
 

 

  
 
 

Sjuksköterskans erfarenheter av 
språkbarriärer inom hälso- och 
sjukvården 
 
 
 

En litteraturstudie 
 
 
 
 
Författare:  Hanna Avdic och Frida Terävuo  
 
 
Handledare:  Siv Wictorin Nilsson  
 
 
 
Kandidatuppsats, Litteraturstudie 
 
 
 
Hösten 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunds universitet  
Medicinska fakulteten 
Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal 
och sexuell hälsa  
Box 157, 221 00 LUND



 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av 
språkbarriärer inom hälso- och sjukvården 
 
En litteraturstudie  
 
 
The nurse’s experience of language 
barriers in health care  
 
A literature study 
 
 
 
Författare:  Hanna Avdic och Frida Terävuo 
 
Handledare:  Siv Wictorin Nilsson 
 
 
Kandidatuppsats, Litteraturstudie 
 
Hösten 2020 
 

Abstrakt 
 
Bakgrund: Under år 2019 invandrade 115 805 personer till Sverige. På grund av det 
mångkulturella samhället är sjukvården i ständig förändring och som sjuksköterska 
behöver man kunna bemöta mångfalden samt kommunicera när ett gemensamt språk i 
mötet med patienten saknas. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter 
av språkbarriärers inverkan i mötet med patienter inom hälso- och sjukvården. Metod: 
Litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar analyserades med en integrerad analys. 
Resultat: Tre huvudkategorier har identifierats: Språkbarriärens inverkan på det 
patientnära arbetet, Krav som ställs på sjuksköterskan i arbete med språkbarriären 
och Sjuksköterskans strategier för att riva språkbarriären i mötet med patienten. 
Slutsats: Det är en komplicerad process att uppnå en god kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient vid närvaro av språkbarriärer. Sjuksköterskan behöver kunna 
bemöta språkbarriärer och leda kommunikationen framåt i mötet med patienten. Olika 
strategier tillämpas för att kunna kommunicera med patienten och för det behövs 
vidare kunskap erhållas.  
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Introduktion 
 

 

Problemområde 
 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2020) invandrade 115 805 personer till Sverige under 

året 2019. Invandrare innefattar alla människor som flyttar till ett annat land och blir 

folkbokförda i det landet. Det mångkulturella samhället syns inte endast i Sverige utan i hela 

världen (Hanssen, 2007). På grund av det mångkulturella samhället är sjukvården i ständig 

förändring där både hälso- och sjukvårdspersonal och patienten går igenom en 

integrationsprocess.  Som sjuksköterska behövs kunskap om att kunna bemöta mångfald samt 

utveckla kommunikationen när ett gemensamt språk med patienten saknas, oavsett vilket 

språk det handlar om (Bäärnhielm, 2019). International Council of Nurses (ICN) framför att 

sjuksköterskan ansvarar för att patienten ska tillgodoses väsentlig information, vilket kan 

behöva anpassas språkmässigt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Själva grunden för all god vård är en god kommunikation med patienten och när det brister 

blir konsekvenserna tydliga (Lindh & Sahlqvist, 2012). Konsekvenser av språkbarriärer är 

bland annat bristande patientsäkerhet (Kale et al., 2013; Van Rosse et al., 2016) men även 

dagliga omvårdnadsåtgärder som utförs av sjuksköterskan kan påverkas negativt eftersom 

missförstånd och bristande förståelse kan uppstå bland alla berörda (Van Rosse et al., 2016; 

Hultsjö & Hjelm, 2005). I arbetet som sjuksköterska är användning av professionell tolk ett 

viktigt verktyg för att behärska språkbarriärer inom hälso- och sjukvården. Svårigheterna kan 

vara att professionell tolk inte alltid finns tillgänglig, kommer sent eller att det finns en 

kunskapsbrist hos tolken. Sjuksköterskan kan i vissa fall ta hjälp av patientens anhöriga för att 

tolka språket, vilket kan bli problematiskt eftersom den anhöriga möjligtvis inte tolkar rätt 

eller inte håller sig objektiv (Gerrish et al., 2004; Hadziabdic et al., 2010). Information mellan 

sjuksköterska, professionell tolk och patient behöver bli överförd korrekt för att minska risken 

för missförstånd och felaktig information (Hadziabdic et al., 2010). Sjuksköterskan behöver 

arbeta patientsäkert och språkbarriärer gör att det kan finnas hinder för detta, eftersom 

grunden för all god vård är en god kommunikation. Därför behöver problemet belysas och 

litteraturstudien kommer att belysa sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärer inom hälso- 

och sjukvården. 
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Bakgrund 
 

Kommunikationens betydelse 

 

Eldh (2014) menar på att kommunikationen präglas av att vårdpersonal visar ett intresse och 

lyssnar på patientens berättelse och situation. För att få en helhetsbild av patientens situation 

behöver både sjukdomshistoria samt personliga berättelser beaktas. Enligt Bernard et al. 

(2006) är kommunikation inte bara nödvändig för att införskaffa information utan också för 

att förmedla den. Det kan bland annat innebära att framföra information av objektiv natur och 

som syftar till att trösta patienter. Själva språkbarriären kan dock stjälpa personalens förmåga 

att utföra grundläggande kommunikation (Bernard et al., 2006). Kommunikationen är det 

verktyg som sjuksköterskan använder för att bland annat kunna nå fram till patienten och få 

veta vilka problem patienten upplever. På så vis kan en god vård erbjudas och sjuksköterskan 

kan försäkra sig om att patienten kan och vill tillgodogöra sig vården. Att kommunikationen 

fungerar är avgörande för att vården ska bli säker för patienten (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Delaktighet är ett centralt begrepp inom personcentrerad vård som belyser att patienten är en 

autonom individ. Förutsättningarna för delaktighet påverkas av information där informationen 

kan vara både verbal och skriftlig, vilket kan komma att behöva anpassas för olika patienter.  

Sjuksköterskan skapar goda förutsättningar genom att ha respekt för patienten och hens 

tidigare kunskaper, samt att ha respekt för sin egen kunskap, erfarenhet och sina 

begränsningar (Eldh, 2014). 

 

Bäärnhielm (2019) anser att kommunikation och bemötande sker i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Såväl personal som patienter befinner sig i en integrationsprocess som kräver 

att sjukvården förändras och utvecklar kommunikation och bemötande. För att skapa 

meningsfull kommunikation bör man sträva efter att försöka förstå den andres perspektiv och 

sätta ord på egna tankar och erfarenheter. Det kan vara särskilt svårt för patienten att förmedla 

känslor och oro i vaga och otydliga termer (Bäärnhielm, 2019).  

