den svaga rösten. Vidare beskriver de att hårt styrda 

samtal kan skapa hinder för goda förutsättningar för ett vårdande samtal. En 

sjuksköterska har det yttersta ansvaret att sätta igång ett samtal och utveckla det. 

Detta sker då sjuksköterskan skapar förutsättningar för att patient och anhöriga ska 

uppleva sig sedda, förstådda och känna att deras känslor bekräftas. Dessutom ska det 

finnas en ömsesidig relation mellan sjuksköterska, patient och anhöriga för att kunna 

dela på erfarenhet och kunskap (Ekebergh & Dahlberg, 2015). Det innebär också att 

det är viktigt med säker kommunikation, för att på så sätt minska risken för 

missförstånd samt öka möjligheten till att återställa hälsa och till att minska lidande 

(Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2007, refererat i Patriksson et al., 2017). Äldre 

forskning (Karliner, Jacobs, Chen & Mutha, 2007) visar att språkliga hinder är en 

form av misstolkning, som har visat sig vara ett hot mot vårdkvaliteten. Ekebergh och 

Dahlberg (2015) påstår att vårdplaneringens beslut oftast fattas utifrån givna rutiner 

och hur man ”brukar göra”. Att säkerställa en god och säker omvårdnad kan vara 

svårt när språkliga hinder finns mellan vårdgivare och vårdtagare (Vårdhandboken, 

2018). Dessutom skapar detta i sin tur spärrar för samspelet mellan sjuksköterska och 

anhöriga (Hendson, Reis & Nicholas, 2015, refererat i Patriksson et al., 2017).  

 

Familjecentrerad omvårdnad 

Inom hälso- och sjukvård ska familjer bemötas på olika sätt beroende på vilka 

föreställningar sjuksköterskan har om familjen och dess betydelse i omvårdnad 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). Vidare beskrivs det att under de senaste 20–30 

åren har familjen och närstående i större omfattning involverats i vården, men främst 

för själva patienten och personalens skull. Benzein et al. (2008) refererar till Wright 

och Leahey (2005) som hävdar att när en familjemedlem blir sjuk påverkas alla andra 

familjemedlemmar på ett eller annat sätt.  

Klang et al. (2014) betonar att familjecentrerad omvårdnad skall vara ett engagerande 

moment för både patient och dennes familj när det gäller vårdplanering. Det stöd och 

information som behövs i olika situationer identifieras först genom delaktighet. 

Sjukdomar, behandlingar och dess effekter, samt vård ska vara klar och förstålig för 

patient men också för anhöriga. Eftersom det finns möjlighet för vård och stöd i 

hemmet är det viktigt att vårdpersonal och anhöriga samarbetar. Vård i hemmet 

kräver först och främst planering och instruktion av vårdpersonal, därefter ska 

anhöriga uppvisa sitt kunnande för att i sin tur kunna ge den vård som behövs hemma 

(Klang et al., 2014).  

 

Benzein et al. (2008) konstaterar att familjefokuserad vård är ett systematiskt sätt att 

tänka på, både när det gäller samarbete mellan sjuksköterskor och familjer, samt 

relationsförhållande inom familjen. Vidare framhålls att sjuksköterskans uppgift är att 
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lyssna på vad familjen verkligen säger och inte vad sjuksköterskan tror att familjen 

säger. Genom detta kan sjuksköterskan ha en deltagande position i konversationen. 

Att tala och dela tankar med sjuksköterskan anses bekräftande och 

familjemedlemmarna upplever att sjuksköterskan lyssnar och pratar utan att bedöma 

eller styra över konversationen (Benzein et al., 2008). 

Problemformulering 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle med ständigt pågående invandring. Detta 

innebär att sjuksköterskor kommer att träffa människor från andra länder som har ett 

annat modersmål. I vårdmötet kan svårigheter uppstå på grund av 

kommunikationsproblem, därför är det viktigt att belysa sjuksköterskans upplevelse 

av kommunikation med anhöriga som inte talar samma språk. Detta kan i sin tur bidra 

till ny kunskap och skapa ökade förutsättningar för god och säker vård. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av 

kommunikation med anhöriga som inte talar samma språk. 

 

Metod 

Design 

En allmän litteraturstudie med en induktiv ansats genomfördes med ett strukturerat 

arbetssätt. En allmän litteraturstudie har som syfte att skapa sammanställningar från 

tidigare forskning kring ett specifikt område (Forsberg & Wengström, 2016).  

Datainsamling 

Insamlingen av data påbörjades på ett systematiskt sätt i databaserna Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) och Public Medline (Pubmed) 

som hittades genom biblioteket på Högskolan i Halmstad. Dessa databaser anses vara 

relevanta för att hitta forskning utifrån omvårdnadsperspektivet (Karlsson, 2017).  

 

De utvalda sökorden var nurse (sjuksköterska), experiences (upplevelser), 

communications barriers (kommunikationshinder) samt family (familj/anhöriga) och 

användes tillsammans med den Booleska operatorn AND för att avgränsa sökningarna 

(Forsberg & Wengström, 2016). Det tidsintervall som användes var att artiklarna 

skulle vara publicerade under de senaste fem åren och detta för att basera resultatet på 

så aktuell forskning som möjligt. Sökningarna genomfördes på samma sätt i de bägge 

databaserna för att få en systematisk metod (Friberg, 2012). Avslutningsvis 

kvalitetsbedömdes alla resultatartiklar utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Poängsättningen som presenteras i artikelöversikten baseras på grad 

i skalan. En artikel med kvalitetsgrad III uppfyller inte kriterierna för att inkluderas i 

en resultatredovisning (Carlson &  Eiman, 2003). Av denna orsak var 
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exklusionskriterierna vid granskning av artiklar kvalitetsgrad III. Högsta kvalitetsgrad 

var I som bestod av 80 poäng, grad II bestod av 70 poäng och slutligen den lägsta 

kvalitetsgrad III som bestod av 60 poäng. De utvalda artiklarna till denna studie fick 

grad I och II (Bilaga C). 

Artikelsökning i Cinahl 

Den första sökningen genomfördes i Cinahl och de sökord som användes tillsammans 

var nurse (sjuksköterska) AND experiences (upplevelser) AND communications 

barriers (kommunikationshinder) AND family (familj/anhöriga) (Bilaga A). Sökorden 

valdes som fritextsökning för att finna tillräckligt med vetenskapliga artiklar som 

svarar mot litteraturstudiens syfte. Dessutom användes sökorden tillsammans med den 

booleska operatorn AND. Inklusionskriterierna var originalartiklar med en 

publiceringsintervall på fem år bakåt i tiden (2014–2019), samt artiklar med bedömd 

kvalitetsgrad I eller II. Både allmän- och specialistsjuksköterskans perspektiv 

inkluderades för att kunna hitta tillräckligt många vetenskapliga artiklar som svarar 

mot studiens syfte.  

