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Sammanfattning Språkbarriärer i möten med invandrare är ett växande 

problem inom hälso- och sjukvården. Syftet med litteratur- 
studien var att belysa betydelsen av språkbarriärer ur 
sjuksköterske- och patientperspektiv. I studien analyserades 
15 vetenskapliga artiklar inom området. Resultatet visade att 
kommunikationssvårigheter på grund av språkbarriärer gav 
upphov till stress och oro hos sjuksköterskan. Språkbarriärer 
hindrade även utbyte av information och begränsade 
sjuksköterskans möjligheter att bygga upp en god relation till 
patienter med invandrarbakgrund. Patienter med utländsk 
bakgrund upplevde missuppfattningar och missnöje som 
grundades i minskad tillgänglighet till sjukvården och 
försämrad kvalitet i omvårdnaden. Kommunikationsproblem 
löstes med hjälp av tvåspråkiga kollegor, familjmedlemmar 
och professionella tolkar. Faktorer som påverkade 
sjuksköterskans beslut om när professionell tolk skulle 
anlitas var tidsbrist, ekonomiska aspekter och okunskap om 
tolkservice. För att sjuksköterskan ska kunna leva upp till de 
krav som finns behövs utbildning och tydligare riktlinjer för 
tolkanvändning. Då Sverige har blivit ett mångkulturellt 
samhälle behövs ytterliggare forskning och utveckling av 
metoder och material för att kvalitetssäkra den vård som ges 
till patienter med invandrarbakgrund. 
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study 15 scientific articles was analyzed in this area. The 
result showed that communication problems due to language 
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Inledning 
 
Under 2005 hade 16 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund vilket innebär 
att de är födda utomlands eller att båda föräldrarna är utlandsfödda. Enligt preliminär 
statistik från Statistiska centralbyrån (2006) invandrade omkring 96 8000 personer till 
Sverige under 2005. Denna mångfald av olika etniska grupper med olika 
migrationserfarenheter kommer att i hög grad påverka dem som arbetar inom 
sjukvården, såväl i primärvården som i den slutna vården (Sundquist, 1998).  
 
Sjuksköterskan Boel Hovde (2006) gjorde under en fyraårsperiod två studier bland äldre 
invandrare i Skåne. I en av undersökningarna jämfördes de kommunala vårdinsatserna 
och personalens beskrivningar av de vårdrelaterade behoven mellan icke-nordiska äldre 
invandrare och äldre svenska. Hovde menade att språksvårigheter och bristande 
kunskaper om den svenska sjukvården bland äldre invandrare ledde till att de t.ex. fick 
färre synhjälpmedel, trots att de hade allvarligare synproblem än de infödda svenskarna 
(Hovde, 2006). 
 
I Sverige finns idag många svenska medborgare som aldrig kommer att lära sig det 
svenska språket. Därför tvingas sjukvårdspersonalen ge information till patienter som 
man inte delar språk med och utan att få veta om informationen har nått fram (Fioretos, 
2002). Därför anser vi det vara viktigt att undersöka hur språkbarriärer påverkar 
kvaliteten i omvårdnaden sett ur sjuksköterske- och patientperspektiv. 
 

Bakgrund 
 
Invandringen till Sverige 
 
Sverige har alltid varit ett mångkulturellt samhälle. Samer har bott i den norra delen av 
landet sedan förhistorisk tid. I ett senare skede kom även finländare, judar, zigenare och 
valloner att invandra till landet. Det är kanske så att vi aldrig har varit en helt homogen 
kultur (Hanssen, 1997).  
 
Sedan 1930-talet har Sverige alltid haft en större årlig invandring än utvandring. Under 
andra världskriget var det flyktingarna från Tyskland, de nordiska granländerna och 
Baltikum som invandrade till Sverige. Flera av dessa återvände till sina hemländer efter 
kriget, men åtskilliga blev kvar. Under 50- och 60-talet växte industrialismen i Sverige 
och flera invandrare rekryterades som arbetskraft från övriga Skandinavien, Italien, 
Grekland och Turkiet. På 70-talet reglerades invandringen och ledde till att arbetskrafts-
invandringen minskade. I samband med olika världshändelser som krig eller kriser i 
mitten av 80-talet ökade antalet asylsökande från Irak, Iran, Libanon, Syrien, Turkiet, 
Eritrea i hela Västeuropa. Mot slutet av detta årtionde kom asylsökande även från 
Somalia, Kosovo och flera av de forna öststaterna. Under 90-talet minskade delvis 
antalet asylsökande i samband med att det kalla kriget tog slut och flera långvariga 
krigstillstånd upphörde i länder som Libanon, Eritrea, Iran och Irak. Dock drev kriget i 
forna Jugoslavien människor på flykt. År 1995 blev Sverige medlem i EU och därefter 
kom flera andra europeiska länder att bli medlemsländer. Nya medlemsländer och de 
öppna gränserna inom EU-området resulterade i att flera söker sig till Sverige för att 
arbeta under kortare eller längre tid (Migrationsverket, 2007). 
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Språk och kommunikation 
 
Språket är primärt använt som ett verktyg i kommunikationen emellan människor. 
Människan har utvecklat ett skrivet och ett talat språk i avsikt att utbyta meddelanden. 
Språket används för att uttrycka åsikter, känslor och sinnesstämningar. Vi använder 
även språket för att utbyta information, reaktioner och ge vägledning och förhandla med 
varandra (Muñoz, 2005). Människors kommunikationskanaler brukar delas i två 
huvudgrupper, den verbala och den icke-verbala. Den senare uttrycks på olika sätt 
genom ansiktsuttryck, röstläge, tonfall, ögonkontakt, kroppsställningar, rörelser och 
hållningar, samtalsavstånd men även genom fysisk beröring (Hanssen 2005). Det är av 
stor vikt att i kommunikationen till patienten inte glömma att den icke-verbala 
kommunikationen varierar från kultur till kultur och kan ha olika innebörd både för 
patienter och för vårdpersonal (Muñoz, 2005). 
  