 
 

Språkets betydelse 

 

Enligt Bäärnhielm (2019) är språket nyckeln till kommunikation. Språket ger oss ord att 

uttrycka och förmedla upplevelser och känslor. Samtidigt kan språket innebära begränsningar 
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för kommunikationen. Vidare anser Baggens och Sandén (2017) att språket är ett överlägset 

medel för att bland annat beskriva, förklara, informera och för att bearbeta olika slags 

problem. Men språket är framför allt ett redskap i samspelet med andra människor. Ur ett 

omvårdnadsperspektiv är allt som hör samman med språkets användande mycket 

betydelsefullt för kommunikationen. Det är i hög grad avgörande för i vilken utsträckning 

patienten och sjuksköterskan kommer att förstå varandra och undvika att tala förbi varandra i 

de samtal som förs (Baggens & Sandén, 2017). Hultsjö och Hjelm (2005) påpekar att 

språkbarriärer påverkade informationsöverföringen mellan sjuksköterska och patient. Det är 

mycket information som behövs överföras och det är både svårt för sjuksköterskorna att förstå 

vad problemet är vid bedömning men även att uttrycka informationen till patienten och göra 

sig förstådd. Irvine et al. (2006) framför att ett delat språk beskrivs som ett band mellan hälso- 

och sjukvårdspersonalen och patienten. Språket som patienten föredrar hjälper till att etablera 

en relation och genom att bilda ett band med patienten genom deras prefererade språk ansågs 

ett sätt att underlätta en holistisk- och personcentrerad inställning i omvårdnaden. Ett 

underlättande av kommunikationen genom patientens föredragna språk leder till en 

övergripande förbättring av vården. Bedömningen upplevdes vara effektivare på patientens 

föredragna språk vilket underlättade en mer exakt och snabbare diagnostisering samt 

effektivare behandling och förbättrad compliance (Irvine et al., 2006). 

 

Fors (2019) menar på att en faktor som underlättar kommunikation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient är att använda en professionell tolk. I dagens mångkulturella 

samhälle har tolken en viktig roll och en tolk ska vara opartisk, självständig och kunna 

förmedla rätt information mellan de olika parterna (Fors, 2019). Tolken behöver ha en 

professionell attityd vilket innebär att tolken inte har egna åsikter samt arbetar utifrån 

sekretess. En del tolkar kunde inte hitta rätt översättning av medicinska termer till patientens 

språk, vilket kunde förvränga informationen sjuksköterskan ville överföra (Hadziabdic et al., 

2010). Gerrish et al. (2004) framför att beställning av tolk inte alltid blir rätt. Tolktjänsten har 

inte alltid tillgänglig tolk för specifika språk och dialekter, vilket resulterar i att tolktjänsten 

ändå skickar tolkar som inte hanterar patientens språk (Gerrish et al., 2004). I vissa fall tar 

sjuksköterskor hjälp av anhöriga som tolkar när en professionell tolk inte finns till hands. Det 

kan vara problematiskt eftersom den anhöriga kan ha egna åsikter angående vården eller inte 

förstår alla medicinska termer. Sjuksköterskor vill därmed undvika att använda anhöriga som 

tolk (Gerrish et al., 2004; Hadziabdic et al., 2010).  
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Travelbees omvårdnadsteori 

  

Kirkevold (2000) framför att Joyce Travelbees teori fokuserar på omvårdnadens 

mellanmänskliga dimension. Travelbee menar att för att förstå vad omvårdnad är och bör vara 

måste en få en förståelse för vad som sker mellan patienten och sjuksköterskan och hur deras 

interaktion kan upplevas. Därmed anser Travelbee att ett av sjuksköterskans viktigaste 

redskap består av kommunikation. Interaktionen mellan patient och sjuksköterska äger i stor 

utsträckning rum via kommunikation. Det är en ömsesidig process där man delar eller 

förmedlar tankar och känslor och det är en förutsättning för uppnående av det som enligt 

Travelbee är målet för omvårdnaden. Målet för omvårdnaden är att hjälpa patienten att 

bemästra sjukdom, lidande och att finna en mening i sin upplevelse. Kommunikation är 

därmed en målinriktad process som gör det möjligt för sjuksköterskan att etablera en 

mellanmänsklig relation till den sjuka individen och att därmed uppnå målet för omvårdnaden 

(Kirkevold, 2000). 

 

Vidare anger Kirkevold (2000) att Travelbee anser att kommunikation är någonting som pågår 

kontinuerligt när två människor möts, både verbalt och icke verbalt. Syftet med 

kommunikationen är att lära känna patienten och att utforska samt tillgodose patientens 

behov. Men kommunikation är även en komplicerad process som kräver bestämda 

förutsättningar. Dessa inkluderar enligt Travelbee olika färdigheter däribland kunskap och 

förmåga att tillämpa färdigheterna, sensitivitet och behärskande av olika 

kommunikationstekniker. Travelbee identifierar också faktorer som kan förorsaka avbrott 

eller allvarliga störningar i kommunikationen. Exempel på sådana faktorer är bristande 

förmåga att se patienten som en individ eller att undgå att uppfatta olika nivåer av mening i 

kommunikationen (Kirkevold, 2000). 

 

 

Säker vård 
 
Van Rosse et al. (2016) framför att språkbarriärer mellan patient och sjuksköterska kan 

komplicera sjuksköterskans omvårdnadsarbete och att patientsäkerheten hotas. Ur 

sjuksköterskans perspektiv kan det vara svårt att vara lyhörd för vad patienten försöker 

förmedla och det är därför lätt att kommunikationen blir bristfällig och att det uppstår 

missförstånd (Kale et al., 2013).  
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Språkbarriärer kan medföra att sjuksköterskan har svårt att få en fullständig anamnes, överger 

vissa säkerhetskontroller eller att korrekt bedöma patientens smärta. Sjuksköterskorna i 

studien uppgav att de i situationer med språkbarriärer hade svårt att uppmana patienterna till 

att utföra vardagliga aktiviteter för att möjliggöra god omvårdnad, där den språkliga 

kommunikationen hade stor betydelse. Att inte kunna förmedla korrekt språklig 

kommunikation gällande flera aspekter av omvårdnaden kunde utsätta patienten för bristande 

säkerhet (Van Rosse et al., 2016). 