Exklusionskriterierna var artiklar som undersökte sjuksköterskestudenters 

upplevelser, därav att de inte är legitimerade sjuksköterskor, samt Review artiklar och 

artiklar som enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall bedömdes erhålla 

vetenskaplig kvalitet av grad III. Under insamling av data hittades artiklar som 

studerade sjuksköterskor som inte talade landets officiella språk, detta exkluderades 

eftersom de inte ansågs relevant för litteraturstudiens syfte. 

Alla inkluderade artiklar kunde inte öppnas i fulltext, därför efterfrågades det om 

hjälp av bibliotekarie. Sökningen i Cinahl resulterade i 50 träffar där 50 abstrakt lästes 

igenom, 13 artiklar granskades och 4 artiklar valdes (Bilaga B). De artiklar som 

valdes bort bedömdes inte ha resultat som var relevanta för studiens syfte. 

Arikelsökning i Pubmed  

Den andra sökningen genomfördes i Pubmed med sökorden nurse (sjuksköterska) 

AND experiences (upplevelser) AND communications barriers 

(kommunikationshinder) AND family (familj/anhöriga) (Bilaga A). Sökorden valdes 

som fritextsökning för att finna tillräckligt med vetenskapliga artiklar som svarar mot 

litteraturstudiens syfte. Dessutom användes sökorden tillsammans med den booleska 

operatorn AND. Inklusionskriterierna var originalartiklar med en publiceringsintervall 

på fem år bakåt (5 years), samt artiklar med kvalitetsgrad I eller II. Både allmän- och 

specialistsjuksköterskans perspektiv inkluderades för att kunna hitta tillräckligt många 

vetenskapliga artiklar som svarar mot studiens syfte.  

Exklusionskriterierna var artiklar som undersökte sjuksköterskestudenters 

upplevelser, därav att de inte är legitimerade sjuksköterskor, samt Review artiklar och 

artiklar som enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall bedömdes erhålla 

vetenskaplig kvalitet av grad III. Under insamling av data hittades artiklar som 
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studerade sjuksköterskor som inte talade landets officiella språk, detta exkluderades 

eftersom de inte ansågs relevant för litteraturstudiens syfte. 

Alla inkluderade artiklar kunde inte öppnas i fulltext, därför efterfrågades det om 

hjälp av bibliotekarie. Sökningen i Pubmed resulterade i 62 träffar där 62 abstrakt 

lästes igenom, 22 artiklar granskades och 5 artiklar valdes (Bilaga B). De artiklar som 

valdes bort bedömdes inte ha resultat som var relevanta för studiens syfte. 

Databearbetning 

En innehållsanalys genomfördes med utgångspunkt från Forsberg och Wengström 

(2016) beskrivning. De nio vetenskapliga resultatartiklarna lästes ett flertal gånger, till 

en början individuellt, därefter gemensamt och avslutningsvis fördes en diskussion för 

att skapa en ökad förståelse om ämnet. Efter detta analyserades de valda artiklarnas 

resultat genom en ytterligare läsning, samt genom diskussion av litteraturöversikt. De 

inkluderade vetenskapliga artiklarnas resultat bearbetades genom markering av 

meningar och begrepp som svarade på litteraturstudiens syfte.  

Under sammanställningen av resultatet framkom två huvudkategorier som speglade 

litteraturstudiens syfte; Språkbarriärer påverkar vården och Språkbarriärer kräver 

resurser.  

Forskningsetiska överväganden 

Forskning är av stor vikt både för samhället och för varje individs utveckling men kan 

också innebära risker för de som medverkar. De forskningsetiska principerna har till 

syfte att skydda både forskare och deltagare, så att det exempelvis vid konflikt kan 

ske en balans mellan forskningskravet och individskyddskravet. De fyra huvudkraven 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Forskare som fullföljer undersökning rörande andra 

människor har en plikt att både värna om den enskilda individen, samt om respekten 

för människovärdet (SFS 2003:460). Kjellström (2017) menar att i studier som 

handlar om människor är det viktigt att människor inte utnyttjas, skadas eller såras. 

Detta kan uppnås med hjälp av lagar, riktlinjer och konventioner, bland annat 

Belmontrapporten (1979), Helsingforsdeklarationen (2018), Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460) och Personuppgiftslagen (1998:204). 

Resultatartiklarna som granskades lästes med dessa lagar och principer i åtanke.  

Helsingforsdeklarationen (2018) framhåller att det är viktigt att forskarna är fullt 

medvetna om att människan ska stå före forskningens behövlighet, därför är det 

endast forskning som genomförs med respekt som godtas. I Belmontrapporten (1979) 

skrivs det om tre olika principer i anknytning till forskning om människor; Skyldighet 

att göra gott, Rättvis behandling och Respekt för individen som innebär att forskaren 

ska respektera individens rätt till självbestämmande. Av denna orsak ska en person 

som medverkar i en studie ha fått information om vad studien går ut på, därefter 

acceptera att delta eller inte (Belmontrapporten, 1979). Åtta av nio resultatartiklar var 
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godkända från etiska kommittén. I dessa åtta artiklar framkom det tydligt att 

deltagarna fick både skriftlig och muntlig information, samt att studien var frivillig 

och att de kunde gå ur studien när som helst. Endast en av de nio resultatartiklar 

uppgav inget etiskt godkännande, men fick trots det grad II i kvalitet enligt Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall. Castensson (2013) hävdar att forskare har ett 

ansvar att göra en etisk prövning. Det vetenskapliga värdet hos forskningsprojektet 

ska alltid uppväga de risker och påfrestningar som deltagarna utsätts för. Att bedöma 

nytta och risker vid forskning är viktigt. Forskaren ska kunna balansera dessa två 

faktorer, särskilt när människor är med i studien. Det är viktigt att risker och dess 

omfång vägs, det vill säga att forskaren bedömer vad som kan hända, samt hur stor 

risken är att det sker. Vid svårigheter med bedömning av risker leder det till besvär 

för vägning av nytta (Castensson, 2013).    

Resultat 

Efter databearbetningen av de nio vetenskapliga artiklarnas resultat framkom det två 

kategorier som speglade sjuksköterskans upplevelser av kommunikation med 

anhöriga som inte talade samma språk. Dessa kategorier identifierades som 

Språkbarriärer påverkar vården och Språkbarriärer kräver resurser. 

Språkbarriärer påverkar vården 

I samtliga nio studier (Ahrne et al. 2019; Coleman & Angosta, 2017; Hendson, Reis 

& Nicholas, 2015; Holmberg-Fagerlund, Pettersen-Sverre, Terragni & Glavin, 2016; 

Rosendahl, Söderman & Mazaheri, 2016; Sagbakken, Spilker & Nielsen, 2018; 

Sevinç, 2018; Watts et al. 2017; Willey, Cant, Williams & McIntyre, 2018) framkom 

det resultat som beskrev att sjuksköterskan upplevde att språkbarriärer påverkar 

vården. 

Sjuksköterskors upplevelse var att språkbarriärer hade en negativ påverkan på 

kommunikationen med anhöriga (Rosendahl et al. 2016; Sevinç, 2018; Watts et al. 

