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Sammanfattning/abstract 
	
Bakgrund. År 2016 beviljades 150 535 personer uppehållstillstånd i Sverige och i slutet av 
2017 var nästan var sjätte person i svenska befolkningen född utomlands. Svensk hälso- och 
sjukvårdspersonal träffar dagligen patienter från olika kulturer, exempelvis turister som söker 
akutvård eller immigranter. Att som patient inte förstå det svenska språket leder till sämre möj-
ligheter att uppnå en god hälsa.	
Syfte. Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärer i vårdmötet.	
Metod. Studien har en deskriptiv design och genomfördes som en litteraturstudie med syste-
matisk databassökning.	
Resultat. Sjuksköterskorna erfor svårigheter att ge vård till immigranter och deras familjer. 
Språkbarriärer identifierades som det största hindret i att tillhandahålla adekvat, lämplig och 
effektiv omvårdnad. Att inte förstå patienten framställdes som problematiskt och påverkade 
möjligheterna till att få en detaljerad anamnes då sjuksköterskorna fick gissa sig till patientens 
tillstånd. Då språkbarriärer begränsade kommunikationen mellan sjuksköterska och patient var 
smärtskattning en utmaning att utföra. Sjuksköterskorna kontrollerade inte alltid patient-ID vid 
läkemedelsadministrering och kunde inte utföra adekvata kontroller, vilket utgjorde patientsä-
kerhetsrisker. Sjuksköterskorna beskrev att tolkar inte alltid förstod medicinsk terminologi vil-
ket resulterade i missförstånd, som i sin tur resulterade i felaktig information. 
Slutsatser. Resultatet tyder på att språkbarriärer leder till svårigheter att ge korrekt, rättvis och 
patientsäker vård.	
	
Nyckelord: Erfarenhet, Sjuksköterska, Språkbarriär, Vårdmöte 
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1. BAKGRUND 

1.1 Immigration  
Hälso- och sjukvårdspersonal träffar dagligen patienter från olika kulturer, det kan röra sig om 
exempelvis turister som söker akutvård eller immigranter (Hanssen, 2007). Statistik från Mi-
grationsverket (2018) visar att år 2006 ökade antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige 
markant, det totala antalet var 86 436 st vilket då var rekordhögt. Sedan dess har det fortsatt 
att öka; år 2016 beviljades 150 535 personer uppehållstillstånd (ibid.). Enligt Statistiska 
Centralbyrån (SCB, u.å.) bodde det i slutet av år 2017 ungefär 1,9 miljoner människor i Sve-
rige som fötts utomlands, det motsvarar nästan var sjätte person i svenska befolkningen. Pati-
enter med annan kulturell bakgrund kan ha andra tankar och behov än vad hälso- och sjuk-
vårdspersonalen i landet där vården tillhandahålls är van vid, vilket ställer nya och högre krav 
på vårdpersonalen (Hanssen, 2007). 
	
1.2 Kommunikationssvårigheter med multikulturella patienter 	
En studie av Dogan, Tschudin, Hot och Özkan (2009) visade att kommunikation var ett kom-
plext fenomen som influerades av individens världsbild som innefattade bl.a. personens kultu-
rella bakgrund. En persons kultur präglar både kommunikationsstrukturen samt språkformen 
vilket medför att missförstånd kan uppstå då en del av innebörden går förlorad när tankar 
överförs från ett språk till ett annat (Hanssen, 2007). Kommunikationssvårigheter mellan 
vårdpersonal och patient uppstår generellt p.g.a. 1) att deltagarna inte talar samma språk, 2) 
att de talar samma språk men använder inte likadana symboler eller 3) att patienten eller dess 
anhöriga till viss del förstår vårdpersonalens språk men inte kan nyansera språket. Symboler 
utgörs av bilder eller tecken, men även språk i en ren lingvistisk mening består av symboler. 
Personal och patient kan behärska samma språk men tillskriver orden i språket olika symbo-
liska innebörder som skapar förvirring och problem i att förstå varandra (ibid.). Studien av 
Dogan et al. (2009) visade att även tvetydiga ord kunde hindra innebörden i den information 
som delgavs. Exempel på när det kan uppstå missförstånd är när en sjuksköterska instruerar 
en patient med traditionell muslimsk bakgrund att fasta inför en operation eller blodsocker-
kontroll; för sjuksköterskan innebär fasta att enbart vatten får konsumeras efter midnatt me-
dan det för patienten kan innebära att hen får både äta och dricka från solnedgång till solupp-
gång enligt Ramadans regler (Hanssen, 2007). Vilken betydelse som tillskrivs ett ord eller be-
grepp beror på mottagarens kunskap och erfarenheter. Tolkningen av ordet avgörs av indivi-
dens referensram; ideèr, intressen och tidigare erfarenheter, och inte enbart utifrån den definit-
ion som anges i en ordbok. På samma sätt är sändarens meddelande beroende av dennes refe-
rensram (ibid.). I en studie av Crawford, Candlin & Roger (2017) framkom att personer från 
olika kulturer tenderade att inte dela samma referensram vilket kunde resultera i olika tolk-
ningar och missförstånd mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. 
	
1.3 Sjuksköterskans skyldigheter och konsekvenser av språkbarriärer	
Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten få information om sitt hälsotillstånd, in-
formation om vilka metoder som är tillgängliga för undersökning och få möjlighet att själv 
välja behandlingsalternativ. Den givna informationen ska anpassas till bl.a. patientens språk-
liga bakgrund. Vården ska med andra ord utformas för att så långt som möjligt genomföras i 
samförstånd med patienten (ibid.). I International Council of Nurses etiska kod statueras att 
“sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande” (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014, s. 3). Sjuksköters-
kan ansvarar för att patienten på ett kulturellt anpassat sätt erhåller korrekt och tillräcklig in-
formation som grund för patientens samtycke till behandling och vård (Svensk Sjuksköterske-
förening, 2014). Språksvårigheter är en bidragande faktor till att utlandsfödda svenskar har en 
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sämre hälsa i jämförelse med individer som fötts i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). Att inte 
förstå det svenska språket leder till sämre möjligheter att uppnå en god hälsa, då det kompli-
cerar tillgången till information angående den enskilda hälsan. Socialstyrelsen har genomfört 
nationella patientenkäter inom såväl sjukhusvård som primärvård vilka påvisade att utlands-
födda patienter upplevde sig vara mindre informerade, delaktiga och respekterade jämfört 
med patienter som hade svenska som modersmål (ibid.).	
 	
1.4 Tidigare forskning	
Tidigare forskning har visat att patienter som inte talade samma språk som sjukvårdspersona-
len tenderade att utsättas för fler incidenter som kunde medföra fysisk skada, i jämförelse med 
patienter som talade samma språk som personalen (Montie, Galinato, Patak & Titler, 2016). 
Språkbarriärer utgjorde således en signifikant patientrisk och kunde leda till bristfällig vård 
och vårdskador, exempelvis vid läkemedelsadministrering (Walsh, 2016). Språkbarriärer i 
vårdmötet kunde även innebära onödig smärta för patienten och i värsta fall leda till att indivi-
den avled. Almutairi (2015) konstaterade i en studie att språkbarriärer i vården måste belysas 
då de kunde leda till ökade kostnader till följd av vårdskador och bristande vårdkvalitet. Ef-
fektiv kommunikation mellan patient och personal var en central aspekt för en säker vård med 
hög kvalitet. God kommunikation resulterade i ökad patienttillfredsställelse, följsamhet till 
medicinsk behandling samt generellt en bättre hälso- och sjukvård för den enskilda individen 
(ibid.). Schwei et al. (2016) genomförde en granskning av tidigare forskning kring språkbar-
riärer i vården i Europa, Kanada, Australien och USA mellan 1975-2010, med fokus på språk-
barriärer, tolkanvändning och patienttillfredsställelse. Den tidigare forskningen innefattade 
även vårdpersonalens perspektiv, exempelvis sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med 
patienter där det existerade en språkbarriär. Granskningen visade att det totala antalet publice-
rade studier inom området ökat under perioden 2003-2010, dock hade studier med fokus på 
konsekvenser av språkbarriärer inom vården minskat procentuellt. Det konstaterades att områ-
det språkbarriärer i vården var viktigt att fortsätta utforska då resultatet visade att sjukvårds-
personalens kunskap och erfarenhet om språkbarriärer i vårdmötet påverkade vården (ibid.).  
	
1.5 Vårdande kommunikation 	
I en studie av Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2007) påvisades att kommunikation influe-
rade många aspekter av vården, t.ex. att delge information rörande medicin och omvårdnad 
eller att framföra känslig information till patienten. Kommunikation handlade även om den 
vårdande kommunikationen och “småprat”, vilka utgjorde viktiga verktyg för att kunna ut-
veckla vårdande relationer, men också för uttryckande av känslor. Omvårdnadskommunikat-
ion innefattade utbyte av information kopplat till omvårdnad och rutiner men även sjukskö-
terskans möjlighet till bedömning av patientens situation (ibid.). Vårdande kommunikation 
berör inte enbart frågan om hur ett budskap förmedlas mellan en sändare och en mottagare, 
utan utgör också ett instrument för att lindra eller motverka lidande (Fredriksson, 2017). I ett 
vårdvetenskapligt perspektiv innefattar kommunikation som begrepp tre huvudsakliga bety-
delser som är intimt sammanlänkade med varandra: etisk, relationell och narrativ kommuni-
kation. Etisk kommunikation blir synlig mellan människor i form av ömsesidig respekt, men 
märks också när respekten till sig själv utvecklas till omsorg och respekt gentemot andra män-
niskor. Relationell kommunikation kännetecknas av lyssnande, närvaro och beröring och står 
för den gemenskap som skapas mellan vårdare och patient. Den relationella kommunikationen 
kan också utgöra ett viktigt element i de situationer då patienten av olika anledningar inte kan 
uttrycka sig via tal. Narrativ kommunikation karaktäriseras av berättelsen som förbinder pati-
entens nutid, framtid och historia. Patienten kommunicerar även den värld som hen lever i till 
vårdaren genom lidandeberättelsen (ibid.).  
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2. PROBLEMFORMULERING	

Av tidigare forskning framgår att antalet studier om konsekvenser av språkbarriärer har mins-
kat internationellt, men paradoxalt nog framgår samtidigt att risken för patientskador ökar när 
vårdpersonal och patient inte talar samma språk. Sjuksköterskans övergripande åtagande gäl-
lande främjande av hälsa för alla individer, oavsett etnisk bakgrund eller språkkunskaper, är 
något som ständigt ska värnas om. Det riskerar dock att utebli när sjuksköterskan och patien-
ten inte talar samma språk, vilket kan leda till att missförstånd uppstår. Den aktuella studien 
syftar till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer i vården för att kunna 
identifiera eventuella konsekvenser av att sjuksköterskan och patienten inte förstår varandra. 
Studiens resultat kan utgöra ett underlag för utveckling av strategier för att överkomma språk-
barriärer i hälso- och sjukvården. Strategierna skulle sedermera kunna implementeras i vården 
och därmed bidra till främjandet av patienters hälsa och öka patientsäkerheten. 	