 

Lindh och Sahlqvist (2012) anger att kvalitet och säkerhet i vården regleras i ett antal lagar, 

föreskrifter och lokala direktiv där anställda är skyldiga att ha vetskap om vad som gäller. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är en lag som styr vårdgivares skyldighet att bedriva ett 

systematiskt patientsäkert arbete vilket bidrar till en ökad patientsäkerhet i vårdsystemet. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) innehåller bestämmelser om hur kvaliteten i verksamheten 

systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Avsikten med föreskrifterna är att 

säkerställa att vårdgivare upprättar ett ledningssystem i enlighet med patientsäkerhetslagen så 

att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete kan bedrivas. Att införa ledningssystemet ska leda 

till god kvalitet inom vården och omsorgen. Det innebär att verksamheter ska uppfylla alla 

krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut och att ledningen följer upp att 

det görs (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

 

En fungerande kommunikation och ett korrekt förmedlande av information till patienten är 

faktorer som bidrar till en patientsäker vård (Van Rosse et al., 2016). I sjuksköterskans 

skyldighet att bedriva patientsäker vård är det viktigt att sjuksköterskan har föreskrifter och 

tydliga riktlinjer att följa (Lind & Sahlqvist, 2012). Vilket är väsentligt för att kunna bemöta 

patienter vid språkbarriärer, förmedla korrekt information och samtidigt bedriva en god och 

säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Syfte 
 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärers inverkan i mötet med 

patienter inom hälso- och sjukvården. 

 

 

 

 
Metod 
 

Metoden är en litteraturstudie i form av en icke- systematisk översikt som inkluderar 

vetenskapliga artiklar. Enligt Polit och Beck (2013) är avsikten med en litteraturstudie att 

integrera forskningsbevis för att sammanfatta vad som är känt och vad som inte är känt 

genom att samla, analysera, tolka och sammanfatta relevant litteratur. Utgångspunkten i 

litteraturstudien har inte varit att utgå från alla tillgängliga databaser för datainsamling vilket 

medför att inte all litteratur relevant till syftet insamlades. Litteraturstudien klassas därför som 

en icke-systematisk översikt då den inte uppfyller alla de krav som ställs på en systematisk 

översikt. I denna litteraturstudie ingår kvalitativa artiklar och enligt Polit och Beck (2013) ser 

en kvalitativ studie till att beskriva deltagarnas känslor, erfarenheter, beteende och 

upplevelser. 

 

 
Urval  
 

Litteraturstudien består av vetenskapliga artiklar och författarna har beslutat att artiklarna ska 

vara skrivna på engelska från år 2000 och framåt. Inklusionskriterierna är sjuksköterskor 

oavsett ålder och genus samt att artiklarna ska utgå från sjuksköterskans perspektiv. 

Exklusionskriterierna består av språkbarriärer med barn, språkbarriärer hos patienter med 

kognitivt nedsatt tillstånd och språkbarriärer relaterat till det medicinska språket. Vilka olika 

språk patienten och sjuksköterskan talar har ingen betydelse för litteraturstudien, fokus är på 

språkbarriärer, oavsett vilka språk det handlar om.  
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Datainsamling 
 

För att säkerställa att kvaliteten och standarden på de artiklar som används i arbetet ska vara 

hög har författarna sökt i kvalitetskontrollerade informationskällor såsom akademiska 

databaser. De två databaserna författarna utgått ifrån är omvårdnadsdatabasen Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) som innehåller information inom 

omvårdnadsvetenskap och PubMed som innehåller information inom framförallt medicinsk 

vetenskap (Friberg, 2012). I de olika databaserna används indexord och de benämns olika 

beroende på vilken databas det handlar om. Vid sökning i CINAHL benämns indexorden för 

subject heading lists och i PubMed för MeSH-termer. Fördelen med indexord är att de 

underlättar litteratursökningen genom att den blir mer specifik (Kristensson, 2014). MeSH 

subject headings kan överlappa med, men är inte identiska till subject headings i CINAHL 

(Polit & Beck, 2013). 

 

För att få fram ett bra litteraturval för uppsatsen krävs experimenterande med en rad olika 

sökord och synonymer. För detta ändamål använde författarna sig av en teknik som kallas för 

boolesk söklogik. Denna teknik används för att markera hur de utvalda sökorden ska 

kombineras. Det finns flera olika så kallade sök-operatorer i det booleska systemet. AND och 

OR är några av de operatorerna som ingår i det booleska systemet och som författarna använt 

sig av i föreliggande arbete. Sökoperatorn AND användes för att koppla ihop två söktermer 

och då bilda en söksträng som styr databasen att söka på dokument som handlar om båda 

söktermer. Andra sökoperatorn OR användes för att få träffar på någon av eller båda 

söktermerna (Friberg, 2012). 

  

Sökorden som användes för att hitta relevanta artiklar till syftet var ”Communication barriers” 

[MeSH], ”Nurse-Patient Relations” [MeSH], ”language barriers”, ”patient” och ”nurse” i 

databasen PubMed. I databasen CINAHL har ”MH Communication barriers”, ”MH Nurse-

Patient Relations”, ”language barriers”, ”patient” och ”nurse” använts (Tabell 1 och 2). 

Sökningarna #8 och #9 från databasen PubMed och sökning #8 i CINAHL är de sökningar 

där artiklarna som ingått i resultatet framkommit. Titlarna på artiklarna i sökträffarna 

genomlästes av författarna och bortfallet av kvarvarande 26 artiklar berodde på att de inte 

svarade på litteraturstudiens syfte eller exkluderades på grund av exklusionskriterierna.  Ett 

totalt bortfall av 14 artiklar vid genomläsning av artiklarnas abstrakt berodde på att de inte 

uppfyllde de etablerade inklusionskriterierna. Efter en genomläsning av artiklarna i fulltext 
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skedde ett bortfall av tre artiklar då de inte kunde visa på om de hade ett godkännande av en 

etisk kommitté eller ett etiskt resonemang. Samtliga av de nio artiklar som 

kvalitetsgranskades gick vidare till analysen då de uppnådde nivåerna som författarna 

etablerat. 