2017). Vidare fann Watts et al. (2017) att språkbarriärer skapade svårigheter i 

informationsutbytet mellan sjuksköterskor och anhöriga. Sjuksköterskor uttryckte att 

de upplevde frustration i situationer när de skulle erbjuda vård till familjer som inte 

talade samma språk som de själva. Språkbarriären påverkade i sin tur både 

vårdgivarens och vårdtagarens upplevelse av omvårdnad på ett negativt sätt (Hendson 

et al. 2015; Willey et al. 2018). I fyra studier (Hendson et al. 2015; Holmberg-

Fagerlund et al. 2016; Rosendahl et al. 2016; Watts et al. 2017) framkom att 

sjuksköterskor upplevde språkbarriären som ett av de svåraste hindren i sin 

kommunikation med anhöriga som inte talade samma språk som de själva. Att kunna 

tala samma språk ansågs som mycket viktigt för att kunna förstå varandra. Sättet som 

sjuksköterskor i dessa situationer kommunicerade med anhöriga var genom 

kroppsspråk och kortfattade meningar med mycket enkla ord, för att kunna göra sig 

förstådda (Hendson et al. 2015; Holmberg-Fagerlund et al. 2016;  
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Rosendahl et al. 2016; Watts et al. 2017). Enligt Holmberg-Fagerlund et al. (2016) 

upplevde sjuksköterskorna att kommunikationen med anhöriga skulle underlättas om 

broschyrer med mer bilder än text användes. 

Coleman och Angosta (2017) identifierade fyra kategorier som återspeglade 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter och anhöriga som inte talar samma 

språk. Dessa kategorier var; önskan att kommunicera, önskan att skapa relation, 

önskan att ge omsorg, samt önskan att ge kulturell respekt och förståelse. 

Sjuksköterskorna upplevde en vilja till att förstå anhöriga, detta för att bägge parter 

ska kunna ge och ta emot information. Informationen handlade bland annat om vård, 

behov, tankar och åsikter vilket även ansågs vara en viktig del i vårdandet enligt 

sjuksköterskornas upplevelse och detta sammanfattades som Önskan att 

kommunicera. Önskan att skapa relation avsåg sjuksköterskornas upplevelse av hur 

betydelsefullt det är att skapa god relation med anhöriga. Dock ansågs detta som 

tidskrävande men med hjälp av småprat kunde sjuksköterskor utveckla förtroende till 

de anhöriga. Sjuksköterskorna upplevde även att anhöriga var i behov av emotionell 

vård, vilket resulterade att de hela tiden strävade efter att ge god vård och omsorg, 

detta sammanfattades som Önskan att ge omsorg. Önskan att ge kulturell respekt och 

förståelse innebar att sjuksköterskorna upplevde att de var i behov av att lära sig mer 

om patienters och anhörigas kulturella behov för att få fördjupad förståelse kring detta 

(Coleman & Angosta, 2017). 

Sjuksköterskor upplevde att språkskillnaden många gånger skapade missförstånd, 

särskilt när informationen överfördes via andra familjemedlemmar. Sjuksköterskor 

upplevde även svårigheter när de skulle förklara om sjukdom, symtom och 

behandling för anhöriga som inte talade samma språk som de själva (Sevinç, 2018; 

Willey et al. 2018). I fyra studier (Ahrne et al. 2019; Hendson et al. 2015; Holmberg-

Fagerlund et al. 2016; Sagbakken et al. 2018) framkom det att sjuksköterskor 

upplevde frustration i situationer när de inte kunde kommunicera på ett effektivt sätt 

med familjer som invandrat. Vidare visade Ahrne et al. (2019) att språkbarriären 

orsakade begränsningar såsom att personalen inte kunde ge den information de var 

skyldiga att ge anhöriga, samt att föräldrar som anhöriga själva inte kunde ställa 

frågor om sitt barn.  

Språkbarriärer kräver resurser  

I fem studier (Coleman & Angosta, 2017; Hendson et al. 2015; Holmberg-Fagerlund 

et al. 2016; Sevinç, 2018; Willey et al. 2018) framkom det resultat som beskrev att 

sjuksköterskan upplevde att språkbarriärer kräver resurser. 

Tolkar inom vården bidrog till en underlättande kommunikation mellan 

sjuksköterskor och anhöriga (Coleman och Angosta, 2017; Willey et al. 2018). 

Sjuksköterskor upplevde tolkförmedlingen som stödjande med hjälp att leta upp 
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tolkar som var anpassade efter anhörigas språk och dialekt. Tolkförmedlingen kunde 

även bistå med förbättringar vid behov, när en tolk behövdes. En av de förbättringarna 

var att förlänga besökstiderna från 30 minuter till 60 minuter. Både sjuksköterskor 

och familjer som fick tillgång till tolktjänst upplevde fördelar med förlängda 

besökstiderna. Därmed strävade tolkförmedlingen efter att tilldela samma tolkar till 

samma patienter och anhöriga vid olika tillfällen för att minska lidande. En annan 

fördel som framkom var att tolkförmedlingen var tillgängliga dygnet runt (Coleman 

och Angosta, 2017; Willey et al.2018). Däremot framkom det i två andra studier 

(Holmberg-Fagerlund, 2016; Sevinç, 2018) att trots tolkars underlättande funktion i 

de flesta situationer, var sjuksköterskor inte alltid nöjda. Detta för att 

kommunikationen var mellan tre personer och inte enbart mellan sjuksköterska och 

anhörig. Dessutom upplevde sjuksköterskor osäkerhet, då de inte visste om tolken 

tolkade rätt. Tre andra studier (Coleman & Angosta, 2017; Hendson et al. 2015; 

Willey et al. 2018) visade att sjuksköterskors upplevelser var negativa i samband med 

användning av tolkar inom vården vid kommunikation med anhöriga som inte talar 

samma språk. Många gånger mötte sjuksköterskor tolkar som inte hade tillräcklig 

färdighet till att översätta tekniska och medicinska ord. Således visste inte 

sjuksköterskan hur mycket tolken hade förstått av det som var sagt, samt om tolken 

hade överfört informationen korrekt. Sjuksköterskorna upplevde även avsaknad av 

kontroll i dialogen och kände dessutom många gånger bekymmer när de gällde tillit 

till tolken (Coleman & Angosta, 2017; Hendson et al. 2015; Willey et al. 2018).  

Fem studier (Coleman & Angosta, 2017; Hendson et al. 2015; Holmberg-Fagerlund, 

2016; Sevinç, 2018; Willey et al.2018) visade att sjuksköterskorna upplevde att 

telefontolkar var de snabbaste och enklaste att få tag på. Dock ansågs inte 

telefontolkar lika bra som om tolken befann sig på plats i den aktuella 

vårdsituationen. Alltså ansågs tolkning i samma rum och ansikte mot ansikte bättre. 

Vidare fann (Willey et al. 2018) att sjuksköterskor uttryckte problem med 

telefontolkar, några av problemen som framhölls var missade möten, motsägelsefullt 

med bokningstolkar och svårigheter med telefontolkning i samband med hembesök.  