3. SYFTE	

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärer i vårdmötet.	
	
Begreppet språkbarriär innebär i den aktuella studien att sjuksköterska och patient inte delar 
samma modersmål och inte heller kan kommunicera genom ett andraspråk.  

4. METOD	

4.1 Design	
Studien har en deskriptiv design och genomfördes i form av en litteraturstudie med systema-
tisk databassökning (Kristensson, 2014). 	
	
4.2 Sökstrategi	
Sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO 
och ASSIA. Enligt Kristensson (2014) är det viktigt att sökningen sker strukturerat med hjälp 
av vissa söktermer eller nyckelbegrepp. Sökorden som identifierades ur syftesformuleringen 
var: Erfarenheter, Sjuksköterska, Språkbarriär och Vårdmöte. Sökorden översattes till eng-
elska varpå begreppen: Communication barrier/Language barrier, Experience och Nurse er-
hölls. Begreppet vårdmöte fanns ej på engelska och användes inte i sökningen. Initiala prov-
sökningar med olika synonymer och ämnesord för sökordet experience genomfördes. Dock 
begränsade det sökningarna då det genererade ett orimligt lågt antal sökträffar varpå det be-
slutades att exkludera sökordet. Resterande sökord delades först in i två sökblock, se Tabell 1 
- Översikt av sökord inom respektive databas och sökblock. Inom varje sökblock utfördes 
först en enskild sökning på varje sökord, därefter kombinerades dem med OR. Samma kombi-
nation gjordes i Cinahl i Sökblock 2. I samtliga databaser kombinerades sedan Sökblock 1 
och Sökblock 2 med AND. Begränsningar som användes i sökningarna var peer reviewed, 
endast engelskspråkiga artiklar samt publikationsdatum mellan 2006-2018. Resultatet av de 
olika sökningarna redovisas i Bilaga 1. 
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Tabell 1 - Översikt av sökord inom respektive databas och sökblock 
	
Databas Sökblock 1 Sökblock 2 

Cinahl Communication barriers (MH)  
“Language barrier*” 

Nurses (MH)  
Nurs* 

PubMed Communication barriers (MeSH)  
“Language barrier*” 

Nurses (MeSH)  

PsycINFO Communication barriers (DE)  
“Language barrier*” 

Nurses (DE) 

ASSIA Communication barrier*  
“Language barrier*” 

Nurs* 

* = Trunkerad fritextsökning 	
	
4.3 Urval	
Studiens inklusionskriterier var kvalitativa och kvantitativa artiklar som beskrev sjuksköters-
kans erfarenheter av språkbarriärer. Exklusionskriterierna var artiklar som berörde primärvård 
och mödravård/förlossningsvård, artiklar som endast fokuserade på patienters erfarenheter, 
artiklar som endast rörde erfarenheter av användning av tolk samt strategier för att övervinna 
språkbarriärer. Även artiklar som fokuserade på sjuksköterskor som arbetade i länder där de 
inte behärskade språket och systematiska litteraturöversikter exkluderades.	
	
Urvalet utfördes i tre faser som beskrivs av Kristensson (2014). Först lästes samtliga 1517 ar-
tiklars titel igenom enskilt av författarna varpå artiklar som ansågs sakna relevans för studiens 
syfte sorterades bort. Nästa steg innebar att läsa igenom kvarvarande 110 artiklars abstract, 
även det gjordes enskilt och följdes av en diskussion som resulterade i att 98 artiklar uteslöts 
då de inte svarade mot syftet. De 12 artiklar som bedömdes ha för studien relevanta abstracts 
gick vidare i processens tredje steg och lästes individuellt i fulltext. En artikel uteslöts i det 
här steget p.g.a. att erfarenheterna från olika professioner inom hälso- och sjukvården slagits 
ihop och inte gick att särskilja. Resterande artiklar ansågs inneha för studien relevant material 
och gick vidare till granskning. Antalet artiklar som ingick i urvalsprocessen redovisas för i 
sökmatris, se Bilaga 1.  
	
4.4 Granskning	
De 11 kvarvarande artiklarna granskades med hjälp av Kristenssons (2014) granskningsfrå-
gor. Av artiklarna granskades 8 utefter frågor för kvalitativa studier. Artikel nr 5 (se Bilaga 2) 
använde sig av kvantitativ metod och granskades enligt frågor för tvärsnittsstudier. Artikel nr 
10 (se Bilaga 2) använde sig av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod varpå den 
granskades enligt frågor för både kvalitiva studier och tvärsnittsstudier. Granskningen genom-
fördes individuellt av författarna, varpå en diskussion fördes angående artiklarnas kvalitet 
fram till dess att konsensus uppnåddes. I och med granskningen exkluderades en artikel mot 
bakgrund av otydlig syftesformulering. Resterande 10 artiklar bedömdes hålla god kvalitet 
och hade antingen erhållit etiskt godkännande eller fört ett etiskt resonemang, varpå de inklu-
derades i studien. 	
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4.5 Bearbetning och analys	
Integrerad analys användes som analysmetod för att sammanställa resultatet i studien (Kris-
tensson, 2014). Resultatet i artiklarna lästes igenom enskilt, varpå artiklarna delades upp mel-
lan författarna för att översättas ordagrant till svenska. Efter översättningen färgkodades ge-
mensamt allt material från artiklarnas resultat som svarade mot syftet i olika färger. Delar i 
artiklarna med liknande innehåll erhöll en specifik färg. Varje färg tilldelades sedan en över-
gripande kategori som beskrev det framkomna ämnet. All text med samma färg sammanför-
des sedan under den specifika kategorin. Två av huvudkategorierna mynnade i två underkate-
gorier (se Tabell 2 - Sjuksköterskornas erfarenheter av språkbarriärer i vårdmötet). 	

5. Forskningsetiska överväganden	

Enligt Kristensson (2014) behöver en uppsats på grundläggande nivå i juridisk mening inte 
genomgå en etisk prövning. Dock ska det vid genomförande av litteraturgranskningar tas 
ställning till huruvida de studier som används i uppsatsen är etiskt försvarbara eller ej (ibid.). 
Av de artiklar som ingår i den aktuella studien hade nio genomgått etisk prövning och fått ett 
etiskt godkännande av aktuell etikkommittè. Artikel nr 4 (se Bilaga 2) baserades på en studie 
där deltagarna utgjordes av personal, det bedömdes därmed att etiskt godkännande inte er-
fordrades. Ett etiskt resonemang fördes emellertid, varför samtliga artiklar bedömdes vara 
etiskt försvarbara. Forskare i Sverige som genomför studier avseende människor samt biolo-
giskt material från människor ska ha ansökt om etikprövning enligt lag om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagen syftar till att skydda varje enskild in-
divid och respekten för människovärdet vid aktuell forskning. Vidare får forskningen bedrivas 
endast om forskningsdeltagaren samtyckt till den forskning som avses (ibid.). 	
	
I studien har hänsyn tagits till Rättviseprincipen (Beauchamp & Childress, 2013) då alla artik-
lar som granskats har behandlats utefter samma förutsättningar. Objektivitet enligt Forsberg 
och Wengström (2013) har ständigt eftersträvats under studiens gång då allt resultat från ar-
tiklarna, som svarade mot den aktuella studiens syfte, redovisats för i studien. Inget material 
har anpassats eller exkluderats i syfte att vinkla studieresultatet. 	

6. Resultat 	

Resultatet bygger på 10 artiklar från totalt 9 länder; England (n=1), Holland (n=1), Iran (n=1), 
Irland (n=1), Italien (n=1), Norge (n=1), Sverige (n=1), USA (n=2) och Österrike (n=1).  Re-
sultatet utgörs av erfarenheter från totalt 290 sjuksköterskor och presenteras i kategorier, se 
Tabell 2 - Sjuksköterskornas erfarenheter av språkbarriärer i vårdmötet.   
	
Tabell 2 – Sjuksköterskornas erfarenheter av språkbarriärer i vårdmötet 	
	

Huvudkategorier Underkategorier 

Kommunikationssvårigheter Orsakar svårigheter i omvårdnaden 
Orsakar svårigheter att delge information 

Hot mot patientsäkerheten 
 

Svårigheter med användning av 
tolk 

Problem med användande av professionell tolk  
Problem med personal och anhöriga som tolk 

	



 6 

6.1 Kommunikationssvårigheter 	
Kategorin innefattar underkategorierna ”Orsakar svårigheter i omvårdnaden” och ”Orsakar 
svårigheter att delge information”.  
 
6.1.1 Orsakar svårigheter i omvårdnaden 
Språkbarriärer identifierades som det största hindret i att tillhandahålla adekvat, lämplig och 
effektiv omvårdnad (Ali & Watson, 2017). Sjuksköterskorna uppgav att de erfor svårigheter i 
att ge vård till immigranter och deras familjer. Svårigheterna grundade sig i kommunikations-
problem och problem relaterade till den kulturskillnad som uppstod mellan patienten och 
sjuksköterskan (Ali & Watson, 2017; Coleman & Angosta, 2016; Festini, Focardi, Bisogni, 
Mannini & Neri, 2009; Jones, 2008). Sjuksköterskorna erfor att de saknade kulturell kompe-
tens, utbildning och lyhördhet för att vårda patienter med annan kulturell bakgrund (Festini et 
al., 2009; Habersack et al., 2011; Høye & Severinsson, 2008). Flera sjuksköterskor uttryckte 
att de var obekväma i situationer där språkbarriärer existerade då de ville hjälpa patienterna 
men visste inte var de skulle börja (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). Språkbar-
riären hindrade således sjuksköterskornas önskan om att kunna utföra adekvat omvårdnad 
(Coleman & Angosta, 2016). Sjuksköterskorna uppgav även att de ”tittade in” oftare hos pati-
enter där en språkbarriär existerade. Dock spenderade de generellt mer tid med de patienter 
som kunde tala samma språk som dem själva (Coleman & Angosta, 2016; Jones, 2008). 	
 
Att inte kunna förstå patienten framställdes som problematiskt och påverkade sjuksköterskor-
nas möjlighet till att få en detaljerad anamnes. Sjuksköterskorna beskrev att de fick gissa sig 
till patientens tillstånd vilket resulterade i att det var svårt att avgöra om tillståndet förbättra-
des eller förvärrades (McCarthy et al., 2013). Somatisk vård ansågs som problematisk att ge-
nomföra, speciellt i akuta situationer där patienten ofta upplevde ett fysiskt obehag, exempel-
vis menade sjuksköterskorna att smärtskattning var svårt att genomföra (Coleman & Angosta, 
2016; Van Rosse, De Brujine, Suurmond, Essink-Bot & Wagner, 2016).  
	
6.1.2 Orsakar svårigheter att delge information 	
Kommunikation identifierades som den viktigaste aspekten av vårdgivandet och var en essen-
tiell del av sjuksköterskans professionella roll oavsett vilket kliniskt område sjuksköterskan 
arbetade inom (Ali & Watson, 2017; McCarthy et al., 2013). Till följd av att sjuksköterskan 
och patienten inte delade samma modersmål blev kommunikationsprocessen tryckt och kon-
versationen mellan dem begränsad (McCarthy et al., 2013). Vidare var förmågan att kommu-
nicera med patienten och förmedla viktig information ytterst önskvärt från sjuksköterskorna, 
likaså att förstå patientens och anhörigas individuella behov (Coleman & Angosta, 2016; 
Høye & Severinsson, 2008).  
 