 

Tabell 1. Söksschema för PubMed 
 
Databas: 
PubMed 
20/12/17 

 
Sökord 

 
Antal 
träffar 

 
Lästa 
abstrakt 

 
Lästa i 
full text 

 
Granskade 

 
Inkluderade 
i resultat 

#1 ”Communication 
barriers” 
[MeSH] 

5140     

#2 “Nurse-Patient 
Relations” 
[MeSH] 

16 832     

#3 “language 
barriers” 

1536     

#4 patient 4 785 347 
 

    

#5 nurse 229 420 
 

    

#6 #1 OR #3 6145     

#7 #2 AND #6 307     

#8 #7 AND #4 
AND #5 

154 10 10 7 7 

#9 #1 AND #4 
AND #5 

505 15 1 1 1 

#10 #3 AND #4 
AND #5 

132     

Limitations: English; 2000-2020 

 
Tabell 2. Sökschema för CINAHL 
 
Databas: 
CINAHL 
20-12-17 

 
Sökord 

 
Antal 
träffar 

 
Lästa 
abstrakt 

 
Lästa i 
full text 

 
Granskade 

 
Inkluderade 
i resultat 

#1 MH 
“Communication 
Barriers” 

 
4236 
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#2 MH “Nurse-
Patient 
Relations” 

13 806 
 

    

#3 ”language 
barriers” 

2 277 
 

    

#4 nurse 243 649 
 

    

#5 patient 1 685 736 
 

    

#6 #1 OR #3 4 849     

#7 #2 AND #6 220     

#8 #7 AND #4 
AND #5 

220  1 1 1 1 

#9 #1 AND #4 
AND #5 

530     

#10 #3 AND #4 
AND #5 

272     

Limitations: English; Academic Journals; 2000-2020 

Data analys 
 

Författarna valde att använda sig av Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering 

granskningsmall för bedömning av studier med kvalitativ metodik (SBU, 2020a). En 

granskning av de valda texternas kvalitet är nödvändig då det annars blir oklart vad analysen 

grundas på (Friberg, 2012). Granskningsmallen innehåller fem huvudfrågor med respektive 

stödfrågor, sammanlagt 13, som ska vara en vägledning för kvalitetsgranskningen. Frågorna 

besvaras med ”ja”, ”nej” och ”oklart”. En bedömning görs därefter som kulminerar i antingen 

“obetydliga eller mindre”, “måttliga” eller “stora brister” (SBU, 2020a). Författarna har därför 

beslutat att enbart ha med artiklar som antingen har “obetydliga eller mindre” eller “måttliga” 

brister i metoden. Utifrån karaktären på frågorna i granskningsmallen beslutades att en 

poängbedömning inte hade fungerat då till exempel alla ”ja” inte hade inneburit den bästa 

utkomsten på granskningen. Därför gjorde författarna en sammanvägning av stödfrågorna och 

de fem huvudfrågorna för att kunna få fram en korrekt bedömning av kvaliteten på artiklarna. 

Granskning av varje artikel har författarna genomfört enskilt innan en gemensam diskussion 

skett kring resultaten av granskningarna.  

 

När granskningen var avklarad sammanställdes de utvalda artiklarna så att de presenterades 

på ett överskådligt sätt i en artikelmatris (Bilaga 1). Under dataanalysen har artiklarna 
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sammanställts i en artikelmatris för att på ett strukturerat sätt kunna redovisa de analyserade 

artiklarna med målet att besvara litteraturstudiens syfte. De utvalda och granskade artiklarna 

analyserades utifrån en integrerad analys. Det påbörjades genom att först göra en 

genomläsning i fulltext av artiklarna som blev utvalda för analysering till resultatet. Det här 

genomfördes då Kristensson (2014) framför att en identifikation av övergripande likheter eller 

skillnader i resultatet kan genomföras. Den här identifikationen medförde sen att författarna 

utifrån artiklarna kunde identifiera olika huvudkategorier och subkategorier för att 

sammanställa resultatet. Enligt Friberg (2012) kan analysarbetet beskrivas som en rörelse från 

helheten till delarna, och därifrån till en ny helhet. I analysarbetet har författarna därför utgått 

ifrån en helhet, till delar för att sedan komma fram till en ny helhet. Det vill säga gå från 

artiklarnas resultat, identifiera likheter och skillnader för att sedan kunna identifiera 

huvudkategorier och subkategorier för att sammanställa litteraturstudiens resultat. 

Genomläsningen i fulltext av artiklarna gjorde författarna var för sig, det samma gäller för 

identifikationen av övergripande likheter och skillnader samt identifikation av olika 

huvudkategorier och subkategorier. Därefter samlades författarna med varderas information 

och synpunkter och diskuterade sina fynd innan ett slutgiltigt resultat framställdes. 

 
 
Forskningsetiska avvägningar 
 

Vid datainsamling och analys av artiklar i litteraturstudien används forskningsetiska 

avvägningar av författarna. Plagiering undviks genom korrekt referenshantering. 

 

 

Forskningsetiska principer 

  

Vid forskning finns det flera forskningsetiska frågor som forskare behöver beakta i sin studie. 

Övergripande kan forskningsetiken sammanfattas i fyra olika principer: autonomiprincipen, 

nyttoprincipen, inte skada- principen samt rättviseprincipen (Sandman & Kjellström, 2018).  

 

Autonomiprincipen innebär att forskarna ska respektera deltagarnas självbestämmande, ta 

hänsyn till deras personliga uppfattningar samt ge all information om studien. En deltagare 

ska närsomhelst kunna lämna studien utan förklaring eller konsekvenser. Nyttoprincipen 

innefattar att fördelarna med att vara med i studien ska överväga nackdelarna. Inte skada-
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principen lägger tyngd på att forskarna ska genomföra studien på ett sätt som minskar risken 

för att skada deltagarna (Kristensson, 2014). Miljön ska vara så säker som möjligt och 

deltagarnas integritet ska skyddas. Rättviseprincipen innefattar att ta hänsyn till fördelningen 

av för-och nackdelar i studien (Sandman & Kjellström, 2018). I den föreliggande 

litteraturstudien har författarna därför valt att inkludera artiklar som har beaktat den etiska 

aspekten av forskningen däribland att de erhållit godkännande av externa etiska granskare. 

Enligt Polit och Beck (2013) så kan risken för en partisk och subjektiv utvärdering av 

forskarna innebära att de etiska dimensionerna av studien utsätts för en extern granskning. De 

flesta sjukhus, universitet och andra institutioner där forskning bedrivs har inrättat formella 

kommittéer för att granska forskningsplaner (Polit & Beck, 2013). 

 

 

 

 

Resultat 
 

Nio artiklar har ingått i resultatet, tre från Storbritannien, två från Australien, en från Sverige, 

en från Finland, en från Irland och en från Spanien. Utifrån en integrerad analys av de nio 

erhållna vetenskapliga artiklarna med kvalitativ metodik har tre huvudkategorier och åtta 

subkategorier identifierats av författarna. De tre huvudkategorierna är Språkbarriärers 

inverkan på det patientnära arbetet, Krav som ställs på sjuksköterskan i arbete med 

språkbarriärer och Sjuksköterskans strategier för att riva språkbarriärer i mötet med 

patienten. Subkategorierna är Risk för vårdens säkerhet, Språkbarriärers inverkan på 

relationen mellan sjuksköterska och patient, Behov av kunskap, Tidshantering, 

Sjuksköterskans användning av formell tolk och Utan tillgänglig formell tolk (Tabell 3). 