Att kommunicera med patienter och anhöriga är fundamentalt i omvårdnaden (Hanssen 
2005). Enligt nationalencyklopedin (2007) kommer ordet kommunikation från det 
latinska commu´nis som betyder gemensam, och communica´tio som betyder ömsesidigt 
utbyte. Kommunikation betyder överföring av information mellan människor, djur, 
växter eller apparater. Själva begreppet uttrycker hur viktigt interaktioner mellan 
människor är. Vi människor har ett grundbehov av att kommunicera med varandra som 
kan iakttas redan hos det nyfödda barnet. Att detta behov tillgodoses i olika former 
under hela livet utgör en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och kulturell 
utveckling primärt (Nationalencyklopedin, 2007). 
 
Verbal kommunikation i mångkulturell omvårdnad  
 
Enligt Hanssen (2005) har verbala kommunikationsproblem mellan vårdpersonal och 
patienter från olika kulturer oftast tre huvudorsaker. Då parterna inte har ett gemensamt 
språk är problemet tydligt och lösningen är att anlita en tolk. Det kan emellertid vara så 
att sjuksköterskan och patienten talar samma språk men använder symbolerna på olika 
sätt. Ordens betydelse kan på grund av kulturella skillnader betyda olika saker vilket 
kan ge upphov till förvirring och missförstånd. Det kan ta längre tid att komma fram till 
vad problemet är då det verkar som om man talar om samma sak. Den som lär sig ett 
nytt språk som vuxen tar ofta och överför den kulturbaserade användningen av 
symbolerna till det nyinlärda språket, och dessutom överför man modersmålets 
språkvanor. Kommunikationsproblemet kan orsakas av en oförmåga att uttrycka 
nyanser i språket. Då man endast till en viss del behärskar ett språk kan det vara svårt att 
nyansera uttrycken. För att kunna behärska synonymer och uttryck i ett språk krävs det 
ett stort ordförråd och inlärning av ett nytt språk tar lång tid (Hanssen, 2005).  
 
En sjukdom är en ansträngning i sig och kan påverka förmågan att kommunicera. För en 
patient med invandrarbakgrund som till synes behärskar svenska språket väl kan 
sjukdomen sätta ner patientens förmåga att använda språket. Det kan även vara så att 
språkkunskaperna inte helt räcker till i kontakten med hälso- och sjukvården (Hanssen, 
2005). 
 
Konsekvenser av kommunikationssvårigheter 
 
Vårdmötet försvåras av att en patient saknar kunskaper eller har bristfälliga kunskaper i 
det svenska språket (Fioretos, 2002).  Kommunikationsproblem mellan vårdpersonal 
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och patienter med en annan kulturell bakgrund kan leda till att en felaktig diagnos ställs 
och vårdtagaren inte får en adekvat behandling samt att holistisk vård uteblir. 
Konsekvensen kan bli att patienter med invandrarbakgrund förlorar tilltron till den 
svenska vården (Da Silva, 2003).  
 
En lägesrapport från Socialstyrelsen (2006) visar att personer med invandrarbakgrund 
upplever att det är svårare att komma fram på telefon till primärvården jämfört med 
svenskfödda personer. Utomnordiska invandrare upplever tillgänglighet till vården som 
sämre och därför har de ett lägre förtroende för hälso- och sjukvården än resten av 
befolkningen. Personer som kommit från andra länder upplever att informationen kring 
diagnos och behandling är sämre ju längre ifrån Sverige deras hemländer ligger. 
Förklaringen kan vara både språket och kulturella skillnader i förväntningar och syn på 
vård och behandling (Socialstyrelsen [SOS], 2006) 
 
En patient utan tillräckligt goda språkkunskaper saknar möjlighet att förmedla sina 
tankar och känslor utan svårigheter. Språksvårigheter gör det besvärligt att hitta de rätta 
orden och rädsla och ångest kan förvränga budskapet. Patientens självbild hotas av att 
inte kunna tala det språk som alla andra runt omkring behärskar, vilket kan inverka 
negativt på individens fysiska och psykiska hälsa (Hanssen, 1998). Därtill blir man mer 
känslig för icke-verbala intryck när man inte förstår vad människor i ens omgivning 
säger vilket kan leda till att andras beteende feltolkas (Hanssen, 2005).  
 
Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
 
Kraven som ställs på hälso- och sjukvården [HSL] (SFS 1982:763) gäller enligt lag all 
hälso- och sjukvård. I 2a § står det att vården "skall vara av god kvalitet och tillgodose 
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen" (Raadu, 2006, s. 106). Vården 
skall vara lätt tillgänglig och den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande 
och integritet. Vården skall främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen (Raadu, 2006). 
 
I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans 
ansvar gällande bemötande, information och undervisning. Sjuksköterskan ska:  
 

ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående, personal och 
andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. I dialog med patient 
och/eller närstående ge stöd och vägledning, för att möjliggöra optimal 
delaktighet i vård och behandling. Informera och undervisa patienter 
och/eller närstående, såväl individuellt som i grupp med hänsyn tagen 
till tidpunkt, form och innehåll förvissa sig om att patient och/eller 
närstående förstår given information uppmärksamma patienter som ej 
själva uttrycker informationsbehov eller som har speciellt uttalade 
informationsbehov (SOS, 2005, s.11). 
 

Att endast ge information är inte tillräckligt. Sjukvården har skyldighet att hjälpa 
patienten att värdera innehållet i informationen så att denna kan vara ett underlag för 
patienten till att vara delaktig i den vård och behandling som ska ges (Rönnberg, 2007). 
  
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det i 2b § att patienten har rätt till 
individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för 
undersökning, vård och behandling som finns. Att informationen skall vara individuellt 



4 

anpassad kan innebära att den måste ges på ett språk som patienten behärskar, vilket kan 
innebära att informationen måste ges med stöd av tolk (Rönnberg, 2007). När en tolk 
ska anlitas regleras i Förvaltningslagen (1986:223). I 8 § står det att "när en myndighet 
har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller 
talskadat, bör myndigheten vid behov anlita tolk" (Raadu, 2006, s. 695). 
 