Under vissa undersökningar var en fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och pati-
ent grundläggande. Sjuksköterskan behövde exempelvis möjlighet att informera patienten om 
olika ofarliga biverkningar som kunde uppstå till följd av en undersökning för att minska pati-
entens oro, och därmed minska risken för en misslyckad undersökning (Fatahi, Mattson, 
Lundgren & Hellström, 2010). Sjuksköterskorna ville ge patienten den information som hen 
hade rätt till enligt lag, men var tveksamma till om patienten faktiskt förstod det som sagts 
(Høye & Severinsson, 2008). När det gällde patientundervisning uttryckte sjuksköterskorna 
att det var svårt att veta om patienten förstått given information (Ali & Watson, 2017; Cole-
man & Angosta, 2016). Även om patienten och anhöriga tycktes förstå orden var det tveksamt 
om de faktiskt förstod innebörden (Høye & Severinsson, 2008).  
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Det var problematiskt när patienterna skulle skrivas ut från sjukhuset då varken patienten eller 
anhöriga språkmässigt kunde tillägna sig informationen som sjuksköterskan delgav (Festini et 
al., 2009; Van Rosse et al., 2016). En erfarenhet var att patienten inte visste till vilken sjuk-
vårdsinstans hen skulle vända sig efter sjukhusvistelsen, eller att patienten inte tog sitt sjuk-
domstillstånd på allvar till följd av att hen inte förstått den information som delgetts (Ali & 
Watson, 2017; Amiri, Heydari, Dehghan-Nayeri, Vedadhir & Kareshki, 2015). Språkbarriären 
orsakade också problem relaterat till att boka in patienten på besök då patienterna ibland inte 
förstod anledningen till besöket. Detsamma gällde även när patienten informerades via brev. 
Sjuksköterskorna misstänkte att om patienten inte kunde tala det aktuella språket så kunde de 
inte heller läsa skriftlig information (Ali & Watson, 2017; Habersack, Gerlich & Mandl, 
2011).  
 
Bemötandet av patienten, samt agerandet som patientens företrädare, ansågs vara en svår ut-
maning för sjuksköterskorna (Coleman & Angosta, 2016; McCarthy et al., 2013). I strävan 
efter att överkomma språkbarriärer bröt sjuksköterskorna ner eller förenklade informationen 
som skulle delges, de kunde även använda sig av en kombination av specifika ord och tecken-
språk (Coleman & Angosta, 2016; Fatahi et al., 2010; Festini et al., 2009; Jones, 2008; 
McCarthy et al., 2013).  
	
6.2 Hot mot patientsäkerheten 
Språkbarriären försvårade sjuksköterskornas uppgift att redogöra för efterföljande egenvård 
för patienten (Festini et al., 2009; Van Rosse et al., 2016). Ibland sa patienten “ja” till saker 
hen inte förstod enbart för att vara artig, exempelvis vid instruktion om att hämta ut ordinerad 
medicin på apoteket eller på vilket sätt/hur ofta medicinen skulle tas, vilket ansågs utgöra en 
patientsäkerhetsrisk (Ali & Watson, 2017; Coleman & Angosta, 2016). Bristande språkfärdig-
heter hos patienter visade sig vidare vara en viktig anledning till att vissa patientgrupper inte 
tog del av hälsofrämjande insatser eller preventiv screening (Habersack et al., 2011).  
 
Smärtupplevelsen beskrevs som subjektiv och unik och beskrivningen av smärta visade sig 
vara beroende av på vilket språk smärtan uttrycktes på. I och med att språkbarriärer begrän-
sade kommunikationen mellan sjuksköterska och patient var smärtskattning en utmaning att 
utföra vilket äventyrade patientsäkerheten (McCarthy et al., 2013; Van Rosse et al., 2016). In-
adekvat smärtskattning riskerade både över- och underskattning av smärta, vilket kunde leda 
till onödigt lidande eller överdosering av smärtstillande läkemedel (Van Rosse et al., 2016).  
	
Under kritiska omvårdnadsmoment med patienter där språkbarriärer existerade, vid t.ex. ad-
ministration av läkemedel, visade det sig att kontroll av namn och/eller födelsedatum inte all-
tid utfördes av sjuksköterskorna, vilket äventyrade patientsäkerheten (Van Rosse et al., 2016). 
Att kunna kommunicera sina symtom, och att symtomen uppfattades korrekt av sjuksköters-
kan, var viktigt för att kunna initiera förebyggande åtgärder under riskfyllda ingrepp eller 
undersökningar (Fatahi et al., 2010). Patienterna använde olika uttryck för tecken och symtom 
på deras sjukdomstillstånd, vilket förvirrade vårdpersonalen. Exempelvis tolkade en sjukskö-
terska en patients beskrivning av sin sjukdom som att patientens “rygg var lös”, vilket för 
sjuksköterskan framstod som obegripligt. Det konstaterades senare att patientens problem var 
lågt libido (Amiri et al., 2015). 	
 
Även bedömningar/kontroller av vätskebalansen ansågs utgöra en patientsäkerhetsrisk, då 
språkbarriärer påverkade både skötseln och mätningen av patienters vätskebalans. Om patien-
ten inte förstod att hen inte skulle använda toaletten utan istället en urinflaska, kunde inte 
sjuksköterskan mäta urinmängden och därmed bedöma patientens vätskebalans på ett adekvat 
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sätt. Det gav upphov till risk för negativa efterföljande effekter, såsom njur- eller hjärtsvikt 
(Van Rosse et al., 2016). Även att inte kunna förklara för patienten att denne inte fick lämna 
sin säng innan patienten fått godkännande att så göra, ansågs utgöra ett problem då det med-
förde en ökad fallrisk. I ett annat fall förstod inte patienten instruktionerna om att ligga på si-
dan p.g.a. ett trycksår, vilket resulterade i att patienten behövde genomgå kirurgi eftersom att 
trycksåret förvärrades (ibid.).	
	
6.3 Svårigheter med användning av tolk 
Kategorin innefattar underkategorierna “Problem med användande av professionell tolk” och 
“Problem med personal och anhöriga som tolk”.  
 
6.3.1 Problem med användande av professionell tolk 
Sjuksköterskorna erfor att det kunde vara problematiskt att använda sig av tolk i akuta situat-
ioner då det av praktiska skäl inte var möjligt att få tag på en tolk (Festini et al., 2009). Att 
inte ha möjlighet att boka tolk kunde även resultera i att patientbesök ställdes in eller orsakade 
onödiga förseningar, vilket bidrog till längre vårdvistelser för patienterna (Ali & Watson, 
2017; Fatahi et al., 2010). Det var också svårt att använda tolkservice när en patient genom-
gick ett invasivt ingrepp, var oförmögen att koncentrera sig och förstå information p.g.a. oro, 
smärta eller var påverkad av narkos. Det ökade patientens stress ytterligare och ansågs i vissa 
fall helt enkelt inte vara varken praktiskt genomförbart eller användbart (Ali & Watson, 
2017). Vissa sjuksköterskor ansåg att hanteringen av språkbarriärer i vårdmötet var patientens 
eget ansvar. De menade att de själva inte bar något ansvar för att överkomma språkbarriären, 
exempelvis ansåg de sig inte alltid tvungna att tillkalla tolk (Van Rosse et al., 2016). Sjukskö-
terskorna beskrev att tolkar inte alltid förstod den medicinska terminologin vilket resulterade i 
missförstånd, som i sin tur resulterade i felaktig information (Ali & Watson, 2017; McCarthy 
et al., 2013). I ett fall inkom en patient för cytoskopi men fick av tolken information om att 
hen skulle genomgå gastroskopi (Ali & Watson, 2017). Det framstod som önskvärt att tol-
karna borde få utbildning, speciellt för vissa specifika ingrepp. Tolkade konversationer krävde 
god planering, vilket tog tid. För att förbereda ett tolkat samtal planerade sjuksköterskorna 
vad som skulle ingå i samtalet, ofta med flera professioner involverade, såsom läkare och ku-
rator. Sjuksköterskorna erfor att det ofta var för mycket information som skulle ges till patien-
ten i förhållande till tillgänglig tolktid (ibid.). Könsroller i patientens ”nya” land och i vilken 
utsträckning patienten valde att blotta sig själv lyftes fram som problem för sjuksköterskorna. 
Problemet underlättades om tolken var av samma kön som patienten (Fatahi et al., 2010). 	
 
Telefontolk ansågs som ett nödvändigt och användbart hjälpmedel för att överkomma språk-
barriärer. Det ansågs dock inte utgöra ett likvärdigt substitut till en tolk på plats; att ha tolken 
fysiskt närvarande ansågs vara det bästa alternativet. Sjuksköterskorna kunde då se tolkens 
kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket gick att utföra endast när tolken var fysiskt närvarande 
i rummet (Ali & Watson, 2017; Coleman & Angosta, 2016; Jones, 2008). Det ansågs inte 
praktiskt genomförbart eller ekonomiskt försvarbart att ringa en tolk varje gång vid snabb 
kommunikation eller inför enkla undersökningar (Fatahi et al., 2010; Van Rosse et al., 2016). 	
	
6.3.2 Problem med personal och anhöriga som tolk 
När sjuksköterskorna skulle ge mer djupgående information till patienten användes kollegor 
som talade samma språk, alternativt familjemedlemmar till patienten (Ali & Watson, 2017; 
Høye & Severinsson, 2008; Van Rosse et al., 2016). Kollegornas professionella medicin- och 
omvårdnadskunskap var en stor fördel, men det var ändock inte att föredra att använda en kol-
lega som tolk såvida det inte var absolut oundvikligt (Fatahi et al., 2010). 	
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Tolkning med hjälp av en familjemedlem ansågs som särskilt problematiskt då det kunde vara 
olämpligt på åldersrelaterade grunder samt att det inte fanns någon garanti för att familjemed-
lemmen förstod det kliniska problem som diskuterades (Habersack et al., 2011; Jones, 2008). 
Sjuksköterskorna beskrev också att om en familjemedlem användes som tolk kunde det ris-
kera att patienten blev beroende av densamma. I relationer där det redan existerade ett beroen-
deförhållande, t.ex. när en kvinna var beroende av en manlig släkting, kunde det öka beroen-
det ytterligare (Habersack et al., 2011; Høye & Severinsson, 2008). En släkting eller vän 
kunde vara för involverad och känslomässigt kopplad till patienten vilket medförde att neutra-
liteten blev svår att erhålla, som i sin tur kunde åsidosätta nödvändiga praktiska omständig-
heter och hindra vårdkvaliteten. Sjuksköterskorna nämnde situationer där information undan-
hållits eller censurerats av en släkting eller vän. Sjuksköterskorna uttryckte vidare en oro över 
riktigheten i översättningen via familjemedlemmar. De kunde inte vara säkra på att familje-
medlemmen tolkade det som faktiskt sagts till dem, och sjuksköterskorna hade i sin tur ingen 
möjlighet att kontrollera det. Barn som agerade tolk kunde välja att enbart tolka det som lät 
bra för föräldern och utesluta nödvändig information som inte ansågs positiv (Fatahi et al., 
2010; Jones, 2008). Sjuksköterskorna erfor att de var tvungna att anpassa informationen som 
skulle delges patienten då barnet dels inte förstod den aktuella informationen, dels att viss in-
formation inte var lämplig för ett barn att höra. Det ansågs också utgöra ett för stort ansvar för 
barnet att agera tolk. Släktingar eller vänner var dock ibland det enda alternativet till att eta-
blera en relation med patienten eller enda tolkningsmöjligheten i akuta situationer (Fatahi et 
al., 2010; Jones, 2008).  