I två studier (Hendson et al. 2015; Willey et al. (2018) framkom att anhörigas 

kommunikation många gånger bestod av nickar, vilket ledde till att sjuksköterskor 

inte visste hur de skulle agera i sådana situationer, vare sig när det gällde vilken vård 

som skulle erbjudas eller hur de skulle kunna få hjälp av tolken. Trots att tolkar 

ansågs vara en god resurs upplevde sjuksköterskor ändå att tolkar försämrade 

situationen då personen som var tolk var okänd. Vidare beskriver Hendson et al. 

(2015) och Willey et al. (2018) att sjuksköterskor inte upplevde att deras ansträngning 

var tillräcklig, trots deras strävan till att föra en god kommunikation med anhöriga 

som inte talar samma språk. Det ansågs bero på bristande förmåga till en effektiv 

kommunikation. Sjuksköterskor upplevde att det var saker som skulle tas hänsyn till 

när det gällde tolkar, såsom anhörigas viljor och behov eftersom att det många gånger 
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fanns önskemål om specifikt kön. Utöver det var det viktigt att finna en tolk som 

talade samma dialekt som anhöriga, då språket var detsamma men dialekten var 

annorlunda. Många gånger skulle sjuksköterska omformulera och upprepa meningar. 

En hel del patienter ville enbart ha kvinnliga tolkar och alla dessa viljor och behov 

skulle passa in och inom den tidsramen som sjuksköterskor hade (Hendson et al. 

2015; Willey et al. 2018). Enligt Holmberg-Fagerlund et al. (2016) upplevde 

sjuksköterskorna djup besvikelse över att det inte fanns tillgång till 

informationsmaterial som var anpassat för familjer som invandrat till landet, då detta 

bedömdes vara en resurs. En annan resurs som framkom var tid och som ansågs vara 

betydande för att övervinna språkbarriären. Sjuksköterskorna upplevde att de behövde 

spendera mer tid med patienters anhöriga för att på så sätt kunna förbättra relationen 

(Coleman & Angosta, 2017; Watts et al. 2017). I en studie uttryckte sjuksköterskor att 

när anhörigas språk utvecklades blev det svårare för sjuksköterskan att avgöra om det 

fanns behov av professionella tolkar eller inte (Ahrne et al., 2019). 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans upplevelse av kommunikation 

med anhöriga som inte talade samma språk. Detta syfte utformades i samband med 

verksamhetsförlagd utbildning, då det uppmärksammades saknad kunskap hos 

sjukvårdspersonal när det gällde att komma i kontakt med anhöriga som inte talade 

samma språk som de själva. Litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet bestämdes 

genom fyra indikatorer, termerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). De databaser som valdes var Cinahl 

och Pubmed, då de innehöll forskning om omvårdnad (Karlsson, 2017), vilket ökar 

trovärdighet. Sökningarna som genomfördes i respektive databas gjordes med 

fritextsökning, detta för att finna tillräckligt med vetenskapliga artiklar. Det ses dock 

som en svaghet då ämnesord används för att göra sökningen mer exakt, vilket även 

kunde ha stärkt denna litteraturstudies sökningar (Karlsson, 2017). Anledningen till 

att ämnesord inte användes var för att ämnesordfunktionen i båda databaserna 

uppfattades inkorrekt och detta upptäcktes i sent skede, vilket medförde ont om tid för 

förändringar och av den orsaken valdes enbart fritextsökning. De inkluderade 

resultatartiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Efter 

granskning av samtliga artiklarna valdes artiklar med kvalitetsgrad I och grad II, 

vilket stärker trovärdigheten (Henricson, 2017). Det kan dock finnas en svaghet med 

bedömningsmallarna, då feltolkning kan uppstå som i sin tur ger olika poäng och 

grad. I sex av nio resultatartiklar framkom det enbart mindre delar av 

allmänsjuksköterskors upplevelser, resterande fokuserade på specialistsjuksköterskors 

och andra yrkesgruppers perspektiv. Detta ses som en svaghet eftersom det kan 

minska trovärdighet. Resultatartiklarna erhöll endast kvalitativa data och enligt 

Friberg (2012) anses kvalitativa studier lämpliga när syftet är att beskriva subjektiva 
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erfarenheter och upplevelser. En av de nio artiklar uppgav inget forskningsetiskt 

godkännande, vilket ses som en svaghet för trovärdighet.   

Datainsamlingen lästes till en början individuellt, därefter gemensamt och 

avslutningsvis fördes en diskussion, vilket ökar pålitlighet genom att risk för 

missförstånd minimeras (Forsberg & Wengström, 2016). Tidsbegränsningen var på 5 

år (2014–2019), detta ökar förutsättningarna för att erhålla aktuell forskning inom 

omvårdnad som i sin tur stärker pålitlighet. Detta kan dock även ses som en svaghet 

då adekvata vetenskapliga artiklar kan ha missats. Av den orsaken valdes det att utöka 

tidsbegränsningen på 10 år, som resulterade dubbletter samt artiklar som inte ansågs 

relevanta för studiens syfte. En annan svaghet i denna litteraturstudie var att alla 

resultatartiklar var på engelska. Detta medför risk för feltolkning vid översättning till 

svenska, som i sin tur påverkar pålitlighet.  

Inkluderade artiklars studie kommer från olika länder: Australien (2), Kanada (1), 

Norge (1), Sverige (2), Turkiet (1) och USA (1). Detta stärker därför överförbarhet, då 

resultatet beskriver en liknande bild av problemområdet i olika länder, däremot ses 

det också som en svaghet eftersom sjukvården kan skiljas åt i olika länder.  

Tre handledningstillfällen ägde rum tillsammans med handledare och andra 

medstudenter som granskade litteraturstudien och gav kritik, vilket därefter ledde till 

korrigeringar av studien. Detta stärkte i sin tur bekräftelsebarheten ytterligare och 

enligt Mårtensson och Fridlund (2017) förstärks likaså överförbarhet när 

litteraturstudiens resultat kan överföras till andra grupper och olika sammanhang. 

Resultatdiskussion  

Språkbarriärer påverkar vården 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde att språkbarriärer 

påverkar vården (Ahrne et al. 2019; Coleman & Angosta, 2017; Hendson et al. 2015; 

Holmberg-Fagerlund et al. 2016; Rosendahl et al. 2016; Sagbakken et al. 2018; 

Sevinç, 2018; Watts et al. 2017; Willey et al. 2018). Språkbarriären påverkade även 

både vårdgivarens och vårdtagarens upplevelse av omvårdnad på ett dåligt sätt 

(Hendson et al. 2015; Willey et al. 2018). Sjuksköterskor upplevde att det hade en 

negativ påverkan på kommunikation med anhöriga (Rosendahl et al. 2016; Sevinç, 

2018; Watts et al. 2017). Sjuksköterskor upplevde även att språkbarriären var ett av 

de svåraste hindren i sin kommunikation med anhöriga som inte talade samma språk. 

Vidare framkom att det är viktigt att kunna tala samma språk för att kunna förstå 

varandra (Hendson et al. 2015; Holmberg-Fagerlund et al. 2016; Rosendahl et al. 