Att ta hjälp av tolk 
 
Den professionella tolken ska vara neutral och ha tystnadsplikt liksom sjuksköterskan. 
Det är inte att föredra att man använder familjemedlemmar eller barn som tolk. I vissa 
kulturer är det enligt normen inte lämpligt att tala om sin kropp när barn är närvarande. 
Patienten känner att de kommer i en beroendeställning av sina barn. Om en vuxen 
familjemedlem tolkar kan han/hon omedvetet eller medvetet överföra sina egna tolkningar 
av problemet till patienten, eller helt enkelt låta bli att tala om något. När sjuksköterskan 
talar med en patient och använder tolk, är det viktigt att tolken sätter patienten i 
centrum, och har ögonkontakt så att patienten inte känner sig som en tredje person. Det 
är viktigt att patienten känner sig trygg under ett tolksamtal (Hanssen, 2005). 
 
Utlandsfödda och svenska språket 
 
Personer med invandrarbakgrund har kommit till Sverige vid olika tidpunkter och under 
olika förhållanden. Många av dem har sina rötter i samhällen med flerspråkiga 
traditioner vilket betyder att de behärskar flera olika språk. Det kan vara ett språk för 
vardagen i hemmet och det sociala umgänget, ett annat för kontakter med 
administrationen, ett språk för religiöst bruk som man oftast lärt sig utantill utan att 
riktigt förstå och ibland ytterligare ett språk för kommunikation med grannar av annan 
etnisk tillhörighet. Trots denna flerspråkighet finns det invandrare som inte kan skriva 
eller läsa. Som analfabet är det svårt att lära sig det svenska språket. Äldre personer med 
invandrarbakgrund som kommit till Sverige vid hög ålder har också svårt att lära sig 
svenska (Sjögren, 2003).  
 
Äldre personer som lärt sig ett andra språk under sitt yrkes verksamma liv kan vid hög 
ålder gradvis förlora det nyinlärda språket och till slut bara ha tillgång till sitt 
modersmål (DeMarinis, 1998). Sjukdomar, t.ex. afasi och demens, förstärker 
språksvårigheterna ännu mer. Likaså visar sig att tvåspråkiga dementa har svårt att hålla 
isär språken, och i det att demenssjukdomen fortskrider övergår den sjuke allt mer till 
sitt eget modersmål. 
 
En mycket stor del av personalen inom hälso- och sjukvården sjuksköterskor. 
Sjuksköterskor är därför en grupp som i sin yrkesutövning behöver ha kunskap för att 
kunna bistå patienter och deras familjer i att behålla och utveckla en god hälsa (Gerbu 
och Willman, 2002). För vården är det en stor utmaning att förbättra bemötandet av 
personer som har en annan kulturell bakgrund (Socialstyrelsen, 2006). Språkbarriärer är 
det viktigaste problemet att komma förbi både vid datainsamling och vid den personliga 
kontakten med den enskilde patienten (Hansen, 2005). 
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Syfte 
 
Syftet var att belysa betydelsen av språkbarriärer ur ett sjuksköterske- och 
patientperspektiv vid omvårdnadsarbete. 
 
Frågeställningar: 

1. Hur upplever och hanterar sjuksköterskan språkbarriärer i omvårdnadsmötet? 
2. Hur upplever patienter med utländsk bakgrund och språksvårigheter den 

omvårdnad som ges? 
3. Vilka följder kan kommunikationsproblem som uppstår på grund av 

språksvårigheter få i omvårdnaden? 
 
Metod 
 
Uppsatsen utformades som en litteraturstudie där resultatet bygger på vetenskapliga 
artiklar som motsvarade syftet.  
 
Datainsamling 
 
Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed samt genom manuell sökning i 
”Journal of transcultural nursing” och "Vård i Norden". Datasökningen utfördes i 
enlighet med syftet. De sökord som användes var: communication, communication 
barriers, immigrants, language barriers, experience, emigration, nurse, nurse - patients 
relations, patient experience. Främst gjordes sökningar utifrån databasernas 
kontrollerade ämnesord (redovisas i tabell 1 som MESH-termer) som kombinerades 
med andra av databasernas kontrollerade ämnesord eller med ord i fritext. Sökningar 
gjordes även med sökordskombinationer där endast fritext användes.  
 
Första urvalet gjordes utifrån titlarna och abstrakten till artiklarna. En del artiklar fanns i 
flera databaser och då dubbletter förekom sorterades de bort. Artiklar med dubbletter 
redovisas endast en gång i sökhistorian (tabell1) under rubriken "antal träffar". Detta är 
förklaringen till att få valda artiklar redovisas trots relativt många träffar. Alla abstrakt 
lästes och de som verkade stämma överens med syftet skrevs ut i fulltext via databasen 
eller beställdes genom Halmstads Högskolebibliotek. 
 
Artiklarna i urval 1 lästes i fulltext och valdes ut efter inklusions och exklusions 
kriterierna. Om artiklarna inte uppfyllde kriterierna förkastades de. De femton 
återstående vetenskapliga artiklar (urval 2) lästes och kvalitetsgranskades utifrån 
Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ metod och kvantitativ 
metod. Kvalitetsbedömningen har graderats i tre nivåer där grad I står för hög 
vetenskaplig kvalitet och grad III avser låg kvalitet. Poänggraderingen bedömdes utifrån 
procentsatsen av det maximala antalet poäng som kunde ges. I åtta av de vetenskapliga 
artiklarna anges etiska aspekter (se tabell 1). 
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Vid artikelsökningen gällde följande inklusionskriterier. 
 
Artiklarna skulle: 

• handla om språkbarriärer mellan sjuksköterskor och patienter med 
invandrarbakgrund i samband med omvårdnadsmöte i sluten eller öppen vård 

• vara relevanta mot litteraturstudiens syfte 
• vara skrivna på endera engelska, svenska, danska eller norska 
• vara vetenskapligt granskade originalartiklar 
• innehålla abstrakt 

 
Vid artikelsökningen gällde följande exklusionskriterier: 

• Review artiklar uteslöts 
• Doctor dissertations exkluderades eftersom dessa skulle beställas från hemlandet 

vilket fick till följd att de inte skulle hinna hit i tid för att kunna användas i 
uppsatsen. 

 
Databearbetning 
 
De 15 artiklarna lästes grundligt igenom för att skapa ett helthetsintryck. Därefter 
identifierades två kategorier: sjuksköterskans perspektiv och patientens perspektiv. Efter 
genomläsning skapades fyra stycken huvudrubriker som berörde syftet: sjuksköterskans 
perspektiv, redskap att hantera språkbarriärer, patientens perspektiv och konsekvenser 
av språkbarriärer i omvårdnadssituationer.  
 