7. Resultatsammanfattning	

Språkbarriärer identifierades som det största hindret i att tillhandahålla adekvat, lämplig och 
effektiv omvårdnad. När sjuksköterskorna inte verbalt kunde kommunicera med patienten or-
sakade det svårigheter att delge information, och hindrade sjuksköterskorna att genomföra sitt 
arbete. Sjuksköterskorna ville ge patienten den information som hen hade rätt till enligt lag, 
men var tveksamma till om patienten faktiskt förstod det som sagts. Hot mot patientsäker-
heten bestod bl.a. av utmaningen att utföra en adekvat smärtskattning, vilket kunde leda till 
onödigt lidande eller överdosering av smärtstillande läkemedel. Vidare kontrollerade inte 
sjuksköterskorna alltid patient-ID vid läkemedelsadministrering. Användning av professionell 
tolk var problematiskt i bl.a. akuta situationer. Telefontolk ansågs inte utgöra ett likvärdigt 
substitut till en tolk på plats. Personal och anhöriga som tolk användes när sjuksköterskorna 
skulle ge mer djupgående information till patienten. Tolkning med hjälp av en familjemedlem 
förknippades med många problem.  

8. Diskussion	

8.1. Metoddiskussion  
Den aktuella studien har genomförts i form av en litteraturstudie med systematisk databassök-
ning. En litteraturstudie sammanställer tidigare forskning i syfte att besvara en specifik forsk-
ningsfråga. Den kan också påvisa ett behov av ytterligare forskning inom området (Kristens-
son, 2014). En eventuell nackdel med en litteraturstudie är att studien kan få ett lägre veten-
skapligt värde om den inte utförs tillräckligt systematiskt (ibid.). En empirisk intervjustudie 
hade kunnat svara mot den aktuella studiens syfte; att beskriva sjuksköterskors erfarenheter, 
då den studietypen kan generera mer fördjupade och detaljerade kunskaper i ämnet (ibid.). 
Enligt Kristensson (2014) ska dock alltid en litteraturgenomgång utföras i studiens plane-
ringsfas, oavsett val av studiedesign, för att fördjupa kunskaperna inom problemområdet och 
för att säkerställa att den aktuella forskningsfrågan inte redan besvarats (ibid.). En 
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litteraturstudie ansågs således mest lämpad att kunna svara på aktuell studies syftesformule-
ring då det framstod som oklart hur mycket forskning som fanns inom det aktuella området.  
	
8.1.1. Sökstrategi 	
Sökningar genomfördes i Cinahl, PubMed, ASSIA och PsychINFO mot bakgrund av att samt-
liga databaser innehåller artiklar inom ämnet omvårdnad (Kristensson, 2014), som aktuell stu-
die berör. Att söka i flera omvårdnadsdatabaser stärker studiens trovärdighet då chansen att 
identifiera relevanta artiklar ökar (Henricson, 2017). Att söka litteratur från olika källor är 
också ett sätt att undvika publiceringsbias (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2016). Målet var att ta fram så sensitiva och specifika ord som möjlig för att urskilja relevant 
litteratur och sortera bort icke-relevant litteratur (Willman et al., 2016), men i och med att be-
greppet vårdmöte och sökordet experience inte användes i sökningarna blev det svårare att ur-
skilja relevant litteratur p.g.a. det stora antal sökträffar som erhölls. Framsökta artiklar inne-
höll emellertid på ett naturligt sätt sjuksköterskornas erfarenheter då det inte gick att skildra 
sjuksköterskor och språkbarriärer utan att samtidigt beskriva deras erfarenheter. På samma vis 
som “experience” framgick naturligt i artiklarna, utan användande av ordet i sökningen, fram-
gick “vårdmöte” på samma sätt.  
	
Att kombinera sökkommandon och indexord är viktigt för att täcka så mycket litteratur som 
möjligt och därmed ännu ett sätt att undvika publiceringsbias (Willman et al., 2016). Använd-
ningen av de Booleska sökoperatorerna AND och OR ökade sökningens sensitivitet (Kristens-
son, 2014). Fritextsökning ökar sökningens känslighet då det genererar fler artiklar, dock kan 
det samtidigt minska sökningens specificitet i och med att fler icke-relevanta artiklar erhålls 
(ibid.). I PubMed och PsychINFO användes ingen fritextsökning med “nurs” då en testsök-
ning påvisade att sökresultatet blev ungefär detsamma som när enbart ämnesordet “nurses” 
användes och genererade inga ytterligare artiklar som ansågs svara mot studiens syfte. I Assia 
användes inga ämnesord då sökningen blev för smal. Det gjordes en testsökning med Assias 
ämnesord “Nurse-Patient Communication”, men många artiklar av relevans (som framkom 
vid fritextsökningen) föll bort. Trunkering användes för att vidga sökningarna. Citations-
tecken användes för att orden skulle hänga ihop som en fras. 	
	
Begränsningen peer-review användes för att säkerställa att artiklarna höll en god vetenskaplig 
standard (Willman et al., 2016), vilket stärker studiens trovärdighet (Henricson, 2017). Enligt 
Kristensson (2014) ska så ny forskning som möjligt ligga till grund för studier av aktuell typ. 
Vilken tidsbegränsning som används beror dock på den aktuella undersökningsfrågan (ibid.). 
En tidsbegränsning från år 2006 ansågs i det här fallet vara lämplig mot bakgrund av den flyk-
tingström som pågick vid den här tidpunkten till följd av bl.a. Irakkriget (Migrationsverket, 
2018). Ämnet språkbarriärer i hälso- och sjukvården torde således ha varit ett aktuellt, viktigt 
och kritiskt ämne, varpå möjligheterna att identifiera relevanta artiklar antogs öka genom att 
sätta en tidsbegränsning från år 2006. 	
	
8.1.2 Urvalsförfarande, granskning och analysprocess 	
Artiklar rörande sjuksköterskor i primärvård, förlossningsvård samt mödravård exkluderades 
då de berör specialistsjuksköterskors arbetsområden och var därmed inte relevanta för en upp-
sats på grundnivå. Det är dock möjligt att adekvata artiklar inom nämnda områden hade kun-
nat tillföra lämplig data rörande sjuksköterskans erfarenheter kring språkbarriärer, och där-
med tillfört ytterligare relevant information till studien. Studiens resultat kan således blivit nå-
got begränsat och därmed påverkat överförbarheten.  
	



 11 

Första och andra steget i urvalsförfarandet skedde enskilt för att inte riskera att författarna fär-
gades av varandra (Kristensson, 2014) och för att säkerställa att samtliga artiklar relevanta för 
studien identifierades. Triangulering skedde i form av diskussioner för att inte riskera att ana-
lysen och tolkningen skulle färgas av endast en författare (Lincoln & Guba, 1985). Det bidrog 
till att öka studiens tillförlitlighet och verifierbarhet (Kristensson, 2014). Artiklarna granska-
des individuellt varpå en diskussion fördes kring vilka artiklar som ansågs besitta en god ve-
tenskaplig standard, vilket enligt Henricson (2017) stärker studiens pålitlighet. Det ska dock 
tas i beaktning att författarna har begränsade kunskaper när det gäller kvalitetsgranskning, 
varför trovärdigheten och tillförlitligheten i inkluderade artiklar kan ifrågasättas. Objektivitet i 
studien har ständigt eftersträvats. Den kan dock diskuteras mot bakgrund av att artikel nr 10 
kan ha föregått den aktuella studiens resultat då den fokuserade på identifiering av patientsä-
kerhetsrisker p.g.a. språkbarriärer. Artikeln har dock behandlats utefter samma villkor som 
övriga inkluderade artiklar och intentionen att vinkla eller påverka resultatet i med inklude-
ringen av artikel nr 10 fanns aldrig. 	
 
Analysprocessen i studien är tydligt beskriven i syfte att öka tillförlitligheten, vilket också har 
värnats om då resultatet översiktligt redovisats för i form av en tabell (Kristensson, 2014). 
Under studiens gång har kontinuerlig handledning erhållits vilket enligt Graneheim och Lund-
man (2004) ökar studiens trovärdighet då resultatet bedömts som rimligt och relevant av en 
utomstående. Även artiklarnas metod för dataanalys beskrivs i en tydlig artikelmatris (Bilaga 
2), vilket i sin tur bidrar till att stärka tillförlitligheten i den aktuella studiens resultat. 	
 
I artikel 2, 6 och 10 (se Bilaga 2) inkluderas även annan hälso- och sjukvårdspersonal och/el-
ler patienter och anhöriga. Att använda sig av artiklar innehållande även andra professioner än 
sjuksköterskor kan anses utgöra en svaghet i studien. Patienter och anhörigas erfarenheter re-
dovisades dock separat och gick att urskilja, och således exkludera, i de inkluderade artiklar-
nas resultat. Inte heller delar i resultaten som uttalat inte berörde sjuksköterskor har tagits med 
i den aktuella studiens resultat.  
 
Genom att beskriva hur många sjuksköterskors erfarenheter resultatet byggdes på, samt från 
vilka länder artiklarna kom, ökar studiens överförbarhet. Huruvida erfarenheterna i resultatet 
skiljde sig mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor gick inte att utröna då det inte fram-
gick vilken erfarenhet som tillhörde vilket kön. I vissa av artiklarna redovisades inte heller för 
hur många av deltagarna som var män/kvinnor. Något som skulle kunna anses utgöra en be-
gränsning är det faktum att artiklarna som studien baseras på nästintill uteslutande kommer 
från västvärlden. I sökningarna påträffades inga artiklar av relevans från länder i t.ex. Afrika 
eller Sydamerika. Överförbarheten begränsas därmed till västvärldens länder. Artiklarna base-
ras på studier genomförda i åtta olika länder, varav en studie genomfördes i Sverige. Att en-
bart en artikel härstammar från Sverige medför att det kan diskuteras huruvida resultatet kan 
överföras till svenska förhållanden. Dock särskilde sig inte resultatet i den svenska artikeln 
från de övriga, varpå den aktuella studiens resultat i vart fall i viss utsträckning borde gå att 
applicera på den svenska hälso- och sjukvården.	
	