 
Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och subkategorier i resultatet 
 

Språkbarriärers inverkan på det 
patientnära arbetet 

- Risk för vårdens säkerhet 
- Språkbarriärers inverkan på 

relationen mellan sjuksköterska och 
patient 

Krav som ställs på sjuksköterskan i 
arbete med språkbarriärer 

- Behov av kunskap  
- Tidshantering 
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Sjuksköterskans strategier för att riva 
språkbarriärer i mötet med patienten 

- Sjuksköterskans användning av 
formell tolk 

- Utan tillgänglig formell tolk 

 

Språkbarriärers inverkan på det patientnära arbetet 
 

 

Risk för vårdens säkerhet  

 

I studierna av Ali och Watson (2018) samt Watts et al. (2017) identifierades språkbarriärer 

som det största hindret i att tillhandahålla adekvat, lämplig och effektiv vård i rätt tid. Att inte 

förstå patienterna ansågs vara svårt och påverkade sjuksköterskornas förmåga att få en 

detaljerad omvårdnadsanamnes som både McCarthy et al. (2013) samt Alm-Pfrunder et al. 

(2018) lyfter fram i deras respektive studier. Sjuksköterskorna framförde att genom ett 

strukturerat omhändertagande av patientens vitala funktioner så strävade sjuksköterskorna 

efter att uppnå en säker patientbedömning, utan att ha möjligheten att få en djupare kunskap 

om patientens symtom, sjukdom eller medicinsk historia (Alm-Pfrunder et al., 2018; 

McCarthy et al., 2013). Sjuksköterskorna resonerade vidare att denna typ av bedömning 

försämrar omtanke- och omvårdnadsaspekten av situationen (Alm-Pfrunder et al., 2018). 

 

I studien av Ali och Watson (2018) identifierade sjuksköterskorna kommunikation som den 

viktigaste aspekten i omvårdnaden. Det ansågs också som en viktig komponent i 

sjuksköterskans professionella roll oavsett vilket område sjuksköterskan arbetade inom. 

McCarthy et al. (2013) framför att det finns utmaningar när det gäller att som hälso- och 

sjukvårdspersonal kommunicera med patienter som inte delar samma språk. När 

sjuksköterskan och patienten inte delar samma språk kan kommunikationsprocessen vara 

ansträngd och samtal mellan parterna begränsad (McCarthy et al., 2013).   

 

Vidare lyfter Ali och Watson (2018) att språkbarriären kunde skapa problem med att 

patienterna missade bokade besök eller att det fanns problem med att arrangera själva besöket. 

Många patienter hade problem med att förstå anledningen till besöken. Det var även svårt att 

förmedla instruktioner under besöken och behandlingarna (Ali & Watson, 2018). Det framgår 

även att konsekvenserna av att sjuksköterskan och patienten inte förstår varandra ofta leder till 

dålig compliance för att patienten inte ville ha vård eller inte förstår varför vården behövs (Ali 
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& Watson, 2018; Plaza del Pino et al., 2013). Sjuksköterskorna framförde att det var vanligare 

att undersöka förståelsenivån hos patienten mer ofta än vanligt för att se om patienten förstått 

informationen korrekt (Watts et al., 2017). 

 

Ytterligare en aspekt var att sjuksköterskorna ansåg att smärtbedömningen var annorlunda 

och svårare med patienter vid språkbarriärer (Coleman & Angosta, 2017; McCarthy et al., 

2013). McCarthy et al. (2013) lyfter fram att en smärtbedömning är väldigt beroende av 

språket och en begränsad konversation mellan sjuksköterska och patient kan bland annat 

påverka smärtbedömningen. Coleman och Angosta (2017) framförde att kroppsspråk och 

bilder användes i en stor omfattning för att kunna bedöma patienters smärta vid 

språkbarriärer.  

 
 
Språkbarriärers inverkan på relationen mellan sjuksköterska och patient 

 

Osäkerhet framgick som en gemensam nämnare i sjuksköterskornas erfarenheter av 

språkbarriärer. Språkskillnader orsakade en barriär på nyckelaspekterna av kommunikationen 

som att till exempel knyta an till patienten (Cioffi, 2003; Coleman & Angosta, 2017; 

McCarthy et al., 2013; Plaza del Pino et al., 2013).  

 

Sjuksköterskorna framför vidare att en relation med patienten utvecklades under vårdtiden 

och när det bildades en relation blev det betydligt enklare att vårda patienten. Den 

kontinuerliga patientkontakten förenklade anknytningen mellan sjuksköterskan och patienten 

samt bidrog till en förbättrad relation mellan dem (Coleman & Angosta, 2017; Plaza del Pino 

et al., 2013). I den brittiska studien av Coleman och Angosta (2017) uttrycker 

sjuksköterskorna att viljan att anknyta till patienten var annorlunda för patienter som hade 

bristande förståelse av språket. Vidare uttryckte sjuksköterskorna en önskan om att knyta an 

till patienterna på samma sätt som deras engelsktalande patienter genom att bygga tillit i 

relationen som en del av omvårdnaden. Detta utfördes genom att sjuksköterskorna engagerade 

sig i icke-klinisk konversation och genom att uttrycka sig genuint i omvårdnaden. Detta 

inkluderade småprat och sociala samtal där sjuksköterskan ansträngde sig vilket var av högt 

värde för patienterna (Coleman & Angosta, 2017).  
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Språkbarriärer gjorde sjuksköterskorna obekväma vilket medförde en stor osäkerhet hos 

sjuksköterskorna (McCarthy et al., 2013; Watts et al., 2017). Sjuksköterskorna kände en stor 

osäkerhet kring sina kunskaper om språkbarriärer och det fanns en ständig oro kring att göra 

fel omvårdnadsmässigt.  Sjuksköterskorna uttryckte även att de ville erbjuda psykosocialt och 

praktiskt stöd för patienter med bristande förståelse av språket som låg bortom deras 

omvårdnadsskyldigheter (Watts et al., 2017). Emotionell omvårdnad och att fungera som 

patientens advokat ansågs vara essentiella komponenter i sjuksköterskans omvårdnad av 

patienten. Svårigheter med att få patienten känna sig bekväm i vårdmiljön präglades av 

bristen i sjuksköterskans självförtroende i att förstå patientens behov. I slutändan ansåg 

sjuksköterskorna att de ville ta hand om dessa patienter på bästa sätt och uppnå bästa möjliga 

vård (Coleman & Angosta, 2017).   