Vid analysen av artiklarna nedtecknades det vetenskapliga tillvägagångssättet, syfte, 
urval och slutsats. En skriftlig sammanfattning gjordes på var och en av de slutligt valda 
artiklarna (Bilaga 2). Resultatdelen redovisas även i löpande text. 
 
Resultat 
 
Sjuksköterskans perspektiv 
 
Upplevelse av språkbarriärer   
 
Återkommande i flera studier som gjorts bland sjuksköterskor gavs uttryck för en oro 
över de konsekvenser som kan bli följden då vårdpersonal och patient inte alls eller bara 
delvis talar samma språk (Burbano O'Leary, Federico & Hampers 2003; Gerrish, 2001; 
Hultsjö & Hjelm, 2005; Irvine, Roberts, Jones, Spencer, Baker, & Williams, 2006; 
Richardson, Thomas & Richardson, 2006). Sjuksköterskor var bekymrade över att 
patienternas bristande språkförståelse ledde till missuppfattningar kring diagnosen, 
behandlings- metoder och dess eventuella biverkningar (Richardson, et al., 2006). Cioffi 
(2003) och Hultsjö & Hjelm (2005) fann att sjuksköterskor upplever språkbarriärer som 
mer komplicerade i situationer då patienter behöver information inför akuta åtgärder. 
Sjuksköterskor upplevde även att de inte kunde tillgodose patientens valmöjlighet i 
samband med behandlingar (Hultsjö & Hjelm, 2005). 
     
Bernard et al., (2006) visade att uppfattningen om hur mycket språkbarriärer påverkar 
vårdkvaliteten skiljer sig mellan sjuksköterskor och läkare. Det framkom att inom 
akutvården upplevde sjuksköterskor att språkbarriärer inverkade negativt på 
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vårdkvaliteten och var en stressfaktor i deras arbete (Bernard et al., 2006; Cioffi, 2003; 
Hultsjö & Hjelm, 2005). Bernard et al., (2006) fann att.sjuksköterskor skattade denna 
påverkan högre än läkare och då speciellt stress- påverkan. Sjuksköterskor uppgav att 
stressen grundade sig i flera moment så som svårigheter i den dagliga 
kommunikationen, att inte kunna trösta och skatta smärta, problem med att ge 
information vid utförande av basal omvårdnad och uppföljning av den vård som givits 
till patienten. Richardson et al. (2006) fann att språkbarriärer påverkade möjligheten till 
att bygga upp en relation till patienten då kommunikationen begränsas till endast den 
basala omvårdnaden. 
 
I Cioffis studie (2003) framkom att attityder till patienterna påverkades av 
kommunikationsprocessen. Ibland var de positiva vilket ledde till att sjuksköterskan 
visade respekt mot dessa patienter eller var intresserade att lära sig om främmande 
kulturer. Negativa attityder som gjorde att sjuksköterskor kände frustration var då de 
tyckte att patienterna borde lära sig engelska eftersom de var bosatta i Australien. 
 
Redskap för att hantera språkbarriärer 
 
Focused Accessible Spanish Translator (FAST) 
 
I en amerikansk studie (Bernard, et al., 2005) introducerades ett nytt 
översättningsredskap. Redskapet fick namnet FAST och var utformat som ett portabelt 
kort 128 mm x 77mm. Vanliga fraser och frågor som oftast användes översattes från 
engelska till spanska. Komplexa fraser och frågor undveks på grund av att de svar som 
dessa skulle ge inte skulle kunna förstås av personal som inte talade spanska.  Ett FAST 
sammanställdes till sjuksköterskorna i studien med 42 fraser och ett annat till läkarna 
med 51 fraser. Sjuksköterskorna och läkarna ombads att rangordna de olika 
översättningsverktyg som fanns tillgängliga inklusive FAST. Sjuksköterskor tog i första 
hand hjälp av sina kollegor (81%) därefter av familjemedlemmar och vänner (59 %). 
FAST användes av 53% , telefontolk av 25% och tolk endast av 19% av 
sjuksköterskorna. Läkarna däremot tog i första hand hjälp av professionell tolk (72%) 
därefter kollegor (56%). Familjemedlemmar och vänner hjälpte till i 52% av fallen, 
telefon tolkning användes av 40% och FAST av 36%. Både sjuksköterskorna och 
läkarna uppgav att FAST var ett användbart redskap i deras dagliga arbete. Båda 
yrkesgrupperna upplevde en minskning av stress i kommunikationen med spansktalande 
patienter. Det framkom att framförallt sjuksköterskorna såg en nytta av FAST. 
 
Tvåspråkiga kollegor 
 
Burbano O'Leary,  et.al., (2003) fann i en amerikansk förort där flertalet av patienterna 
var spansktalande och där det bland personalen fanns både spansktalande och icke 
spansktalande att de sjuksköterskor som inte talade språket ibland undvek 
kommunikation med patienterna medan de som kunde tala spanska sa sig aldrig undvika 
kommunikation. I denna personalgrupp tog de som inte talade spanska hjälp av sina 
kollegor, vilket resulterade i att i genomsnitt 2, 3 timmar i veckan av de spansktalandes 
tid användes till att tolka åt kollegornas patienter och anhöriga. En nackdel enligt Gioffi 
(2003) med att använda sina kollegor som tolk var att patienterna kände sig mer 
bekväma med någon som kunde deras språk och därför valde att vänta med hjälp tills 
denna sjuksköterska var tillgänglig. Tvåspråkig personal som hjälpte till vid 
tolkningstillfällen sågs som en resurs men sjuksköterskorna själva uppgav att det fanns 
en risk för feltolkningar om patienter kom från samma land men talade en annan dialekt. 
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Att använda tolk vid kommunikation med patienter  
 
I flera studier ansåg personalen att använda en professionell tolk var det mest effektiva 
sättet att förbättra kommunikationen (Burbano O'Leary et al., 2003). Ett antal faktorer 
påverkade sjuksköterskors beslut om när tolk skulle tillkallas. Personal uttryckte en oro 
för huruvida patienter skulle känna sig trygga vid utlämnandet av privat information i 
närvaro av tolk (Gerrish, 2001; Gerrish, Chau, Sobowale, & Birks, 2004; Richardson, 
Thomas & Richardson, 2006). Dessutom fann Gerrish et al. (2004)  att sjuksköterskor 
saknade kunskap om i vilken utsträckning tolkservice var tillgänglig och hur de kunde 
använda de olika tjänsterna som fanns att tillgå.  
 