8.2 Resultatdiskussion 	
Resultatet visade att kommunikation var den viktigaste aspekten av vårdgivandet och var en 
essentiell del av sjuksköterskans professionella roll. Vidare framkom att sjuksköterskorna 
kände sig obekväma i vårdmöten där språkbarriärer existerade och erfor kommunikationspro-
cessen som tryckt. I en studie av Hendson, Reis och Nicholas (2015) framkom att vårdperso-
nal, i sin strävan efter att tillhandahålla bästa möjliga vård, uttryckte frustration då de ville 
men kände sig oförmögna att effektivt kommunicera med immigrantfamiljer. En personlig 
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reflektion är att känslan av att känna sig obekväm i vårdmötet i kombination med bl.a. frånva-
ron av möjlighet att tillhandahålla information utgör en källa till frustration för hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Enligt Fredriksson (2017) består vårdande kommunikation inte enbart 
av utbyte av information utan även förmåga att lindra lidande. Även i Kompetensbeskrivning 
för legitimerad sjuksköterska (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) beskrivs sjuksköterskans 
ansvar att lindra lidande. Kompetensbeskrivningen (ibid.) beskriver vidare att en förutsättning 
för god omvårdnad är etableringen av en förtroendefull relation med både patienten och den-
nes närstående. Ett personligt konstaterande är att om sjuksköterskan inte kan kommunicera 
på ett vårdande sätt samt etablera en förtroendefull relation, i det här fallet till följd av språk-
barriären, brister hen i den kompetens som hen förutsätts inneha i enlighet med Kompetensbe-
skrivningen.  
	
Ur resultatet framgick det även åsikter om att hanteringen av språkbarriärer i vårdmötet till 
största delen var patientens eget ansvar. En studie av Hadziabdic och Hjelm (2014), som un-
dersökte arabisktalande patienters erfarenheter av tolk, visade att det var något som även pati-
enterna hade förnummit. Exempelvis beskrev en patient som var ny i Sverige och inte kunde 
tala svenska, att hen trodde att det var hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar att boka tolk i 
och med deras kännedom om patientens bristande språkkunskap. Trots att personalen i det här 
fallet kände till språkbarriären bokades ingen tolk, utan patienten använde en vän som tolk 
istället. Kommunikation som vårdvetenskapligt begrepp innefattar bl.a. etisk kommunikation, 
dvs. ömsesidig respekt (Fredriksson, 2017). En reflektion är att den etiska kommunikationen 
riskerar att utebli om ansvaret för hanteringen av språkbarriärer läggs på patienten. Det skulle 
de facto kunna leda till att sjuksköterskan omedvetet, eller i värsta fall medvetet, skuldbeläg-
ger patienten p.g.a. språkbarriären, vilket i sin tur kan leda till total utevaro av ömsesidig re-
spekt.  
 
Resultatet visade att sjuksköterskorna erfor att språkbarriärer utgjorde det största hindret i att 
tillhandahålla adekvat, lämplig och effektiv omvårdnad till immigranter. Det kan kopplas till 
att en persons kultur präglar både kommunikationsstrukturen samt språkformen, som i sin tur 
medför att missförstånd kan uppstå då en del av innebörden går förlorad (Hanssen, 2007). I 
resultatet framgår det också att sjuksköterskorna fick gissa sig till patientens tillstånd. Ett per-
sonligt antagande är att det borde vara svårt att utföra en korrekt bedömning av patientens 
omvårdnadsbehov om utbytet av information begränsas mellan sjuksköterskan och patienten. 
Vidare antas språkbarriärer leda till en sämre hälsa för immigranter mot bakgrund av att vård-
personal tvingas gissa sig till hur patienten mår i kombination med patientens begränsade till-
gång till information om det egna hälsotillståndet och behandling. 
 
I resultatet framkom att icke-verbal kommunikation, exempelvis användningen av gester var 
en viktig komponent för bedömning av patientens hälsotillstånd. Enligt Fredriksson (2017) 
kännetecknas relationell kommunikation av exempelvis närvaro och beröring och står för den 
gemenskap som skapas mellan vårdare och patient. En reflektion är att gester eller annan 
icke-verbal kommunikation är en av sjuksköterskornas strategier för att upprätta relationell 
kommunikation. När det gäller narrativ kommunikation (Fredriksson, 2017) torde det vara 
svårt för en patient med en språkbarriär att kommunicera sin lidandeberättelse, vilket leder till 
att den narrativa kommunikationen uteblir.  
 
Resultatet visade att språkbarriärer bl.a. försvårade sjuksköterskornas uppgift att redogöra för 
efterföljande egenvård för patienten, och bidrog till att patienten inte tog sitt sjukdomstillstånd 
på allvar. Det påpekades även i studien av Walsh (2016) att språkbarriärer kunde leda till 
bristfällig vård och utgjorde därmed en signifikant patientrisk. Ett personligt antagande är att 
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bristande information från sjuksköterskornas sida angående bl.a. efterföljande egenvård borde 
utgöra ytterligare en faktor till att immigranters hälsa är sämre än svenskfödda patienters. 
Även Socialstyrelsen (2011) påpekar att svårigheter i att förstå det svenska språket leder till 
sämre möjligheter att uppnå en god hälsa i och med att tillgången till adekvat information be-
gränsas. I studien av Almutairi (2015) påvisades att en god kommunikation ökade följsam-
heten till medicinsk behandling och en generellt bättre sjukvård för den enskilde patienten. Ett 
personligt antagande är att patientgruppen med språkbarriärer, som redan utgör en utsatt och 
segregerad grupp i samhället i stort, är utsatt även i vården i och med det faktum att de inte 
kan tillägna sig information om den egna hälsan på samma sätt som patienter som behärskar 
språket. Vidare förefaller det som en uppenbar risk för fortsatt sjukdomsutveckling om patien-
ten inte förstår sjukdomstillståndets allvar, och inte har kännedom om vilken behandling och 
eftervård som krävs.	
	
I resultatet framgick det att sjuksköterskorna erfor att språkbarriärer bidrog till att smärtskatt-
ning var en utmaning att utföra och kunde resultera i både över och underskattning av patien-
tens smärta. Enligt Almutairi (2015) kunde språkbarriärer innebära onödig smärta för patien-
ten och i värsta fall leda till att patienten avled. Liknande resultat återfanns i en studie av Divi, 
Koss, Schmaltz och Loeb (2007) som beskrev att patienter med begränsade språkkunskaper 
både i högre utsträckning avled samt utsattes för fler allvarliga vårdskador. Ett personligt kon-
staterande är att om sjuksköterskan inte kan utföra exempelvis en adekvat bedömning av pati-
entens tillstånd riskerar missbedömningar att uppstå varpå fysiologiskt tänkbara orsaker till 
smärtan kan försummas och patienten riskerar att utsättas för allvarliga följder. För sjukskö-
terskan innebär det även att hen hindras i sitt ansvar att lindra lidande, dels i enlighet med 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017), dels genom vårdande kommunikation (Fredriksson, 2017). 	
 
Enligt resultatet kontrollerade inte alltid vissa sjuksköterskor identiteten på de patienter som 
inte talade sjuksköterskans språk vid administrering av läkemedel. Även Walsh (2016) påpe-
kade i sin studie att språkbarriärer utgjorde en patientfara vid läkemedelsadministrering vilket 
kunde medföra onödigt lidande och överdosering av läkemedel. Utebliven ID:kontroll vid lä-
kemedelsadministrering strider i Sverige mot Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37, kap. 8, 10 §). Resultatet 
påvisade att vissa sjuksköterskor erfor svårigheter att följa gällande lagstiftning fullt ut i och 
med att de verbalt inte kunde kommunicera med patienten på ett tillfredsställande sätt och till-
handahålla den information patienten har rätt till. Resultatet styrks av en studie av Patriksson, 
Berg, Nilsson och Wigert (2017) som påvisade att frånvaron av verbal kommunikation med-
förde svårigheter för vårdpersonalen att genomföra sitt arbete enligt de lagar och förordningar 
som styr professionen. En sammanfattande reflektion är att språkbarriärer leder till brister i 
patientsäkerheten, t.ex. kan det orsaka feldiagnostiseringar, förlängda vårdtider, vårdskador 
och i värsta fall att patienten avlider. Till följd av bristerna i patientsäkerheten skapas med 
största sannolikhet även onödigt höga kostnader för samhället och vård på olika villkor upp-
står.  	
	
Resultatet visade att sjuksköterskorna erfor att det kunde vara svårt att använda sig av tolk i 
akuta situationer då det av praktiska skäl inte var möjligt. Familjemedlemmar och kollegor 
kunde användas som tolk och var ibland det enda alternativet till att etablera en relation med 
patienten. Liknande resultat framgick även i en studie av Kale och Syed (2010) som påpekade 
att hälso- och sjukvårdpersonal inte använde sig av tolk i akuta situationer eller i de fall när 
patientens familj kunde tolka. I Sverige är en myndighet enligt Förvaltningslagen (SFS 
2017:900, 13 §, träder i kraft 2018-07-01) skyldig att använda tolk om det behövs för att en (i 
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det här fallet) patient ska kunna ta till vara på sin rätt i de fall när myndigheten har kontakt 
med en patient som inte behärskar det svenska språket. Ett personligt konstaterande är att i 
egenskap av hälso- och sjukvårdpersonal, åtminstone i Sverige, välja att inte använda sig av 
tolk i vårdsituationer helt enkelt innebär att gå emot regleringen om patientens rätt till tolk.	
	
I en studie av Ali och Johnson (2016) framgick att patientens välbefinnande och tilltro till 
vårdpersonalen ökade om patienten fick prata med en sjuksköterska som talade samma språk. 
En annan inställning påvisas i en studie av Carnevale, Vissandjèe, Nyland & Vinet-Bonin 
(2009) där det beskrevs att användandet av kollegor eller familjemedlemmar som tolk ut-
gjorde ett intrång på patientens privatliv och stred mot patientens konfidentialitet. Hadziabdic 
och Hjelm (2014) påpekade i sin studie att fördelar med att använda familjemedlemmar som 
tolk var bl.a. att patienten litade på sin anhörige och det gav en känsla av säkerhet. Nackdelar 
var bl.a. begränsad språkkunskap hos den anhörige och att patienten ibland kunde ”skämmas” 
i den anhöriges närvaro och därav välja att inte delge information, t.ex. om den anhörige var 
av motsatt kön. En personlig åsikt är att användningen av en familjemedlem som tolk är före-
nat med etisk problematik och ambivalens. Det anses vidare förståeligt att sjuksköterskorna 
som inkluderats i studien ibland såg användningen av en familjemedlem som tolk som den 
enda möjligheten till att ställa frågor och förmedla information till patienten, speciellt i akuta 
situationer. Det är dock inte etiskt försvarbart mot bakgrund av att det utgör ett intrång på pa-
tientens integritet. Vidare besitter anhöriga inte heller den adekvata medicinska kunskap som 
krävs för att förmedla korrekt information. Ett personligt konstaterande är att det inte är lämp-
ligt att använda anhöriga som tolk.   
 