2016; Watts et al. 2017). Detta stärks av Kourkouta och Papathanasiou (2014) som 

menar att effektiv kommunikation bygger på förståelse. Dessutom anses 

kommunikation som viktig faktor i skapandet av relation med patient och dennes 

anhöriga (Sheldon et al. 2006; Ekebergh & Dahlberg, 2015).  
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I fyra studier ((Hendson et al. 2015; Holmberg-Fagerlund et al. 2016; Rosendahl et al. 

2016; Watts et al. 2017) framkom att sjuksköterskor använde sig av förenklat språk 

med korta meningar, samt icke-verbal kommunikation. Baggens och Sandén (2014) 

hävdar att icke-verbal kommunikation är användbart när orden inte räcker till, men 

trots det anses detta inte som tillräckligt då det oftast inte förtydligar något i 

tillräckligt stor utsträckning (Baggens & Sandén, 2014). Sjuksköterskor bör ha 

förståelse för att förenklat språk och icke-verbal kommunikation kan vara fungerande 

strategier när språkbarriärer påverkar vården, men också ha en insikt i att dessa har 

sina begränsningar vid kommunikation med anhöriga som inte talar samma språk. 

I en studie (Coleman & Angosta, 2017) identifierades att språkbarriärer påverkar 

vården vid kommunikation med anhöriga som inte talar samma språk. Sjuksköterskor 

upplevde önskan om att förstå anhöriga trots språkbarriären. De strävade även efter att 

skapa god relation med anhöriga, som i sin tur skulle stärka förtroendet mellan 

sjuksköterskorna och anhöriga. Vidare framkom att sjuksköterskor ville erbjuda 

emotionell vård, vilket de ansåg att anhöriga var i behov av (Coleman & Angosta, 

2017). Detta kan relateras till Benzein et al. (2008) som menar att när en 

familjemedlem blir sjuk påverkas alla andra familjemedlemmar av detta på ett eller 

annat sätt (Benzein et al., 2008). I bemötandet med anhöriga är det viktigt att 

sjuksköterskan visar empati, vilket kan bidra till att skapa god relation med anhöriga. 

Det ses även som förutsättning att sjuksköterskor har inlevelseförmåga för att de ska 

kunna sätta sig in i en annan människas livsvärld.  

Vidare framkom det i resultatet att sjuksköterskor tyckte att språkbarriären skapade 

missförstånd, speciellt när informationen överfördes via andra familjemedlemmar 

(Sevinç, 2018; Willey et al. 2018). Detta är i enlighet med äldre forskning (Karliner et 

al. 2007) som påvisar att språkbarriärer ses som en typ av misstolkning, som i sin tur 

är ett hot mot vårdkvaliteten. Detta stärks ytterligare av Vårdhandboken (2018) som 

menar att språkliga hinder riskerar påverka den goda och säkra omvårdnaden. Ahrne 

et al. (2019) fann även att språkbarriären orsakade begränsningar, då personalen inte 

kunde ge den information de var skyldiga att ge, samt att föräldrar som anhöriga 

själva inte kunde ställa frågor om sitt barn. Detta kan relateras till Klang et al. (2014) 

som uttalar att familjecentrerad omvårdnad är ett engagerande moment för både 

patient och dennes familj. Vidare beskriver Benzein et al. (2008) att familjefokuserad 

vård är ett samarbete mellan sjuksköterskan och anhöriga.  

Sjuksköterskor beskrev att tiden var betydelsefull för att övervinna språkbarriären 

(Coleman & Angosta, 2017; Watts et al. 2017). Att spendera mer tid med anhöriga 

bidrar till en god relation, samt att familjemedlemmarna känner sig sedda och 

lyssnade på vilket i sin tur skapar känsla av bekräftelse. 
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Språkbarriärer kräver resurser 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde att språkbarriärer 

kräver resurser (Coleman & Angosta, 2017; Hendson et al. 2015; Holmberg-

Fagerlund et al. 2016; Sevinç, 2018; Willey et al. 2018). Användning av tolkar inom 

vården underlättade kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare och dess 

anhöriga som inte talade samma språk (Coleman & Angosta, 2017; Willey et al. 

2018). Vidare beskrevs att tolkförmedlingen var till stor hjälp, genom att de fann 

tolkar som hade samma dialekt som anhöriga, samt att de ständigt försökte tilldela 

samma tolkar till samma personer och detta bedömdes kunna minimerade lidandet 

(Coleman & Angosta, 2017; Willey et al. 2018). Detta stärks genom Bullington 

(2018) som menar att lidandet lindras då sjuksköterskan arbetar utifrån ett 

förhållningssätt som är lyhört, empatiskt och professionellt. Det framhålls också av 

ICN (2012) som påpekar att en av sjuksköterskans uppgifter är att främja en miljö för 

patient och dennes anhöriga genom att respektera deras mänskliga rättigheter, 

värderingar och trosuppfattningar (ICN, 2012). Trots fördelar med tolkar framkom det 

även negativa upplevelser. Sjuksköterskorna upplevde missnöje och osäkerhet, då 

kommunikationen blev mellan tre personer och inte enbart mellan sjuksköterska och 

anhöriga (Holmberg-Fagerlund, 2016; Sevinç, 2018). Detta kan knytas till Patriksson 

et al. (2017) som refererar till Pergert et al. (2007) som belyser att det är viktigt med 

säker kommunikation för att minska risken för missförstånd. I tre studier (Coleman & 

Angosta, 2017; Hendson et al. 2015; Willey et al. 2018) beskrevs att sjuksköterskorna 

upplevde att tolkar inte alltid hade tillräcklig kompetens till att översätta tekniska och 

medicinska ord. Vidare upplevde sjuksköterskorna bekymmer när det gällde tillit till 

tolken, samt var osäkra på om informationens budskap nådde fram till anhöriga på ett 

korrekt sätt (Coleman & Angosta, 2017; Hendson et al. 2015; Willey et al. 2018). 

Enligt Eide och Eide (2009) är det svårt för sjukvårdspersonal att veta hur mycket 

tolken förstår av den informationen som de ska förmedla. Dessutom är det svårt att 

veta vad tolken faktiskt förmedlar till anhöriga och hur väl de förmedlar anhörigas 

åsikter och tankar tillbaka till sjukvårdspersonal (Eide och Eide, 2009). Tolkar kan 

många gånger anses som räddaren i nöden, men samtidigt skulle okunniga tolkar 

kunna skapa en risk i vården genom att utsätta patienten för fara. En feltolkning kan 

möjligtvis innebära att fel diagnos fastställs vilket i sin tur kan leda till felaktig vård 

och behandling. Det är viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens anhöriga 

och skapar möjlighet till reflektion. Reflektionen kan bland annat handla om hur 

anhöriga upplevde tolken eller om det finns önskemål inför framtida träffar angående 

tolken.  