De praktiska svårigheter som fanns vid användande av tolk var enligt sjuksköterskorna 
tidsbrist men även tillgängligheten till tolk.(Gerrish, 2001; Gerrish et al., 2004; Cioffi, 
2003; Burbano O'Leary et al., 2003). I Gerrishs studier (2001; 2004) kom det fram att 
tolk skulle beställas två dagar i förväg, vilket var en omöjlighet i akuta situationer. Det 
framkom även att kvalitén på de professionella tolkarna kunde variera och att inte alla 
tolkar hade tillräckliga medicinska kunskaper vilket var ett hinder för en korrekt 
översättning (Gerrish, 2001; Gerrish et al., 2004; Richardson et al., 2006). En annan 
synpunkt som lyftes fram var att kommunikation via tolk kunde upplevas som otymplig 
av sjuksköterskorna (Burbano O'Leary et al., 2003). Personalen i Gerrish studie (2004) 
uppgav att det fanns en press ifrån ledningen att ta hänsyn till finansiella aspekter då de 
skulle ta besluta om tolk skulle anlitas eller inte. 
 
Vidare menade Gerrish et al. (2004) att det krävdes kunskap av personalen för att kunna 
använda sig av tolk på ett effektivt sätt. Dock uppgav ledningen att endast 
specialistsköterskor och distriktssköterskor hade utbildning i att använda tolk och det 
var dessa yrkesgrupper som oftast tog hjälp av tolk. Utbildning hade erbjudits till alla 
men endast ett fåtal sjuksköterskor hade tagit till vara på dessa tillfällen.    
 
Familjemedlemmar som tolkar 
 
Resultatet från flera studier (Gerrish, 2001; Gerrish et al., 2004; Cioffi, 2003; 
Richardson et al., 2006) visar att vårdpersonalen använde familjemedlemmar vid 
tolkning eftersom de oftast var tillgängliga. Gerrish (2004) uttrycker att många 
sjuksköterskor tog med i beräkningen att anhöriga skulle tolka. Gerrish (2001, 2004) 
och Richardson et al., (2006) redogör för flera etiska och praktiska aspekter vid 
användande av familjmedlemmar. Sjuksköterskorna var överens om att det inte var 
lämpligt att använda barn till att tolka. Vuxna familjemedlemmar sågs inte heller alltid 
som den bästa lösningen eftersom det kunde inverka negativt på relationen mellan 
patienten och dess anhöriga (Richardson et al., 2006). I Hultsjös & Hjelms studie (2005) 
beskrev personalen att de ibland hade svårt att lita på anhöriga och de hade en känsla av 
att familjemedlemmar inte alltid översatte det som sades. Orsaken till felöversättningar 
kunde bero på familjemedlemmarnas bristande språkkunskaper eller att de hade egna 
skäl till att inte översätta korrekt (Gerrish et al., 2001, 2004; Cioffi, 2003; Richardson et 
al., 2006). 
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Patienternas perspektiv 
 
Upplevelse av språkbarriärer 
 
Eckhard, Mott & Andrew (2005) fann att patienter upplevde att deras 
kommunikationsproblem förbisågs av personalen vid tillfällen då informationen gavs 
till flera patienter samtidigt. Patienter upplevde att kommunikationen begränsades till 
tillfällen då mediciner skulle delas ut eller maten serverades. Det framkom att patienten 
inte kallade på sjuksköterskan utan väntade tills denna kom. Patienten kunde känna att 
det inte var någon idé att ringa då de ändå inte förstod varandra (Eckhardt et al., 2005). 
Patienter upplevde att det fanns negativa attityder bland sjuksköterskor (Eckhardt et al., 
2005; Richardson et al., 2006) och ville inte kalla på hjälp för att inte frustrera dem 
(Eckhardt et al., 2005). 
 
Small, Liamputtong Rice & Lumley, (1999) fann att kvinnor som hade språkproblem 
kände att deras delaktighet i att fatta egna beslut i omvårdnadssituationer begränsades. 
En konsekvens av dålig kommunikation var att patienter kände en rädsla för att inte 
förstå om de var allvarligt sjuka (Gerrish et al., 2004). En patient sa att han kunde ha en 
dödlig sjukdom utan att vara medveten om det. 
 
Upplevelser av kommunikation genom tolk 
 
Gerrish (2004) kom fram till att det var få patienter som hade erfarenhet av att använda 
tolk. Flera patienter gav uttryck för okunskap om tolkservice och hur de skulle uttrycka 
sina behov. I en studie av Rhodes & Nocon (2003) uttryckte en patient en önskan om att 
sjuksköterskan borde ha använt tolk vid informationsgivandet så som läkaren gjort inför 
hennes operation. Det framkom även att patienter kunde ha svårt att kommunicera via 
en tredje person vid intima situationer eller då patienten hade en sjukdom som ansågs 
vara känslig att tala om (Jacobs, Karavios, Rathouz, Ferris, & Powell, 2005; Murphy, 
Johnston Roberts, Hoffman, Molina, & Lu, 2003). Det fanns patienter som berättade om 
tillfällen då tolk anlitats men som visade sig inte kunnat tala patientens dialekt (Gerrish 
et al., 2004). Kvinnorna i Small et als., (1999) studie hade en positiv inställning till att 
använda tolkhjälp men upplevde att det fanns brister. De sa att även då tolk fanns att 
tillgå gick mycket tid åt till att vänta på tolken. 
  