I resultatet framgick också att användningen av en familjemedlem som tolk var speciellt pro-
blematiskt i de fall där en man tolkade för sin kvinnliga familjemedlem p.g.a. att kvinnans be-
roendeställning till mannen då förstärktes ytterligare. En reflektion är att till följd av beroen-
deställningen borde det finnas risk för att den kvinnliga patienten utesluter intima detaljer och 
viktig information som hon inte vill att den manliga anhöriga ska få ta del av, vilket kan leda 
till att sjuksköterskan inte delges hela anamnesen. Antagandet styrks av Hanssen (2007) som 
menar att en familjemedlem som tolk inte är neutral. Det finns en risk att mannen sållar bort 
oönskad information eller svarar å kvinnans vägnar, speciellt om de lever i ett patriarkaliskt 
förhållande (ibid.). I resultatet framgick att det innebar problem även med professionell tolk 
av motsatt kön. Genusproblematiken tas upp i en studie av Hadziabdic, Heikkila, Albin och 
Hjelm (2011) där det framgick att tolkens kön var av relevans för patienten; exempel gavs på 
när kvinnliga patienter valde bort manliga tolkar. En åsikt är att den patriarkaliska problemati-
ken, och/eller den förmodade känslan av “blottande” inför det motsatta könet, med största 
sannolikhet även påverkar de patientsamtal som görs genom professionell tolk. Det borde där-
med även i situationer med professionell tolk finnas risk för att patienten eller tolken utesluter 
känsliga delar av anamnesen, då informationen som ska tolkas kan uppfattas som stötande el-
ler opassande. 	
	
Den övergripande inställningen till användningen av tolk var negativ. En åsikt är att det skulle 
kunna förklaras av ovana, okunskap, bristande rutiner och i vissa fall helt enkelt av rädsla för 
att inte kunna hantera ett vårdmöte där en språkbarriär existerar. Åsikten styrks av Kale och 
Syed (2010) som påvisade att hälso- och sjukvårdpersonalens kunskap om tolkens roll och an-
svar i förhållande till patienten var avgörande för en tillfredställande tolkning. 	
	
Tolk var enligt resultatet det mest frekvent använda hjälpmedlet för att överbrygga språkbar-
riärer i vårdmötet. Resultatet visade samtidigt att användningen av tolk äventyrade patientsä-
kerheten då sjuksköterskan inte kunde vara säker på att patienten mottog den information som 
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delgavs tolken och vice versa. En reflektion är att användningen av tolk är paradoxal; tolkan-
vändning är kopplat till många problem men samtidigt föreligger en uppenbar patientsäker-
hetsrisk om tolk inte används, varpå hälso- och sjukvårdpersonal bör hitta andra sätt att över-
komma språkbarriären. Det finns idag informationsteknologi i form av exempelvis appar som 
används i vården i syfte att överkomma språkbarriärer. I Sverige finns bl.a. apparna Språk i 
vården (Sveriges läkarförbund Student Stockholm, 2017) eller Helen från Worldish 
(https://worldish.se). I studien av Patriksson et al. (2017) framgick det att användande av tek-
nisk utrustning ansågs som positivt bland vårdpersonalen. Det föreföll som märkligt att ingen 
av artiklarna som inkluderades i den aktuella studien tog upp användandet av teknik som en 
strategi för att överkomma språkbarriären.	

9. Slutsats	

Resultatet tyder på att sjuksköterskorna erfor svårigheter att ge korrekt, rättvis och patientsä-
ker vård till följd av språkbarriärer. Att människor invandrar till Sverige är inget nytt feno-
men, varför studiens resultat innebärandes att språkbarriärer än idag är ett stort hinder för att 
tillhandahålla adekvat vård på lika villkor för alla patienter (oavsett etnisk bakgrund) är ytterst 
oroande. Den ojämlika vården är emellertid inte enbart ett problem för hälso- och sjukvården 
utan även för samhället i stort, då de komplikationer och problem som uppstår till följd av 
språkbarriärer innebär bl.a. utökat ianspråktagande av vårdresurser och därmed ökade sam-
hällskostnader. 	

10. Klinisk nytta 	

Studien belyser de brister som uppstår till följd av språkbarriärer i vårdmötet och kan bidra till 
att göra kliniskt verksamma sjuksköterskor uppmärksamma på de problem och risker som 
språkbarriärer medför. Endast uppmärksamheten i sig kan förhoppningsvis leda till att proble-
men och riskerna minskar om sjuksköterskorna reflekterar över sitt handlingssätt. Om sjuk-
sköterskorna blir medvetna om de konsekvenser som språkbarriärer medför kan enkla strate-
gier utvecklas i den dagliga verksamheten i syfte att öka patientsäkerheten och därmed bidra 
till främjande av hälsa. Den aktuella studiens resultat är troligtvis inte begränsat till enbart 
sjuksköterskor, utan bör kunna appliceras på samtliga professioner inom hälso- och sjukvår-
den. Studien kan med andra ord vara till nytta för fler yrkeskategorier och således inte enbart 
för sjuksköterskeprofessionen. 

11. Fortsatt forskning 	

Att sjuksköterskor inte kan upprätthålla professionens grundvärderingar och följa aktuell lag-
stiftning till följd av bristande kunskap och rutiner i mötet med patienter där en språkbarriär 
existerar är ett problem som kräver omedelbara åtgärder. Användning av tolk är i nuläget det 
vanligaste hjälpmedlet för att överkomma språkbarriärer. Studiens resultat påvisar dock att 
sjuksköterskornas erfarenheter av tolk i princip uteslutande är negativa och i många fall kopp-
lat till flera patientsäkerhetsrisker. Vidare forskning inom området är således nödvändigt för 
att hitta nya strategier och därmed överkomma språkbarriärer, i syfte att öka patientsäkerheten 
och ge sjuksköterskan möjligheten att upprätthålla sin värdegrund och följa aktuell lagstift-
ning.  
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Bilaga 1	
Sökmatris	
S = sökning	
MH = Cinahl-ämnesord	
MeSH = MeSH-ämnesord	
DE = PsycINFO-ämnesord 
	
Databas Sökord Resultat av 

sökningen 
Urval 1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 3 
Antal artiklar 
till studien 

Cinahl 
2018-04-09 
Kl. 12.30 

(S1) Nurses (MH) 55,003 
   

2018-04-09 
Kl. 12.30 

(S2) Nurs* 781,457 
   

2018-04-09 
Kl. 12.30 

(S3) Communication bar-
riers (MH) 

4,552 
   

2018-04-09 
Kl. 12.30 

(S4) “Language barrier*” 1,125 
   

2018-04-09 
Kl. 12.30 

(S5) S1 OR S2 781,457 
   

2018-04-09 
Kl. 12.30 

(S6) S3 OR S4 5,273 
   

2018-04-09 
Kl. 12.30 

(S7) S5 AND S6 1,495 
   

2018-04-09 
Kl. 12.30 

Med begränsningar  
Peer-reviewed, English 
language, år 2006-2018. 

772 772 48 5 



PubMed 
2018-04-09 
Kl. 15.00 

(S1) Nurses (MeSH)  82,017 
   

2018-04-09 
Kl. 15.00 

(S2) Communication bar-
riers (MeSH) 

5,850 
   

2018-04-09 
Kl. 15.00 

(S3) “Language barrier*” 422 
   

2018-04-09 
Kl. 15.00 

(S4) S2 OR S3 6140 
   

2018-04-09 
Kl. 15.00 

(S5) S1 AND S4 172 
   

2018-04-09 
Kl. 15.00 

Med begränsningar: Eng-
lish language,  
2006-2018.  

95 95  23 3 

PsycINFO 
2018-04-09 
Kl. 22.00 

(S1) Nurses (DE) 25,167 
   

2018-04-09 
Kl. 22.00 

(S2) Communication  bar-
riers (DE) 

1,838 
   

2018-04-09 
Kl. 22.00 

(S3) ”Language barrier*” 1,182 
   

2018-04-09 
Kl. 22.00 

(S4) S2 OR S3 2,850 
   

2018-04-09 
Kl. 22.00 

(S5) S1 AND S4 126 
   

2018-04-09 
Kl. 22.00 

Med begränsningar  
Peer-reviewed, English 
language,  
år 2006-2018. 

100 100 7 1  



ASSIA 
2018-04-09 
Kl. 23.30 

(S1) Nurs* 141,216 
   

2018-04-09 
Kl. 23.30 

(S2) Communication bar-
rier* 

2,460 
   

2018-04-09 
Kl. 23.30 

(S3) ”Language barrier*” 470 
   

2018-04-09 
Kl. 23.30 

(S4) S2 OR S3 2,785 
   

2018-04-09 
Kl. 23.30 

(S5) S1 AND S4 721 
   

2018-04-09 
Kl. 23.30 

Med begränsningar  
Peer-reviewed, English 
language,  
år 2006-2018. 

600 600 32 2 

Dubbletter har inte medräknats i redovisat antal lästa abstract eller antal artiklar till studien	
	
	
	
	
	
 

 
  



Artikelmatris          Bilaga 2 
 

Nr Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr, land. 

Syfte 
 

Metod och design 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

1 Ali, P. & Watson, R. 
(2018). Language 
barriers and their im-
pact on provision of 
care to patients with 
limited English profi-
ciency: Nurses' per-
spectives. Journal of 
Clinical Nursing, 27, 
e1152-e1160. doi: 
10.1111/jocn.14204 
 
Land: England 
 

Att undersöka sjuksköters-
kors perspektiv på språkbar-
riärer och dess påverkan på 
tillhandahållandet av vård till 
patienter med begränsad 
engelskakunskap från varie-
rande lingvistisk bakgrund 
 

Metod/Design: Kvalitativ de-
skriptiv. 
 
Inklusionskriterier: Sjukskö-
terskor som arbetade på akut-
vårdsmottagningar. 
 
Exklusionskriterier: Fram-
gick ej. 
 
Urvalsförfarande: Ändamåls-
enligt och snöbollsurval. 
 
Urval/bortfall: 59 sjukskö-
terskor, 32 kvinnor och 27 
män. Eventuellt bortfall fram-
gick ej. 
 
Datainsamling: 26 deltagare 
deltog i individuella semi-
strukturerade intervjuer. Res-
terande deltagare deltog i tre 
fokusgruppsdiskussioner.  
 
Analysmetod: Tematisk ana-
lys. 
 
 

Styrkor: Tydligt formule-
rat syfte. 
 
Triangulering vid dataana-
lys. 
 
Peer-debriefing genomför-
des.  
 
Tydlig beskrivning av hur 
data samlades in och analy-
serades.  
 
Svagheter: Oklart om da-
tamättnad uppnåtts. 
 
Forskarnas roll i relation 
till deltagarna, och forskar-
nas förförståelse, framgick 
ej. 
 

 

Tre teman identifierades; “multi-et-
niciteter och språkbarriärer”, “språk-
barriärers påverkan” och “kommuni-
cera via tolk”. Kommunikation iden-
tifierades som den viktigaste 
aspekten av tillhandahållande av 
vård och en grundläggande kompo-
nent i sjuksköterskans professionella 
roll oavsett kliniskt område eller spe-
cialitet. Språkbarriärer identifierades 
som det största hindret i att tillhanda-
hålla adekvat, lämplig och effektiv 
vård till patienter med begränsade 
engelskakunskaper. Användning av 
professionell tolk ansågs användbart, 
men begränsningar förknippade med 
tolkservice inkluderande bl.a. be-
kvämlighet, konfidentialitet, privat-
relaterade problem och påverkan på 
patientens bekvämlighet nämndes.  
 