 

Krav som ställs på sjuksköterskan i arbete med språkbarriärer 
 
 

Behov av kunskap 

 

Sjuksköterskorna upplevde att språkbarriären ofta ignorerades av hälso- och 

sjukvårdspersonal tills det inte längre gick att blunda för det faktum att patienten inte förstod 

vården hen blev tilldelad. Sjuksköterskorna önskade att det fanns fler program och riktlinjer 

som genererar större kunskap om andra språk, så att sjuksköterskor och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal blir upplysta om vikten av att inkludera kultur och språk i vården (Cioffi, 

2003; Coleman & Angosta, 2017). Vidare berättar sjuksköterskorna i studierna av Cioffi 

(2003) och Coleman och Angosta (2017) att önskan om att utveckla sina kunskaper om andra 

kulturer och språk var stor. Eftersom samhället är mångkulturellt ville sjuksköterskorna kunna 

förstå andra patienters språk. Detta för att kunna vara respektfulla samt att sjuksköterskorna 

upplevde att det var påfrestande att inte kunna ge alla patienter lika god och personcentrerad 

vård på grund av språkbarriärer (Coleman & Angosta, 2017). Sjuksköterskorna uttryckte att 

de kände en stark empati till de patienter som inte förstod språket och sjuksköterskorna 

uppgav att de brukade sätta sig in i situationen som att det var de själva som behövde vård i 

ett annat land och inte kunde förstå språket (Cioffi, 2003).  Samtidigt ansåg en del av 

sjuksköterskorna att dessa patienter var frustrerande då en del patienter inte var villiga att lära 

sig det engelska språket för att förstå enkla fraser (Cioffi, 2003).  
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Tidshantering 

 
Sjuksköterskorna uttryckte att det kräver mycket tid för att kunna överkomma språkbarriärer 

och utveckla en gemensam kommunikation och förståelse med patienten (Alm-Pfunder et al., 

2018; Coleman & Angosta, 2017; Watts et al., 2017). Det framgår även att patienterna 

uppfattade sjuksköterskorna som upptagna och vill därmed inte störa i onödan, därav försökte 

patienterna inte kommunicera med sjuksköterskan mer än vad som var tvunget. 

Sjuksköterskorna uttryckte vidare att de i sådana fall behövde lägga ned mer tid och energi för 

att kontinuerligt se till dessa patienter oftare (Coleman & Angosta, 2017; Watts et al., 2017). 

Vid upprepade tillfällen tillämpade sjuksköterskorna strategier för att finna en gemensam 

kommunikation trots språkbarriärer. Då sjuksköterskorna ville kunna ta emot samt ge 

information fick de ofta upprepa meningar och prata långsamt för att kunna bli förstådda, 

vilket var tidskrävande (Alm-Pfrunder et al., 2018). Ju oftare sjuksköterskorna var inne hos 

patienterna där det fanns en språkbarriär desto bättre blev kommunikationen sinsemellan samt 

att mer information om patienten kom till sjuksköterskans förfogande. Detta krävde att 

sjuksköterskan la ner mer tid vilket i sin tur krävde mer planering av sjuksköterskan för att 

hinna med. Det räckte inte med korta, snabba visiter utan sjuksköterskan behövde stanna kvar 

hos patienten för att bättre förstå deras tankar och känslor (Coleman & Angosta, 2017). 

Ytterligare strategier som sjuksköterskorna använde sig av i arbetet med språkbarriärer var att 

bryta ner eller förenkla information som de ville att patienten skulle förstå (McCarthy et al., 

2013; Watts et al., 2017). 

 

Sjuksköterskans strategier för att riva språkbarriärer i mötet med patienten 
 

 

Sjuksköterskans användning av tolk  

 

Sjuksköterskorna ansåg att tolkning är användbart i arbete där språkbarriärer är närvarande. 

Tolken i sig stödjer kommunikationen mellan sjuksköterska och patient vilket möjliggör en 

kommunikation mellan parterna. Samtidigt gavs det uttryck för vissa begränsningar i 

användandet av tolk (Ali & Watson, 2018; Cioffi, 2003; Coleman & Angosta, 2017; Eklöf et 

al., 2015; McCarthy et al., 2013). 
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Att lära sig använda tolk effektivt framgick som en nödvändig skicklighet att ha som 

sjuksköterska (Eklöf et al., 2015; McCarthy et al., 2013). Vidare framför Eklöf et al., (2015) 

att sjuksköterskorna betonade att utbildning av tolkanvändande redan under 

grundutbildningen skulle öka medvetenhet om faktorer som är relaterade till tolkanvändning. 

Detta skulle enligt sjuksköterskorna hjälpa till att öka kunskap och kompetens i praktiken. 

Samtidigt uttryckte sjuksköterskorna att användning av tolk i praktiken orsakade en ökad 

mängd arbete och ökad arbetsbelastning (Eklöf et al., 2015). Sjuksköterskorna ansåg vidare 

att det var utmanande och tidskrävande att beställa en tolk, samt att tolken inte alltid kunde 

dyka upp inom en kort tid (Ali & Watson, 2018; Cioffi, 2003). Konsekvensen av att inte ha en 

tolk tillgänglig i rätt tid ledde till avbokade besök och onödiga dröjsmål, vilket medförde en 

förlängd tid på sjukhuset för patienter. Dröjsmålet kunde orsakas av problem med 

tillgänglighet och åtkomlighet av tolkar (Ali & Watson, 2018). Den dåliga tillgängligheten av 

tolkar motverkade användningen av samma tolk och bidrog till problem med kontinuitet och 

förtroende (McCarthy et al., 2013). Därutöver ansågs sekretess vara ett problem vid 

användande av tolk, framförallt i små folkgrupper där det fanns risk för att patient och tolk 

kände varandra (Eklöf et al., 2015).  

Det krävdes mer av sjuksköterskorna att kommunicera med patienter via telefontolkning och 

sjuksköterskorna upplevde att de tekniska lösningarna var ett hinder och att det tog tid ifrån 

deras bedömning, istället för att stödja den (Alm-Pfrunder et al., 2018; Ali & Watson, 2018). 

Sjuksköterskorna uttryckte en vilja att kommunicera trots språkbarriären och ansåg att 

användning av telefontolk inte var likvärdigt till ett fysiskt besök. Sjuksköterskorna fattades 

ett helhetsintryck av tolken gentemot patienten, eftersom ansiktsuttryck och kroppsspråk inte 

framgick via telefon (Cioffi, 2003; Coleman & Angosta, 2017).  