Att använda familjemedlemmar som tolkar 
 
Gerrish et al., (2004) fann att det ofta var upp till patienten att lösa problemet med 
språkbarriärerna. Ofta var det familjemedlemmar som tolkade till dem. Om det var 
hustrun som var sjuk tolkade mannen eller hennes vuxna barn. Flera patienter uppgav 
att det hände att de tog sina barn till hjälp vid tolkning om ingen annan närstående fanns 
till hands (Gerrish et al., 2004; Rhodes & Nocon, 2003). Nackdelen patienten såg med 
detta var att de undvek att tala om allt via sina barn vilket kunde leda till att viktig 
information gick förlorad. 
  
I en studie av Rhodes & Nocon, (2003) som gjordes i primärvården uppgav flera 
patienter att de föredrog familjemedlemmar vid tolkning även då de kände till att det 
bland personalen fanns någon som talade deras språk. Trots det gav de uttryck för det 
negativa som det innebar att vara beroende av sina anhöriga. Om anhöriga var upptagna 
och inte kunde följa med till avtalat besök missade patienten den avtalade tiden eller 
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tvingades avbeställa den. En annan aspekt som kom fram var att patienten kunde 
uppleva att den anhöriga inte översatte allt (Rhodes & Nocon, 2003; Small et. al., 1999). 
 
  
Konsekvenser av språkbarriärer i omvårdnadssituationer 
 
I Murphy, et al., (2003) studie rapporterade flera patienter att de felmedicinerade sig 
själva på grund av att de inte förstått läkarens ordinationer. I forskning kring 
språkbarriärers påverkan på servicen vid en akutmottagning kom det fram att patienter 
som inte behärskade engelska språket och inte fått hjälp av professionell tolk stannade 
kortare tid på mottagningen i jämförelse med de som talade engelska (Bernstein, 
Bernstein, Dave, Hardt, James, Linden, et al., 2002). Resultatet visade även att det togs 
färre prover på dessa patienter. Språkbarriärer inverkade även på den efterföljande 
vården. Det visade sig att de patienter som haft stöd av en professionell tolk fick mer 
eftervård i primärvården efter besöket på akutmottagningen medan de som inte haft tolk 
ofta kom tillbaka med sina problem. En annan studie visade att även den förebyggande 
vården påverkades av språkbarriärer (Jacobs, et al., 2005). Kvinnor som talade engelska 
språket dåligt eller inte alls, deltog i mindre utsträckning vid förebyggande 
bröstcancerundersökningar och cervix provtagningar. Gerrish et al. (2004) fann att 
patienter med språkbarriärer uppsökte läkarhjälp endast vid allvarliga hälsoproblem. 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Litteraturstudien baseras på 15 vetenskapliga artiklar framtagna ur två databaser 
PubMed och Cinahl. En del av de artiklar som verkade motsvara syftet fanns dock inte 
att tillgå i fulltext. Artiklarna fick istället beställas via Halmstads högskolebibliotek. Det 
fanns även en tidsfaktor som påverkade beslutet huruvida artiklar skulle beställas eller 
inte då leveranstiden på beställda artiklar kunde uppgå till två veckor. Detta har bidragit 
till att all relevanta artiklar inte kunde beställas. 
 
Huvuddelen av artiklarna i resultatet kommer från USA, Australien och England. 
Endast en artikel är från Sverige. Detta kan eventuellt ses som en svaghet i arbetet men 
merparten av litteraturen i bakgrunden grundar sig på svensk litteratur som utgår från 
svenska förhållanden. Det kan dock anses att de erhållna resultaten är generella och kan 
överföras till svenska förhållanden.  
 
De flesta artiklar som framkom vid sökningarna var publicerade under de senaste sju 
åren därför tidsbegränsades inte sökningarna. De fanns få relevanta artiklar som var 
publicerade före år 2000. Dock togs en artikel (Small et al., 1999) med då den ansågs 
vara intressant. En styrka med studien är att övriga utvalda artiklar är publicerade de 
senaste sju åren, vilket gör att bara aktuell forskning ligger till grund för studiens 
resultat.  
 
Artiklarna genomlästes och diskuterade för att ge så många infallsvinklar, uppfattningar 
och synpunkter som möjligt, vilket minskade risken för feltolkningar och medförde att 
båda författarna hade en bra helhetsbild över allt material under arbetets gång. 
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Av de analyserade artiklarna som valdes var 8 kvalitativa och 6 kvantitativa och en både 
kvalitativ och kvantitativ. Att använda såväl kvalitativa som kvantitativa studier för att 
få svar på frågeställningarna kan ses som en fördel, därför att de kompletterar varandra 
väl. De kvalitativa artiklarna ger ett mer djupgående och personnära perspektiv på 
fenomenet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
 
Resultat diskussion 
 
Av litteraturstudiens 15 vetenskapliga artiklar var 8 kvalitativa och 6 kvantitativa och en 
var analyserad med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Över lag 
bedöms artiklarna vara av god kvalité då sju uppnådde grad I som avsåg hög kvalitet 
och fem artiklar uppnådde grad II och endast tre bedömdes tillhöra grad III som avsåg 
låg kvalitet vid kvalitetsgranskningen (Carlsson & Eiman, 2003). I två studier (Bernard, 
et al., 2005; Bernard, et al., 2006) innefattas även läkares perspektiv vilket inte helt 
svarar mot syftet. Denna aspekt har dock valts att tas med i arbetet eftersom det görs en 
intressant jämförelse mellan sjuksköterskors och läkarnas upplevelser av språkbarriärer. 
Då dessa i sin yrkesutövning har en nära arbetsrelation till varandra ansågs artiklarna 
relevanta. En brist som fanns i en del av de analyserade artiklarna var att bortfallet inte 
diskuterades. Urvalet i de analyserade artiklarna var lämplig i förhållande till studiernas 
syfte. Storleken på urvalen kan i två kvantitativa artiklar (Bernard, et al., 2005; Bernard, 
et al., 2006) ifrågasättas då större antal deltagare hade gett mer tyngd åt studierna 
(Willman, et al., 2006). I en studie ingick endast kvinnliga deltagare. Eftersom studiens 
syfte var att beskriva subjektiva upplevelser av omvårdnaden är det osäkert om 
resultatet vore det samma om manliga deltagare ingått i studien (Eckhardt et al, 2005). 
I de kvalitativa artiklarna tydliggörs resultatet med citat från informanter vilket styrker 
trovärdigheten i studierna (Willman, et al., 2006) Av de 15 granskade artiklar var 8 
godkända av etiska kommittéer. I de sju övriga fanns inga tydliga oetiska aspekter, 
därför användes även de i litteraturstudie.  
 