 
  



 
Nr Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr, land. 
Syfte 
 

Metod och design 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

2 Amiri, R., Heydari, A., 
Dehghan-Nayeri, N., 
Vedadhir, A.A. & Ka-
reshki, H. (2015). Chal-
lenges of Transcultural 
Caring Among Health 
Workers in Mashhad-
Iran: A Qualitative 
Study. Global Journal 
of Health Science, 8(7), 
203-211. doi: 
10.5539/gjhs.v8n7p203 
 
Land: Iran 
 

Att undersöka hälso-
personalens upple-
velse av vårdgivande 
till immigranter i 
Mashhad - Iran 
 

Metod/Design: Kvalitativ deskriptiv.  
 
Inklusionskriterier: Arbeta på klini-
ker där det förekommer många immi-
granter, ha lägst en kandidatexamen, 
fem års erfarenhet eller mer av att ar-
beta med immigranter på de kliniker 
och sjukhus som erbjöd sig att med-
verka.  
 
Exklusionskriterier: Avsikt att inte 
medverka i studien och arbetserfaren-
het under 5 år. 
 
Urvalsförfarande: Ändamålsenligt. 
 
Urval/bortfall: Bortfall på 5 perso-
ner. Slutliga studiegruppen bestod av 
7 st läkare (två kvinnor och fem män, 
medelålder 41,7 år, genomsnittlig ar-
betslivserfarenhet 11 år) och 8 st 
sjuksköterskor (fem kvinnor och tre 
män, medelåldern 35 år, genomsnitt-
lig arbetslivserfarenhet 8,75 år).  
 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys. 
 

Styrkor: 
Tydligt formulerat syfte. 
 
Tydlig beskrivning av studi-
edeltagarna. 
 
Tydlig beskrivning av hur 
data samlades in och analy-
serades.  
 
Tydlig redovisning av de te-
man som uppkom genom re-
sultatet.  
 
Svagheter: Bortfall av fem 
personer p.g.a. att de var 
upptagna och inte hade tid 
att bli intervjuade.  
 
Forskarnas roll i relation till 
deltagarna, och forskarnas 
förförståelse, framgick ej. 
 

 

Analysen av data bestod av fyra 
huvudkategorier; (1) kommuni-
kationsbarriär, (2) oregelbunden 
uppföljning, (3) brist på förtro-
ende, (4) kulturell personlig 
egenskap. Resultatet visade att 
vårdpersonalen konfronterades 
med transkulturella problem i 
vården av immigranter. Några av 
dessa problem var relaterade till 
immigrationsstatus och några var 
relaterade till kulturella skillnader 
mellan vårdpersonal och immi-
granter. Vårdpersonalen ansåg att 
det var en utmaning av att vårda 
immigranter.  
 

 

 
 
 



Nr Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr, land. 

Syfte 
 

Metod och design 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

3 Coleman, J-S. & An-
gosto, D.A. (2016). 
The lived experience 
of acute-care bedside 
registered nurses car-
ing for patients and 
their families with 
limited English profi-
ciency: A silent shift. 
Journal of Clinical 
Nursing, 26, 678-689. 
doi: 
10.1111/jocn.13567 
 
Land: USA 
 

Att utforska akut-
sjuksköterskors upp-
levelser av att vårda 
patienter och deras 
familjer med bris-
tande engelskakun-
skaper 
 

Metod/Design:  
Kvalitativ explorativ studie med fe-
nomenologisk ansats.  
 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade akutsjuksköterskor, 
minst 3 års arbetslivserfarenhet av 
akutsjukvården.  
 
Exklusionskriterier: 
Personal som inte var sjuksköters-
kor, inte arbetade med direkt akut 
omhändertagande, mindre än 3 års 
erfarenhet av att arbeta inom akut-
sjukvården.  
 
Urvalsförfarande:  
Bekvämlighetsurval.  
 
Urval/bortfall:  
Bortfall på fem personer. Slutliga 
studiegruppen bestod av 40 sjuk-
sköterskor, 39 kvinnor och 1 man. 
Medelålder 43 år, genomsnittlig ar-
betslivserfarenhet 13,05 år.  
 
Datainsamling: 
Intervjuer.  
 
Analysmetod: 
Van Manen`s sex-stegs analys för 
fenomenologisk studie. 

Styrkor: 
Member check av resultatet.  
 
Forskarna förde dagbok under 
studiens gång. 
 
Tydlig beskrivning av datain-
samlingen. 
 
Redogjorde för sin förförstå-
else och satte den inom brack-
eting.  
 
Svagheter: 
Risk för bias då forskaren 
själv arbetade som akutsjuk-
sköterska.  
 
Studien genomfördes enbart 
på ett sjukhus, överförbarheten 
begränsades därmed.  
 

 

Resultat:  
Fyra teman framkom ur resultatet; 
Önskan att kommunicera, Önskan att 
relatera, Önskan att ge vård och Öns-
kan att ge kulturell respekt och för-
ståelse. Sjuksköterskorna beskrev 
försök att kommunicera med patien-
ten genom verbal och icke-verbal 
kommunikation. Användningen av 
telefontolk var det mest använda 
hjälpmedlet för att överkomma 
språkbarriärer. Användningen av te-
lefontolk sågs som både positivt och 
negativt. Tolk på plats ansågs vara 
det bästa alternativet. Sjuksköters-
korna uttryckte en önskan att för-
medla information till anhöriga. Det 
var svårt att skapa en relation till im-
migrerade patienter.  
 

 

 
 



Nr Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr, land. 

Syfte 
 

Metod och design 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

4 Fatahi, N., Mattson, B., Lund-
gren, S. & Hellström, M. 
(2010). Nurse radiographers’ 
experiences of communication 
with patiens who do not speak 
the native language. Journal 
of Advanced Nursing, 66(4), 
774–783. doi: 
https://doi.org/10.1111/j.1365-
2648.2009.05236.x  
 
Land: Sverige 
 

Att undersöka röntgen-
sjuksköterskors erfaren-
heter av att undersöka pati-
enter som inte talar landets 
officiella språk  
 

Metod/Design: Kvalitativ 
deskriptiv. 
 
Inklusionskriterier: Rönt-
gensjuksköterska med minst 
2 års arbetserfarenhet som 
var villig att dela sin erfaren-
het av språkproblem. 
 
Exklusionskriterier: Fram-
gick ej. 
 
Urvalsförfarande: Ända-
målsenligt.  
 
Urval/bortfall: 11 röntgen-
sjuksköterskor, nio kvinnor 
och två män. Initialt 16 del-
tagare varav fem föll bort 
p.g.a. praktiska skäl relaterat 
till sjukdom/personalbrist. 
 
Datainsamling: Tre fokus-
grupper. 
 
Analysmetod: Innehållsana-
lys. 
 

Styrkor:  
Tydlig syftesformulering. 
 
Studien bedrevs på tre 
olika sjukhus vilket 
ökade överförbarheten.  
 
Triangulering vid dataa-
nalys.  
 
Svagheter: 
Stort bortfall (5 av 16).   
 
Enbart studiedeltagare 
som hade ett intresse för 
ämnet inkluderades.  
 
Ingen redovisning av 
huruvida datamättnad 
uppnåtts. 
 
Forskarnas roll i relation 
till deltagarna, och fors-
karnas förförståelse, 
framgick ej. 
 

 

Fyra huvudkategorier framkom i 
analysen: metoder, behov, kvalitet 
och förbättringar av tolkning. Be-
hovet av tolk var starkt förknippat 
med typen av undersökning. Vän-
ner, släktingar, framförallt barn, 
och personal som tolk ansågs inte 
som ett idealiskt alternativ. Tids-
brist och brist på specifik kunskap 
rörande röntgenundersökningar 
identifierades som ett problem 
med professionella tolkar. Utbild-
ning för tolkar och checklistor 
specifika för röntgenavdelningar 
föreslogs, liksom ökad utbildning 
rörande interkulturell kommuni-
kation för röntgensjuksköterskor.  
 

 
  



Nr Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr, land. 

Syfte 
 

Metod och design 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

5 Festini, F., Focardi, 
S., Bisogni, S., Man-
nini, C. & Neri, S. 
(2009). Providing 
Transcultural to Chil-
dren and Parents: An 
Exploratory Study 
From Italy. Journal of 
Nursing Scholarship, 
41(2), 220- 227. doi: 
10.1111/j.1547-
5069.2009.01274.x 

Land: Italien 
 

 

Att undersöka attityder och 
problem som italienska sjuk-
sköterskor mött på en pedia-
trisk vårdavdelning vid vår-
dande av barn och familjer 
från andra länder.  
 

Metod/Design:  
Kvantitativ metod med en de-
skriptiv explorativ design.  
 
Inklusionskriterier: 
Framgick ej 
 
Exklusionskriterier: Fram-
gick ej. 
 
Urvalsförfarande: 
Slumpmässigt urval. 
 
Urval/bortfall:  
201 sjuksköterskor. Bortfall på 
72 st. Slutliga studiegruppen 
bestod av 129 sjuksköterskor. 
Genomsnittlig arbetslivserfa-
renhet 9,8 år.  
 
Datainsamling: 
Enkät med öppna och slutna 
frågor.  
 
Analysmetod: 
För ja/nej frågorna beräknades 
den relativa frekvensen. Sva-
ren från de öppna frågorna 
analyserades genom innehålls-
analys där återkommande te-
man sorterades.   
 

Styrkor: 
Enkätens reliabilitet testa-
des på en provgrupp bestå-
ende av 15 sjuksköterskor.  
 
Bilaga av enkäten fanns i 
resultatet.  
 
Tydlig redogörelse för da-
tainsamling.  
 
Stort antal deltagare. 
 
Svagheter: 
Ingen redogörelse för even-
tuella bias.  
 
Stort bortfall som inte re-
dovisades för.  
 
Resultatet kan inte genera-
liseras.  
 
Inklusions- och exklusions-
kriterier framgick ej.  
 

 

78,3% av sjuksköterskorna upplevde 
svårigheter i att ge vård till utländska 
barn och deras familjer. Språkbarriä-
ren var den viktigaste faktorn. Effek-
tiv kommunikation var huvuda-
spekten av att ge kulturellt anpassad 
vård. Utan språket blev sjukskö-
terska-patientrelationen otillfreds-
ställande och likaså omvårdnaden. 
 

 
  



 
Nr Författare, år, titel, tid-

skrift, sidnr, land. 
Syfte 
 

Metod och design 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

6 Habersack, M., Gerlich, I-A. 
& Mandi, M. (2011). Mi-
grant women in Austria: dif-
ficulties with access to 
health care services. Ethni-
city And Inequalities And 
Social Care, 4(1),  6-15. 
doi: 
10.1108/1757098111118942 
 
Land: Österrike 
 

Att identifiera faktorer som 
hindrar tillgång till adekvat 
vård för 
emigrerade kvinnor och att 
identifiera möjliga lös-
ningar.  
 

 

Metod/Design:  
Kvalitativ, deskriptiv. 
 
Inklusionskriterier: 
Framgick ej. 
 
Exklusionskriterier: 
Framgick ej.  
 
Urvalsförfarande:  
Bekvämlighetsurval. 
 