Fem studier (Coleman & Angosta, 2017; Hendson et al. 2015; Holmberg-Fagerlund et 

al. 2016; Sevinç, 2018; Willey et al. 2018) visade att telefontolkar var ett bra 

alternativ vid språkbarriärer, men tolkning i samma rum och ansikte mot ansikte 

ansågs vara ännu bättre. Vidare beskrevs i en studie av Willey et al. (2018) att 
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sjuksköterskor uttryckte problem med telefontolkar såsom missade möten och 

svårigheter med telefontolkning i samband med hembesök. I två andra studier 

(Hendson et al. 2015; Willey et al. 2018) framkom att sjuksköterskorna upplevde 

frustration och visste inte hur de skulle gå tillväga när samtalen med anhöriga bestod 

av nickar då de befann sig i samma rum. Detta medförde i sin tur svårigheter när det 

gällde vilken vård som skulle erbjudas eller hur de skulle kunna få hjälp av tolken. 

Vidare beskrev de att sjuksköterskorna upplevde att tolkning via telefon kunde 

förvärra situationen, då personen som var tolk var okänd. Dessutom var 

sjuksköterskorna tvungna att finna en balans mellan anhörigas viljor och önskemål, 

tolkförmedlingens tillgänglighet av tolkar med rätt förutsättningar för anhöriga såsom 

bland annat korrekt dialekt och kön, samt den tidsram som sjuksköterskorna hade till 

sitt förfogande (Hendson et al. 2015; Willey et al. 2018). Detta är i linje med Stryhn 

(2007) som anser att sjuksköterskor ska ta hänsyn till den enskildes behov och val. 

Detta stärks ytterligare av Milton (2003) som betonar att sjuksköterskor inte ska 

försöka ändra någon annans åsikt för att få den att överensstämma med sin egen 

(Milton, 2003). Det är viktigt att sjuksköterskan finner en balans mellan anhöriga och 

den tolk som finns på plats, detta för att kunna göra det bästa utav situationen. Trots 

att tolkar många gånger kan upplevas som okända personer, kan de vara till stor hjälp 

i situationer när sjuksköterskan inte kan kommunicera med patient och dennes 

anhöriga. 

Konklusion och implikation  

I litteraturstudiens resultat framkom det tydligt om sjuksköterskors negativa 

upplevelser av språkbarriärer. Detta sågs även som ett hinder då kommunikationen 

inte kunde genomföras på ett effektivt sätt med anhöriga som inte talade samma 

språk. Istället fick sjuksköterskor använda sig utav förenklat språk, icke-verbal 

kommunikation samt familjemedlemmars hjälp till att tolka som ersättning för 

auktoriserade tolkar. I resultatet framkom även att användning av tolkar inom vården 

underlättade kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare som inte talade 

samma språk. Osäkerhet om tolken tolkade rätt eller om tolken hade tillräcklig 

färdighet att översätta medicinskt och tekniskt språk, samt avsaknad kontroll i 

dialogen är de känslor som sjuksköterskorna upplevde på grund av språkbarriärer. Det 

framkom också att sjuksköterskorna inte kände tillit till tolken, men trots det ansågs 

tolkar som befann sig i samma rum och ansikte mot ansikte effektivare än 

telefontolkar.  

När sjuksköterskor och anhöriga inte talar samma språk uppstår språkbarriär mellan 

de. Språkbarriären påverkar både vårdgivarens och vårdtagarens upplevelse av 

omvårdnad på ett negativt sätt. Alla yrkesverksamma sjuksköterskor kommer att 

träffa anhöriga som inte talar samma språk på ett eller annat sätt inom sjukvården. För 

att sjuksköterska ska kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt, samt ge en god omvårdnad 
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krävs kunskap om hur språkbarriärer kommer att påverka vårdandet. Denna 

litteraturöversikt kan ha betydelse för vården genom att öka sjuksköterskors 

medvetande om hur viktigt det är att ha relevant kunskap om detta område. Mer 

forskning krävs inom området språkbarriärer för att på så sätt kunna tillämpa vården 

utifrån beprövad vetenskap. Dessutom bör forskningsresultaten vara lättillgängliga för 

alla vårdpersonal.
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BILAGA A  

 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 
Sökord Cinahl Pubmed 

Sjuksköterska Nurse (fritext) Nurse (fritext) 

Upplevelser Experiences (fritext) Experiences (fritext) 

Kommunikationshinder  
Communication barriers  

(fritext) 

Communication barriers  

(fritext) 

Anhörig Family (fritext) Family (fritext) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 
Datum Databas 

Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-10-31 Cinahl 

Nurse AND experiences 

AND communication 

barriers AND family 

Limits: 2014-2019  50  50 13 4 

2019-11-02 Pubmed 

Nurse AND experiences 

AND communication 

barriers AND family 

Limits: 5 years 62 62 22 5 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

Referens Ahrne, M., Schytt, E., Andersson, E., Small, R., Adan, A., Essén, B., & Byrskog, U. (2019).  

Antenatal care for Somali-born women in Sweden: Perspectives from mothers, fathers and 

midwives. Midwifery, 74, 107–115. doi.org/10.1016/j.midw.2019.03.022  

Land  

Databas 

Sverige 

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska somalifödda föräldrars upplevelse av förlossningsomsorg 

i Sverige, samt barnmorskors upplevelser av att vårda somalifödda föräldrar.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Temaanalys 

Urval 16 mödrar, 13 fäder och 7 barnmorskor som rekryterades med hjälp av målmedvetet stickprov. 

Datainsamling Fokusgruppsdiskussion med mödrar och fäder var i samhällets gemensamma lokaler och varade 

mellan 1 ½ timme – 2 timmar där kaffe/te, lunch/middag erbjöds.  Dessa FGD genomfördes på 

svenska och somaliska med hjälp av en tolk. Alla deltagare behövde inte tolk. Barn var närvarande 

i vissa grupper. Barnmorskor intervjuades på respektive arbetsplats. Fokusgruppsdiskussion 

började med fyra allmänna frågor formulerade något annorlunda för mödrar, fäder och 

barnmorskor. I slutet av varje FGD lyftes fram nya teman av forskaren och dubbelkontrollerade 

med deltagarna för noggrannhet. Diskussionerna spelades in, FGD: er på somaliska översattes 

muntligt till svenska av en somalisk tolk, och transkriberat av en av artikelförfattarna.   

Dataanalys Materialet i denna studie kodades och analyserades. Författarna av artikeln lyssnade på alla 

digitalt inspelade data och läste alla transskript flera gånger.   

Bortfall Ej angiven 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde att språkbarriären var en utmaning när anhöriga inte talade samma 

språk som de själva. Det orsakade i sin tur hinder i vårdandet relaterat till personcentrerad vård, 

stereotyper, missförstånd och fördomar. Sjuksköterskorna upplevde att de hade begränsade 

resurser såsom informationsmaterial som var anpassat till utlandsfödda personer som inte talade 

samma språk som vårdgivarna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

83%, grad I enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003).  
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Artikel 2 

Referens Coleman, J. S., & Angosta, A. D. (2017). The lived experiences of acute‐care bedside registered 

nurses caring for patients and their families with limited English proficiency: A silent 

shift. Journal of clinical nursing, 26(5-6), 678-689. doi: 10.1111/jocn.13567 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med 

deras anhöriga som talar begränsad engelska i akut vård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk design  

Urval 40 registrerade sjuksköterskor som arbetade nattskift på ett sjukhus med 380 bäddar i västra USA 

intervjuades. Varje sjuksköterska hade minst tre års erfarenhet av akut vård.  