Verbal kommunikation tycks vara ett genomgående problem inom den mångkulturella 
omvårdnaden. Fioretos (2002) skriver att om man har som mål att ge patienter från en 
annan kultur samma information som man ger svenska patienter då blir ett gemensamt 
språk oerhört viktigt. Personalen står inför ett dilemma i att inte fullt ut kunna ta det 
ansvar och uppfylla de krav som ställs på dem. 
 
Sjukvårdspersonalen upplevde att språkbarriärer orsakade en oro och var en källa till 
yrkesrelaterad stress i att inte kunna tillgodose patientens rätt till valmöjligheter eller att 
inte förstå patienten och därmed felbedöma patientens behov (Bernard et al., 2006; 
Hultsjö & Hjelm, 2005; Cioffi, 2003). Språkbarriären sågs också som ett hinder till att 
bygga upp en god relation till patienter och anhöriga (Richardson et al., 2006; Bernard 
et al., 2006). Bernards (2006) studie visade också att sjuksköterskan upplevde mer stress 
i sina arbetsuppgifter i jämförelse med läkaren. Detta kan förklaras med att 
sjuksköterskorna till skillnad från läkarna har en mer kontinuerlig kontakt med patienten 
och kommunikationen är av en mer personlig karaktär kring basala behov.  
 
Resultatet i litteraturstudien visade att personalen genomgående ansåg att professionell 
tolk var det mest optimala redskapet att komma förbi språkbarriärer mellan patienten 
och vårdpersonalen. Trots det var det inte tolk som sjuksköterskorna anlitade i första 
hand i situationer där språkbarriärer fanns. Istället tog de hjälp av sina kollegor som 
behärskade patientens språk eller av familjemedlemmar och anhöriga till patienten. 
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Ekblad (1996) framför att tvåspråkig personal förutom sin yrkeskompetens tillför 
sjukvården språk- och kulturkompetens. Cioffi (2003) skriver att sjuksköterskorna lärde 
sig av sina tvåspråkiga kollegor att förstå patienternas kulturella olikheter. Det kan ses 
som en fördel för den sjuksköterska som inte kan kommunicera med sin patient att 
kunna få stöd av en kollega även om det kan tyckas att det borde inverka på den 
tolkande sjuksköterskans arbetstider. Författarna till föreliggande litteraturstudie menar 
att fördelen i detta fall kan överväga då två studier (Burbano et al., 2003; Eckhardt et al., 
2005) visade att det förekom att sjuksköterskor ibland undvek att ta mer kontakt med 
patienten än vad som var absolut nödvändigt. Emellertid ska personalens 
språkkunnighet inte förväxlas med den kompetens som den professionella tolken har 
och personalen ska därför inte i första hand anlitas som tolkar om de inte har 
tolkutbildning (Ekblad, 1996). 
 
Litteraturstudie visar att anhöriga ofta användes som icke professionella tolkar. Vidare 
framkom att det fanns personal och patienter som ansåg att anhörigas tolkhjälp var den 
enklaste och mest självklara lösningen vid språkbarriärer (Gerrish et al., 2001, 2004; 
Rhodes & Nocon, 2003; Small, 1999). Det kan tyckas vara inte rätt mot patienten att 
använda familjemedlemmar i tolksituationer. Sjuksköterska bör beakta att det kan finnas 
information som patienten inte vill ta upp i en anhöriges närvaro. Dessutom kan det vara 
problematiskt för patienten att via en anhörig be om professionell tolk om sådan önskas. 
För familjemedlemmar kan det vara betungande att tvingas översätta till en närstående 
om denne har en allvarlig eller dödlig sjukdom.  
 
Både personal och patienter var överens om att det var olämpligt att använda 
minderåriga barn för att tolka till föräldrarna. Gerrish et al.(2004), Richardson et al. 
(2006), Rhodes & Nocon (2003) visade dock att patienter med begränsade 
språkkunskaper tog hjälp av sina barn då ingen annan fanns tillgänglig. Ekblad (1996) 
framhåller att det finns en stor risk för missförstånd då barn inte har erfarenhet nog till 
att förstå vuxnas problem. Att använda barn som tolk kan anses som tveksamt etiskt då 
föräldrarna kommer i en beroende position gentemot sina barn vilket gör att föräldrar 
upplever att deras auktoritet minskar. Det kan enligt Ekblad (1996) och Hanssen (1997) 
leda till konflikter inom familjen.  
 
Enligt svenska författningslagen har sjukvården skyldighet att anlita tolk ”vid behov” 
vilket Fieretos (2002) anser vara en alltför vid definition. Både Hanssen (2005) och 
Fieretos (2002) framhåller att professionell tolk används långt ifrån alltid vid behov. Det 
kan tyckas att lagen borde vara tydligare vilket skulle underlätta för personalen i deras 
beslut om när de ska anlita tolk. Resultatet av litteraturstudien gav intryck av att 
tidsaspekter och ekonomiska faktorer spelar en stor roll för sjuksköterskans beslut idag. 
Ekblad (1996) skriver att tolkkostnaden alltid måste ställas mot de troliga 
kommunikationsmissar som kan inträffa om tolk inte används. Kanske borde 
sjuksköterskan oftare sätta fokus på vems behov som ska tillfredställas då Ekhardt et al. 
(2005) och Gerrish et al. (2004) visade att det fanns patienter som hade önskad ha 
närvaro av en professionell tolk men inte visste hur de skulle kunna ge uttryck för sin 
önskan. Men resultatet indikerar också att det finns en allmän okunskap om 
professionella tolkar både hos sjuksköterskan och hos patienten. Okunskapen kan vara 
en orsak till att tolken inte uppfattas som ett bra redskap av alla. Denna brist på kunskap 
kan resultera i att patienten inte själv ber om tolk och sjuksköterskan inte till fullo 
utnyttjar det redskap som finns till hands. Sjuksköterskor bör få utbildning för att kunna 
veta när tolk behöver anlitas och hur man arbetar med tolk redan under sin utbildning.  
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Bernard (2005) introducerade ett nytt tolkningsredskap som benämndes FAST. Detta 
redskap utformades för att användas i ett område där majoriteten av invandrar-
patienterna var spansktalande. Både läkare och sjuksköterskor tyckte att redskapet var 
användbart men framförallt sjuksköterskan ansåg sig varit behjälpliga av FAST. Det är 
tveksamt om FAST hade varit ett alternativ att använda sig av i den svenska vården då 
här inte påträffas minoritets grupper i samma utsträckning som de finns i U.S.A. 
 