Urval/bortfall:  
12 immigrerade kvinnor, 
med en genomsnittsålder på 
29 år. 8 personal från statligt 
sjukhus, varav tre läkare och 
fem sjuksköterskor med en 
medelålder på 38 år.  
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod:	
Tematisk analys enligt 
grounded theory.  	
 

Styrkor: 
Datamättnad uppnåddes.  
 
Tydligt redovisad datain-
samlingsmetod.  
 
Tydlig beskrivning av 
studiedeltagarna.  
 
Tydlig syftesformulering.  
 
Svagheter: 
Forskarnas roll i relation 
till deltagarna, och fors-
karnas förförståelse, 
framgick ej. 
 
Inklusions- och exklus-
ionskriterier framgick ej.  
 

 

Problemen i tillgången till vård 
identifierades som 4 områden; Till-
gänglighet/information, institution-
ell infrastruktur, språkbarriärer och 
kulturell kompetens. Begräns-
ningar i kommunikation/språkkun-
skaper var en viktig anledning till 
att deltagarna inte deltog i preven-
tiv-screening och hälsofrämjande 
insatser. Tolkning av en familje-
medlem var problematiskt p.g.a. 
åldersrelaterade grunder eller p.g.a. 
familjemedlemmen saknade medi-
cinsk kunskap. Att be en familje-
medlem tolka var även olämpligt 
då det kunde öka kvinnans bero-
ende, speciellt om familjemedlem-
men var en man.  
 

 
  



Nr Författare, år, titel, tid-
skrift, sidnr, land. 

Syfte 
 

Metod och design 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

7 Høye, S., & Severinsson, 
E. (2008). Intensive care 
nurses’ encounters with 
multicultural families in 
Norway: An exploratory 
study. Intensive and 
Critical Care Nursing, 
24(6): 338-348. doi: 
10.1016/j.iccn.2008.03.007 
 
Land: Norge 
 

Att undersöka sjuksköters-
kors erfarenheter av deras 
möten med multikulturella 
familjer på intensivvårdsav-
delningar på norska sjukhus  
 

Metod/Design: Kvalitativ 
metod med deskriptiv explo-
rativ design med retrospek-
tivt fokus.  
 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade sjuksköterskor 
med minst 2 års arbetslivser-
farenhet samt erfarenhet av 
multikulturella familjer och 
patienter inom de 3 senaste 
månaderna.  
 
Exklusionskriterier:  
Framgick ej. 
 
Urvalsförfarande:  
Ändamålsenligt urval. 
 
Urval/bortfall:  
16 sjuksköterskor varav 15 
kvinnor och 1 man i åldern 
27-64. Genomsnittlig arbets-
livserfarenhet var 7,6 år.  
 
Datainsamling: 
Fokusgruppsintervjuer  
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys.  
 

 

Styrkor: 
Tydlig datainsamlingsme-
tod, syftesformulering, da-
taanalys och resultatredo-
visning. 
 
Stärkt överförbarhet p.g.a. 
att sjuksköterskor från 
olika sjukhus deltog i stu-
dien.  
 
Svagheter:  
Triangulering har inte an-
vänts i dataanalysen.  
 
Forskarnas roll i relation 
till deltagarna, och fors-
karnas förförståelse, fram-
gick ej. 
 

 

Sjuksköterskorna upplevde det ut-
manande att vårda patienter från 
andra kulturer. Kommunikations-
problemen var kopplade till språk-
svårigheter. Sjuksköterskorna blev 
osäkra i vårdmötet med en immi-
grerad patient men ansåg att det var 
viktigt att patienten mottog rele-
vant information. I vissa fall kunde 
kollegor användas som tolk. Sjuk-
sköterskorna försökte informera 
patienten och dennes anhöriga en-
ligt norsk lag men det var svårt att 
avgöra om patienten förstått in-
formationen.  
 

 

 



Nr Författare, år, titel, tid-
skrift, sidnr, land. 

Syfte 
 

Metod och design 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

8 Jones, S. (2008). 
Emergency Nurse`s Car-
ing Experiences With 
Mexican American Pa-
tients. Journal of Emer-
gency Nursing 34(3), 
199-204. doi: 
10.1016/j.jen.2007.05.009 
 
Land: USA  
 

Att förstå akutsjuksköters-
kors upplevelser av att 
vårda mexikansk-ameri-
kanska patienter. 
 

Metod/Design:  
Kvalitativ deskriptiv design 
med fenomenologisk ansats. 
 
Inklusionskriterier:  
Kaukasisk, icke-latinameri-
kansk sjuksköterska, arbetat 
heltid minst 1 år på akut-
vårdsavdelning, minst 3:e ge-
nerationens amerikan. 
 
Exklusionskriterier: Fram-
gick ej. 
 
Urvalsförarande: Ända-
målsenligt. 
 
Urval/bortfall: Fem sjukskö-
terskor. Initialt sex sjukskö-
terskor varav en exkluderades 
då han var immigrant.  
 
Datainsamling:  
Öppna intervjuer.  
 
Analysmetod:  
Kvalitativ dataanalys.  
 

Styrkor:  
Datamättnad uppnåddes.  
 
Triangulering genomför-
des.  
 
Tydlig beskrivning av da-
tainsamlingsmetod.  
 
Tydlig syftesformulering. 
 
Svagheter:   
Lågt antal deltagare (5 st). 
 
Beskrivning av förförstå-
else samt forskarens relat-
ion till deltagarna sakna-
des. Det framgick dock att 
forskaren aldrig hade ar-
betat på aktuell institut-
ion.   
 
Deltagarna fick välja att 
beskriva endast en speci-
fik erfarenhet. 
 
Studien bedrevs på endast 
ett sjukhus. 
 

En språkbarriär var det största hind-
ret till att tillhandahålla kulturellt 
anpassad och kompetent vård. De 
teman som framkom var språkbar-
riärer, kontinuitet av vård och be-
gränsad kulturell kunskap. Språk-
barriären var det primära problemet 
och det första de flesta av delta-
garna tog upp i intervjuerna. Språk-
barriären påverkade alla aspekter av 
vården. Deltagaren som talade 
spanska på en begränsad nivå var 
den enda som beskrev etablering av 
sjuksköterska-patientrelation.  
 

 
  



Nr Författare, år, titel, tid-
skrift, sidnr, land. 

Syfte 
 

Metod och design 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

9 McCarthy, J., Cassidy, I., 
Graham, M., Tuohy, D. 
(2013). Conversations 
through barriers of language 
and interpretation. British 
Journal of Nursing, 22 (6), 
335-339. doi: 
10.12968/bjon.2013.22.6.335 
 
Land: Irland  
 

Att beskriva sjuksköters-
kors erfarenheter av språk-
barriärer och användandet 
av tolk i en sjukvårdsmiljö 
under utveckling på Irland. 
 

Metod/Design:  
Kvalitativ metod med de-
skriptiv design.  
 
Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskor som vårdade 
personer från annan kultur.  
 
Exklusionskriterier:  
Framgår ej.   
 
Urvasförfarandel:  
Bekvämlighetsurval. 
 
Urval/bortfall: 
23 studenter på specialist-
sjuksköterskeutbildning. 
Bortfall på 16 personer. Slut-
liga studiegruppen bestod av 
sju deltagare, fem kvinnor 
och två män. Fem var all-
mänsjuksköterskor och två 
var psykiatrisjuksköterskor.  
 
Datainsamling:  
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod:  
Tematisk analys.  
 

 

Styrkor:  
Intervjuguide återfinns i 
artikeln.  
 
Varierat urval. 
 
Triangulering har använts 
i dataanalysen.  
 
Datamättnad uppnåddes.  
 
Svagheter: 
Otydlig syftesformule-
ring. 
 
Forskarnas roll i relation 
till deltagarna, och fors-
karnas förförståelse, 
framgick ej. 
 
Stort bortfall som inte re-
dovisades för.  
 

 

När studiedeltagarna och patien-
terna inte delade samma moders-
mål var kommunikationsprocessen 
ansträngd och konversationen dem 
emellan begränsad. Beskrivningen 
av smärta var beroende av språket, 
en språkbarriär begränsade kon-
versationen mellan deltagare och 
patient samt förvärrade utma-
ningar förknippade med smärthan-
tering. 
 

 
  



 
Nr Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr, land. 
Syfte 
 

Metod och design 
 

Värdering 
 

Resultat 
 

10 Van Rosse, F., De Bruijne, 
M., Suurmond, J., Essink-Bot, 
M-L. & Wagner, C. (2016). 
Language barriers and patient 
safety risks in hospital care. A 
mixed methods study. Interna-
tional Journal of Nursing 
Studies, 54: 45-53. doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2015.03.012 
 
Land: Holland 
 

Att undersöka patient-
säkerhetsrisker på 
grund av språkbarriä-
rer under sjukhusin-
läggning, och hur 
språkbarriärer upp-
täcks, rapporteras och 
övervinns i holländsk 
sjukhusvård.  
 

Metod/Design:  
Kombination av kvalitativ och kvantitativ 
metod.  
Kvantitativ: Kohortstudie med enkät. 
Kvalitativ: Genomgång av patienter med 
språkbarriärers journaler som sedan kom-
pletterades med intervjuer med vårdperso-
nal (inkl. sjuksköterskor), patienter och/el-
ler anhöriga. 
 
Urvalsförfarande: Ändamålsenligt. 
Urval/bortfall: Kvantitativ: Genomgång 
och analys av patientjournaler.  
Kvalitativ: Djupgående analys av patient-
journaler kompletterades med kvalitativa 
intervjuer med inblandad sjukvårdsperso-
nal; två sjuksköterskor, sju läkare och fem 
anhöriga och/eller patienter. En sjukskö-
terska och en läkare föll initalt bort p.g.a. 
utevaro av svar på intervjuinbjudan re-
spektive tidsrist. 
 
Datainsamling: 
Kvantitativ: Enkät.  
Kvalitativ: Djupgående textanalys och se-
mistrukturerade individuella intervjuer.  
 
Analysmetod:  
Kvantitativ: Statistiska analyser.   
Kvalitativ: Innehållsanalys.  

Styrkor: 
Tydlig datainsamlings-
metod.  
 
Member check av resul-
tatet från intervjuerna. 
 
Datamättnad uppnåddes.  
 
Blindning av medarbe-
tare i den kvantitativa 
studien.    
 
Redogjorde för bias. 
 
Triangulering användes.  
 
Stort, varierat urval.  
 
Tidpunkt för datain-
samling redovisades. 
 
Svagheter: 
Forskarnas roll i relation 
till deltagarna, och fors-
karnas förförståelse, 
framgick ej. 

Språkbarriärer inom sjuk-
vården hotade patientsä-
kerheten vid t.ex. läkeme-
delsadministrering, smärt-
skattning och vätskekon-
troll. Det riskerade även 
sjuksköterska-patient in-
teraktionen i akuta situat-
ioner eller vid diagnosti-
sering. I 30 % av de fall 
när en patient uppgivit en 
låg språkkunskapsnivå 
fanns det ingen notering 
om detta i patientjourna-
len. Anhöriga användes 
ofta som tolk, profession-
ella tolkar användes säl-
lan.  
 