 

 

Utan tillgänglig formell tolk  

 

Sjuksköterskorna vill kunna förstå patientens behov och vilja kunna förmedla viktig 

information och omvårdnad verbalt och icke-verbalt. Olika medel användes av 

sjuksköterskorna i omvårdnadsarbetet för att överkomma språkbarriärer. Informella tolkar 

såsom närstående, vän, andra sjuksköterskor eller patienter som kunde språket var vanligt att 

använda sig av (Ali & Johnson, 2017; Alm-Pfrunder et al., 2018; Coleman & Angosta, 2017; 

McCarthy et al., 2013; Plaza del Pino et al., 2013). Det krävs att sjuksköterskan anpassar sig 
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till de olika vårdsituationer som uppstår och tillämpar olika strategier för att kommunicera 

med patienten (Alm-Pfrunder et al., 2018; Plaza del Pino et al., 2013; Watts et al., 2017). 

Att använda sig av närstående som tolk föredrogs inte då det bland annat upplevdes som en 

stor osäkerhet om det som sagts av sjuksköterskan översatts ord för ord eller om närstående 

undanhöll information (Alm-Pfrunder et al., 2018; McCarthy et al., 2013). I vissa fall ansågs 

det dock vara nödvändigt att använda sig av en informell tolk som en närstående eller vän för 

att kunna göra framsteg i konversationen för att erhålla en anamnes och för att inleda 

behandling (McCarthy et al., 2013). Annan strategi för att kunna bedöma patientens tillstånd 

och behov var den icke-verbala kommunikationen. Kroppsspråk beskrevs som ett verktyg 

som sjuksköterskorna använde för att göra en bedömning av patientens behov. Genom att 

peka och demonstrera med kroppen så kunde patienten förberedas för bedömningar och 

genom att illustrera olika symtom med sin kropp så kunde patienten ha en möjlighet att visa 

med tumme upp eller ner för att kunna förmedla det patienten upplever (Alm-Pfrunder et al., 

2018).  

Gestikulationer användes även flitigt, oftast vid vardagliga behov såsom intag av mat och 

skötsel av hygien (Plaza del Pino et al., 2013). Strategier som att mima tillämpades också 

(Watts et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev även att de satt på samma nivå som patienten 

vilket skulle visa på att patienten var på samma nivå som dem. De ansåg att det hjälpte dem 

skapa trygghet i sjuksköterska-patient relationen (Alm-Pfrunder et al., 2018). Att använda sig 

av rösten ansågs även vara en strategi för att överkomma språkbarriärer. Sjuksköterskorna 

beskrev att de använde sin röst för att skapa en känsla av att de vill hjälpa någon. De justerade 

sin ton av rösten för att skapa en känsla av förtroende och säkerhet (Alm-Pfrunder et al., 

2018). 

Sjuksköterskorna lyfter fram att på grund av språkbarriären finns det svårigheter för patienten 

att förmedla vad hen vill och inte vill (Cioffi, 2003; Plaza del Pino et al., 2013). Den 

flerspråkiga sjuksköterskan som förstod patientens språk, och kunde tolka, främjade 

utvecklingen av förtroende och möjliggjorde för patienterna att kommunicera deras behov 

mer effektivt (Ali & Johnson, 2017). Sjuksköterskorna framför ytterligare att tillgång av en 

flerspråkig sjuksköterska kunde leda till att patienter väntade till passen då den flerspråkiga 

sjuksköterskan arbetade för att kommunicera. Flerspråkiga sjuksköterskor och icke-

flerspråkiga sjuksköterskor uttryckte en oro kring dessa situationer och de associerade 

riskerna med att fördröja kommunikationen (Cioffi, 2003). Sjuksköterskorna ansåg att 
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fördelen med att kunna förstå patientens språk hjälpte dem att skapa en lämplig bedömning av 

patientens behov och snabb behandling av deras tillstånd (Ali & Johnson, 2017; Watts et al., 

2017). Även om sjuksköterskorna kände sig bekväma och villiga att tolka så kunde de 

uppleva att vid en frånvaro av tydliga och stöttande organisatoriska policyer, samt en brist på 

erkännande av deras kompetens, kunde det bidra till en ökad arbetsbelastning. Det uttrycktes 

även en risk för att den flerspråkiga sjuksköterskan som förstod språket och kunde tolka 

skulle känna sig överarbetad och utnyttjad (Ali & Johnson, 2017). 

 

 

 

 
Diskussion 
 

 

Diskussion av vald metod 
 

Valet att genomföra arbetet som en litteraturstudie i form av en icke-systematisk översikt kan 

ha medfört att inte alla tillgängliga databaser har genomsökts för all tillgänglig forskning. Det 

är något som Friberg (2012) framför kan innebära en alltför begränsad mängd relevant 

forskning som grund för översikten och att det finns risk för ett selektivt urval. Det kan bland 

annat innebära att författaren väljer studier som stödjer den egna ståndpunkten (Friberg, 

2012). Det bör även påpekas att författarna av litteraturstudien har en förförståelse till ämnet 

från egna upplevelser och genom arbete inom hälso- och sjukvården. Författarna har haft allt 

detta i åtanke och därmed använt sig av ett kritiskt förhållningssätt och triangulering för att 

motverka att ett selektivt urval sker och för att hålla sig objektiva till ämnet. Enligt Polit och 

Beck (2013) innebär triangulering att använda sig av flera synpunkter för att dra slutsatser om 

vad som utgör sanningen. Det medför att triangulering även ökar verifierbarheten och därmed 

trovärdigheten av litteraturstudien (Kristensson, 2014).  

 

Endast kvalitativa studier inkluderades i litteraturstudien. Författarna ansåg att den kvalitativa 

kunskapssynen var direkt relevant till litteraturstudiens syfte då den enskilda sjuksköterskans 

erfarenheter av språkbarriärer belystes. Artiklar med kvantitativ metodik ingick därför inte i 

litteraturstudien men det hade också kunnat styrka litteraturstudiens överförbarhet om de hade 
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inkluderats. Det fanns däremot begränsade studier med kvantitativ metod som stämde överens 

med litteraturstudiens syfte.  

 

Författarna har valt att söka i två databaser för datainsamling då huvudämnet omvårdnad 

stämmer överens med databaserna. Vid sökning i de olika databaserna fanns inte ett specifikt 

indexord för “language barriers” och därför har författarna i samråd med bibliotekarie använt 

sig av den bredare termen “communication barriers”. Det innebär dock att det kom upp flera 

sökträffar som inte direkt svarade på litteraturstudiens syfte. Men i sökningarna i var databas 

återfanns dubbletter av artiklar vilket tyder på att de genomförda sökningarna i databaserna 

var strukturerade. 

 

Författarnas första granskning av artiklarna genomfördes med hjälp av Critical Appraisal 

Skills Programme (CASP) granskningsmall för bedömning av kvaliteten hos studier med 

kvalitativ metodik. Därefter skedde ett byte till SBU:s granskningsmall för bedömning av 

studier med kvalitativ metodik. SBU (2020b) framför att CASP och många andra tillgängliga 

checklistor inte stödjer en bedömning av risken för att identifiera brister som påverkar 

resultatets tillförlitlighet. SBU har därför utvecklat en egen granskningsmall (SBU, 2020b). 