Litteraturstudie visar att trots att både forskning och lag hänvisar till att professionell 
tolk ska användas då språkbarriärer finns, är detta redskapet kanske inte det som passar 
sjuksköterskans omvårdnadsuppgifter bäst. Sjuksköterskor i Bernards studie (2005) 
skattade påverkan av språkbarriärer högre än läkarna, trots det använde de sig i mindre 
utsträckning av tolk. De existerande lagar och strategier som finns är svåra för 
sjuksköterskan att nyttja i återkommande mindre komplicerade situationer eller vid 
akuta situationer. Sjuksköterskans idealredskap ska alltid vara tillgängligt vid alla tider, 
det ska vara portabelt, lättanvänt och anpassat till de specifika behov som användaren 
har, därför kanske inte tolk är användbar i alla lägen. 
 
Nordiska vetenskapliga artiklar saknades i denna litteraturstudie men resultatet stämmer 
väl med tidigare svensk forskning (Hovde, 2006; Socialstyrelsen, 2006) som visar att 
språkbarriärer har en negativ inverkan på vårdens kvalitet och äventyrar patientens hälsa 
och välbefinnande. På senare tid har den svenska äldreomsorgen uppmärksammats i 
media (Rudenstam, 2006; By, 2007) och rapporter (Socialstyrelsen, 2006) då antalet 
äldre med invandrarbakgrund ökar och ställer högre krav på den Svenska 
äldreomsorgen (By, 2007; Hovde, 2006; Rudenstam, 2006; Socialstyrelsen, 2006). Idag 
har den enskilde inte rätt till hälso- och sjukvård eller äldreomsorg på sitt eget språk 
men det finns ett förslag från Svenska regeringen att äldre vård ska ges på modersmålet 
(SOU 2003:91).  
 
Litteraturstudiens syfte var att belysa betydelsen av språkbarriärer mellan 
vårdpersonalen och patienter med invandrarbakgrund. I studien valdes att inte ta upp 
kulturella aspekter som skulle göra arbetet för omfattande. Emellertid är det inte bara 
språkbarriärer som påverkar kommunikationen. Sjuksköterskan bör vara medveten att 
även kulturella skillnader kan inverka på samspelet om inte det sagda uppfattas på 
likartat sätt. Därför är det viktigt med kunskaper i transkulturell omvårdnad. Även den 
icke-verbala kommunikationen är kulturellt betingad och kan leda till missuppfattningar 
om sjuksköterskan saknar dessa kunskaper (Hanssen 1997).         
 
 
Konklusion 
 
Vad som tydligt framkommit i denna litteraturstudie är att språkbarriärer mellan 
sjuksköterskan och patienter med invandrarbakgrund är ett omfattande och komplext 
problem. Den ökande invandringen under de senaste decennierna innebär att 
sjuksköterskan allt oftare ställs inför dilemmat att inte kunna förstå och göra sig 
förstådd i mötet med patienter som inte talar samma språk. Språkliga skillnader gör att 
sjuksköterskans arbete blir belastande, omständligt och leder till missförstånd och oro. 
Sjuksköterskan har ett stort ansvar som är svårt att leva upp till då det saknas bra 
redskap att ta sig förbi språkbarriärer vilket leder till en yrkesrelaterad stress. 
Språkbarriärer ligger till grund för många misstolkningar och bidrar till att patienterna 
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inte får den kvalitet på omvårdnaden som de har rätt till. Detta minskar tilltron till 
sjukvården hos patienter med invandrarbakgrund. De som söker vården och inte 
behärskar det svenska språket har enligt lag rätten till tolk. Litteraturstudien visar att 
sjuksköterskan ofta inte uppfyller detta krav i brist på tid, tillgänglighet och okunskap i 
tolkanvändande. 
 
 
 
Implikation 
 
Språkbarriärer och dess konsekvenser är ett område som bör belysas redan under 
sjuksköterskornas utbildning för att öka deras medvetenhet. Det skulle leda till att 
sjuksköterskorna blir mer uppmärksamma på invandrarnas utsatthet inom vård och 
omsorg och visar större hänsyn till deras språksituation. Det behövs utbildning i hur 
man som sjuksköterska arbetar med en professionell tolk. Det skulle underlätta 
användandet av tolkservice och förbättra kvalitén på själva interaktionen i tolkmötet till 
fördel för såväl patient som vårdpersonal. Enligt lag har patienten rätt till tolk och det 
ligger på sjuksköterskans ansvar att tillgodose patientens rättigheter. Beträffande 
innebörden i Förvaltningslagen att tolken bör anlitas ”vid behov” borde lagen vara 
tydligare preciserad för att både kunna vara ett stöd i sjuksköterskans beslutstagande 
och för att stärka patientens ställning. Resultat i studien motiverar vidare fortsatt 
forskning om det i framtiden skulle kunna utvecklas översättningsredskap för att 
komma förbi kommunikationsproblem i omvårdnaden.
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artiklar 
CINAHL 070312 Communi-cation barriers 

[MeCH] AND 
immigrants [MeCH] 
 

10 7 4 3 

CINAHL 070312 Language barriers AND 
experienc* 
 

23 17 10 5 

CINAHL 070312 Language barriers AND 
communication 
 

41 33 6 5 

PubMed 070316 Communication barriers 
[MeCH] AND Emmigra-
tion[MeCH] 
 

37 13 3 1 

PubMed 070316 Language barriers 
[MeCH] AND experienc* 
AND nurs* 
 

13 2 1 0 

PubMed 070316 Communication barriers 
[MeCH] AND nurse - 
patients relations [MeCH] 
AND patient experience  
 

11 3 2 1 

Summa   135 75 26 15 
 