Datainsamling Purposiv provtagning användes för att rekrytera deltagarna för studien. Studiepopulationen var 

registrerade ”bedside nurses” (SSK som ständigt finns vid bädden) i akutvård. 

Inkluderingskriterier för denna studie var registrerade sjuksköterskor som var anställda och aktivt 

jobbade som ”bedside nurses” med minst tre års akutvårdserfarenheter. Exklusionskriterier var 

sjuksköterskor som inte arbetade i direkta vårdgivarroller i akutvården och sjuksköterskor med 

mindre än tre års erfarenhet av akutvård. Rekrytering av deltagarna gjordes via sjuksköterskor och 

ledarskapsmöten och elektroniska postinbjudningar. Åldern av deltagarna varierade mellan 25–62 

år. 

Dataanalys En kvalitativ studie som använder ett fenomenologiskt tillvägagångsätt. 

Bortfall 5 personer 

Slutsats Vård av patienter och deras anhöriga med begränsad engelska kunskaper var en utmaning för 

många sjuksköterskor och andra vårdgivare. Språkbarriären orsakade hinder i kommunikation 

mellan vårdtagare och vårdgivare. I studien framkom fyra teman som återspeglade 

sjuksköterskornas upplevelse av språkliga hinder. Dessa teman var Önskan att kommunicera, 

Önskan att skapa relation, Önskan att ge omsorg och Önskan om att ge kulturell respekt och 

förståelse. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

83%, grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 
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Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Hendson, L., Reis, D. M. & Nicholas, B. D. (2015). Health Care Providers’ Perspectives of 

Providing Culturally Competent Care in the NICU. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal 

Nursing, 44(1), 17–27. doi.org/10.1111/1552-6909.12524 

Land  

Databas 

Kanada 

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheter och uppfattningar hos vårdgivare som tar 

hand om nya invandrarfamiljer på neonatal intensivvård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval Fokusgrupp neonatal intensivvård, 58 deltagare  

Datainsamling Semistrukturerad intervju genomfördes och följdfrågor framkom.  

Dataanalys Datainsamlingen spelades in, transkriberades och analyserades. Viktiga faktorer 

uppmärksammades som var betydelsefulla för studiens syfte.  

Bortfall Ej angiven 

Slutsats Sjuksköterskornas upplevelse av kommunikation med anhöriga som inte talade samma språk 

ansågs skapa hinder för vårdandet. De upplevde även att familjecentrerad vård är en mycket viktig 

faktor inom omsorgen och för att detta ska tillhandahållas krävdes kunskap och förståelse. 

Vårdgivarna hade en skyldighet att stärka sin kompetens när de gällde individer med kulturell 

bakgrund. Detta skulle i sin tur skapa goda relationer mellan vårdgivare och invandrarfamiljer, 

dessutom skulle vård erbjudas på ett bättre sätt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

75%, grad II enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 
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Artikel 4 

Referens Holmberg-Fagerlund, B., Pettersen-Sverre, K. & Terragni, L., & Glavin, K. (2016). Counseling 

Immigrant Parents about Food and Feeding Practices: Public Health Nurses' Experiences. Public 

Health Nursing, 36(6), 343–350. doi: 10.1111/phn.12248 

Land  

Databas 

Norge 

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att analysera hur folkhälsosjuksköterskor beskriver sin egen 

erfarenhet av att rådgöra invandrarfamiljer om mat och utfodringsmetoder på barnavårdscentralen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys  

Urval Fokusgrupp på 5 olika barnavårdscentraler, 26 deltagare (folkhälsosjuksköterskor) med tidigare 

erfarenheter av rådgivning till invandrarpatienter.  

Datainsamling Intervju genomfördes som var baserad på vårdgivarnas reflektioner kring det dagliga arbetet med 

etniska minoritetsgrupper. Intervjun bestod av tre huvudområden: folkhälsosjuksköterskors 

erfarenheter av rådgivning till invandrarföräldrar om mat och utfodringsmetoder, övervikt som 

tema samt egen kunskap om hälsa och näring. Uppföljningsfrågor tillkom.  

Dataanalys Datan spelades in och transkriberades i efterhand, viktiga delar bemärktes som var väsentliga för 

studiens syfte.  

Bortfall Ej angiven 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde frustation över att det inte fanns tillgängligt med informationsmaterial 

som var anpassat för invandrarfamiljer. Språkbarriären medförde att sjuksköterskorna utgick från 

strategier som baserades på att ”göra det bästa”, än att sträva efter evidensbaserad vård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

72%, grad II enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 



BILAGA C  

 

 

Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Rosendahl, S., Söderman, M. & Mazaheri, M. (2016). Immigrants with dementia in Swedish 

residential care: an exploratory study of the experiences of their family members and Nursing 

staff. BMC Geriatrics, 16(18), 1-12. doi: 10.1186/s12877-016-0200-y 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska och beskriva erfarenheter från familjemedlemmar och 

professionella vårdgivare när det gäller vård som ges till invandrare med demens i gruppboende i 

Sverige. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys  

Urval Fokusgrupp på gruppboende med dementa patienter, 14 deltagare (5 familjemedlemmar & 9 

sjuksköterskor). 

Datainsamling Inkluderingskriterier för denna studie var bland annat att deltagaren skulle vara en familjemedlem 

som regelbundet besökte patienten som fanns på boendet, samt kom i kontakt med vårdgivarna. 

En semistrukturerad intervju genomfördes med följdfrågor som var relevanta för studiens syfte.  

Dataanalys Datainsamlingen spelades in, transkriberades och analyserades.  

Bortfall Ej angiven  

Slutsats I studien framkom bland annat ett tema som handlade om begränsad kommunikation mellan 

invandrare och svensktalande vårdpersonal på grund av språkliga hinder. Sjuksköterskorna 

upplevde att familjemedlemmar spelade en viktig roll, då de underlättade kommunikationen 

mellan vårdgivare och vårdtagare. Patienters och anhörigas behov uppmärksammades på ett bättre 

och tydligare sätt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

75%, grad II enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 



BILAGA C  

 

 

Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Sagbakken, M., Spilker, R. S., & Nielsen, T. R. (2018). Dementia and immigrant groups: 

a qualitative study of challenges related to identifying, assessing, and diagnosing dementia. 

BMC health services research, 18(1), 1-14. doi.org/10.1186/s12913-018-3720-7 

Land  

Databas 

Norge 

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska utmaningar som är involverade i att identifiera, utvärdera 

och diagnostisera personer med kognitiv nedsättning/demens som har olika språklig och kulturell 

bakgrund.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Innehållsanalys  

Urval Artikelförfattarna genomförde urval av 27 hälso-sjukvårdspersonal, 18 kvinnor och 9 män.  

Datainsamling Författarna till artikeln genomförde sju djupintervjuer (in-depth interviews, IDI), tre ”dyad” (två 

vårdpersonal samtidigt) intervjuer och tre fokusgruppsdiskussioner (focusgroup discussions ,FGD) 

med olika hälso- och sjukvårdspersonal på deltagarnas arbetsplatser. Både IDI och FGD varade i 

60–90 min.  

Dataanalys Materialet analyserades och tolkades.  De inspelade intervjuerna transkriberades för att få tillgång 

till materialet som presenterats av deltagaren. I det sista steget, det olika delteman kopplades 

samman och beskrivs i fyra centrala teman som återspeglade studiens fokus.  

Bortfall Ej angiven  

Slutsats Sjuksköterskornas upplevelse av kommunikation med anhöriga som inte talade samma språk 

ansågs ha en negativ påverkan på kommunikation. I studien framkom det att sjuksköterskorna 

behövde mer kunskap om kulturell kompetens för att kunna ge vård till demenssjuka patienter 

med utländsk bakgrund. De upplevde även att samarbete med patienters anhöriga skulle underlätta 

kommunikationen, samt informationsutbytet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

75%, grad II enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) 



BILAGA C  

 

 

Artikel 7 

Referens Sevinç, S. (2018). Nurses’ experiences in a Turkish internal medicine clinic with Syrian refugees.  

Journal of Transcultural Nursing, 29(3), 258-264. doi.org/10.1177/1043659617711502 

Land  

Databas 

Turkiet  

Cinahl  

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheterna från sjuksköterskor som tillhandahåller 

vård av syriska flyktingar i kliniker för internmedicin på ett sjukhus i Turkiet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys  

Urval Inklusionskriterierna för denna studie var att sjuksköterskorna skulle var anställda på kliniken för 

internmedicin för minst 6 månader och att de hade tidigare erfarenheter av att ta hand om syriska 

flyktningar. Det var frivilligt deltagande i denna studie. Sjuksköterskor som inte uppfyllde dessa 

kriterier uteslöts från studien.  

Datainsamling Artikelförfattare använde ett demografiskt frågeformulär och ett semistrukturerat intervjuformulär 

för data. Purposiv provtagning användes för att rekrytera deltagarna i studie, därefter mötes 

artikelförfattare med deltagarna som tackade jag till studien. Data genomfördes under en 15-

dagarsperiod. Majoriteten av sjuksköterskor som jobbade på kliniken för internmedicin 

(83%) rekryterades och ingick i studien. Författare till artikeln genomförde enskilda intervjuer 

i ett isolerat rum i sjukhus för internmedicin. Intervju pågick under cirka 45 till 60 minuter. Alla 

intervjuer inspelades och genomfördes av en forskare, en sjuksköterska-instruktör.  

Dataanalys Innehållsanalys utfördes i sex faser. Först omvandlades intervjuer till text. Därefter 

lästes alla dessa texter flera gånger och transkriberades av författaren. Sedan valdes viktiga 

sektioner från deltagarens förklaringar för att framställa koder. För det tredje söktes teman bland 

koder. Därefter fastställdes stora och mindre teman och namngives under loppet av analysen 

av sjuksköterskornas svar på varje fråga från intervju i fjärde och femte fasen. Som sista 

fasen producerades och översattes den slutliga rapporten till engelska för att göra det tillgängligt 

för internationella forskare.  

Bortfall Ej angiven 

Slutsats Sjuksköterskornas upplevelse av kommunikation med anhöriga som inte talade samma språk var 

en svårighet. Detta inkluderade oro för kommunikation, behandling och vård, samt oro för 

patientens anhöriga. Att öka antalet sjuksköterskor och tolkar inom vården kunde vara till hjälp för 

att minska svårigheterna. Dessutom var det även viktigt för sjuksköterskorna som jobbade med 

flyktingar att ha kunskap om kulturell beteende kopplat till vårdande för att de i sin tur skulle 

kunna ge god vård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

81%, grad I enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) 



BILAGA C  

 

 

Artikel 8 

Referens Watts, K. J., Meiser, B., Zilliacus, E., Kaur, R., Taouk, M., Girgis, A., ... & Aranda, S. K. (2017). 

Communicating with patients from minority backgrounds: Individual challenges experienced by 

oncology health professionals. European Journal of Oncology Nursing, 26, 83–90.  

doi.org/10.1016/j.ejon.2016.12.001 

Land  

Databas 

Australien  

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att identifiera onkologisjuksköterskors vård av patienter med 

minoritetsbakgrund, samt utforska deras uppfattningar av kommunikation med patienter och 

familjemedlemmarna. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Temaanalys 

Urval 38 deltagare (onkologer) 

Datainsamling Semistrukturerad intervju genomfördes och beroende på deltagarnas önskemål skedde intervjun 

antingen via telefon eller ansikte-mot-ansikte.  

Dataanalys Datainsamlingen spelades in, transkriberades och analyserades tematiskt.  

Bortfall Ej angiven  

Slutsats Onkologisjuksköterskor ställdes inför stora utmaningar när det gällde att kommunicera med 

patienter och anhöriga med etnisk minoritetsbakgrund. Dessa var bland annat 

kommunikationshinder som i sin tur orsakade begränsad informationsutbyte, samt missförstånd.  

Sjuksköterskorna upplevde att de var i behov av en kompetensbaserad utbildning i hur man ska 

kommunicera på ett bra sätt med människor med etnisk bakgrund. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

83%, grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 



BILAGA C  

 

 

Artikel 9 

 

Referens Willey, S. M., Cant, R. P., Williams, A., & McIntyre, M. (2018). Maternal and child health  

nurses work with refugee families: Perspectives from regional Victoria, Australia. 

Journal of clinical nursing, 27(17-18), 3387-3396. doi: 10.1111/jocn.14277 

Land  

Databas 

Australien  

Cinahl  

Syfte Syftet med denna studie var att utforska tillhandahållande av tjänster för viktorianska regionala 

flyktingfamiljer från sjuksköterskor för mödrar och barn.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Tematisk analys 

Urval Urval för denna studie var 26 barnavårdscentral (BVC) sjuksköterskor från sex kommuner i hela 

regionala Victoria som i sin tjänst hade flyktingshälsovård.   

Datainsamling Det genomfördes en 90 minuters intervju med BVC sjuksköterskor som var fokusgrupp. I 

början av fokusgruppen fyllde varje BVC-sjuksköterska ett bakgrundsfrågeformulär med frågor 

om pressuppgifter om kön, ålder och år som arbetade som BVC-sjuksköterska. Sedan 

fick deltagarna frågeformulär där de frågades om deras erfarenheter, färdigheter, vårdstöd som 

finns tillgängliga för familjer och förslag till förbättring av MCH-tjänsten. Diskussioner spelades 

in.  

Dataanalys Data samlades in med frågeformulär och sammanfattades. Deltagarnas inspelningar 

transkriberades samt analyserades där det identifierades fyra viktiga teman.   

Bortfall Ej angiven 

Slutsats Sjuksköterskornas upplevelse av kommunikation med anhöriga som inte talade samma språk 

orsakade tolkningsproblem. Det framkom i studien att sjuksköterskorna var i behov av olika 

tjänster såsom bland annat tolkningstjänster. Detta skulle i sin tur förbättra kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och anhöriga.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

72%, grad II enlig Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 
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