Författarna har därför valt att byta till denna granskningsmall. Mallen har dock inga specifika 

utsatta gränser för de olika nivåerna av kvalitet och därför behövde författarna sammanväga 

resultatet för granskningarna och bedöma det självständigt. Detta kan innebära att det fanns en 

risk för subjektivitet. För att undgå det har triangulering utnyttjats genom att författarna 

enskilt granskat artiklarna och sedan gått ihop för att diskutera och få fram ett gemensamt 

resultat av granskningen. Enligt Polit och Beck (2013) är det även ett sätt att undvika bias och 

att identifiera bias i sig vilket kan påverka en studies giltighet och pålitlighet (Polit & Beck, 

2013). 

 

Författarna valde att enbart ha med engelskspråkiga artiklar men studierna i sig var inte 

begränsade till vilka språk språkbarriären berörde. Att artiklarna var på engelska kan ha 

medfört en risk av fel uppfattning av begrepp på grund av översättning. Det har dock på bästa 

möjliga sätt motverkats genom att båda författarna översatt och jämfört med varandra, med 

lexikon och omvårdnadsvetenskapliga begrepp på både engelska och svenska. Valet att inte 

enbart begränsa sig till ett specifikt språk, land eller del av hälso- och sjukvård kan innebära 

att överförbarheten av resultatet kan begränsas. Författarnas val var dock grundat i att 

språkbarriärer är ett globalt problem och återfinns över hela världen och alla instanser. Det 
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styrktes då liknande resultat återfanns i de enskilda artiklarna oavsett vilket land och instans 

de berörde. Resultatet av litteraturstudien skulle därmed kunna appliceras i ett internationellt 

perspektiv då studierna som inkluderades var från olika länder. Avsikten var dock inte att 

generalisera det vill säga som Polit och Beck (2013) framför att tillämpa resultatet i andra 

miljöer eller sammanhang. Ändå är det viktigt för det kvalitativa resultatet att kunna tillämpas 

i andra kontexter och grupper i syfte för evidensbaserad praxis (Polit & Beck, 2013).  

 
 
Diskussion av framtaget resultat 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärers 

inverkan i mötet med patienter inom hälso- och sjukvården. Språkbarriärer och dess inverkan 

på sjuksköterskans arbete i mötet med patienten visade sig vara tidskrävande och ökade 

sjuksköterskans arbetsbelastning (Ali & Johnson, 2017; Alm-Pfrunder et al., 2018; Cioffi, 

2003; Coleman & Angosta, 2017; Eklöf et al., 2015; Watts et al., 2017). Enligt Travelbee 

består sjuksköterskans viktigaste verktyg av kommunikation (Kirkevold, 2000) och för att just 

god kommunikation skulle kunna utvecklas med en patient vid språkbarriärer behövde 

sjuksköterskorna använda sig av olika strategier samt planera upp sin tid eftersom dessa 

patienter krävde mer tid än patienter utan språkbarriärer (Alm-Pfunder et al., 2018; Coleman 

& Angosta, 2017). Enligt Fors (2019) innebär medverkandet av en professionell tolk att 

kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient underlättas. Att lära sig 

att på ett effektivt sätt arbeta tillsammans med en tolk ses som en nödvändig kunskap att 

besitta som sjuksköterska (Eklöf et al., 2015; McCarthy et al., 2013). Det är dock inte enbart 

en fördel att arbeta med tolk utan det ansågs även vara ansträngande och ökade 

arbetsbelastningen för sjuksköterskan (Ali & Watson, 2018; Cioffi, 2003; Eklöf et al., 2015). 

Vid språkbarriärer där inget gemensamt språk finns i mötet mellan sjuksköterska och patient 

är det därför en komplicerad process för sjuksköterskan att leda kommunikationen framåt 

vilket är väldigt tidskrävande. Sjuksköterskan behöver kunna lägga ned mer tid på patienter 

med språkbarriärer men det kan samtidigt medföra att resterande patienter får mindre tid med 

sjuksköterskan. Men samtidigt som Travelbee (1963) framför, mängden tid som spenderas 

med en patient inte är lika viktig som vad sjuksköterskan gör med den tiden (Travelbee, 

1963). En noggrann planerad vårdplan kan frigöra tid för sjuksköterskan i det kliniska arbetet 

och en omvårdnadsanamnes som benämner språk som patienten behärskar samt till vilken 
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grad, kan underlätta i det dagliga arbetet.  

 

Enligt Lindh och Salhqvist (2012) är en fungerande kommunikation avgörande för att uppnå 

säker vård. Resultatet visade att språkbarriärer leder till bristande kommunikationen vilket i 

förlängningen visade sig ha konsekvenser som påverkade patientsäkerheten (Ali & Watson, 

2018; Alm-Pfunder et al., 2018; Cioffi, 2003; Eklöf et al., 2015; McCarthy et al., 2013; Plaza 

del Pino et al., 2013; Watts et al., 2017). Van Rosse et al (2016) lyfte också fram att det bland 

annat komplicerade sjuksköterskans omvårdnadsarbete och patientsäkerheten hotades (Van 

Rosse et al., 2016). Att inte förstå patienterna ansågs också vara svårt och påverkade 

sjuksköterskans förmåga att få en detaljerad omvårdnadsanamnes (McCarthy et al., 2013; 

Alm-Pfrunder et al., 2018) vilket även Van Rosse et al. (2016) syftade på. Det är något som 

direkt går emot Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) då vårdgivares skyldigheter att bedriva 

säker vård understryks. Det är alltså lagstadgat att verksamheten måste uppfylla alla krav som 

ställs enligt föreskrifter och lagar för att bedriva ett patientsäkert arbete (Lindh & Sahlqvist, 

2012). Att bedriva patientsäker vård i en situation där inget gemensamt språk finns kan på så 

vis anses svårhanterligt då sjuksköterskan ska utföra omvårdnad efter patientens enskilda 

behov och önskemål, samtidigt som språkbarriären komplicerar kommunikationen. Däremot 

behöver sjuksköterskan kunna fokusera på sina olika arbetsuppgifter och detta är i sin tur 

beroende av att hela vårdteamet har ett bra samarbete och samverkan för att det ska vara 

möjligt i praktiken. Det kan innebära att målsättningen ska vara tydlig för alla i arbetsteamet 

vilket även stärker ledningens betydelse. Sjuksköterskorna i studierna av Cioffi (2003) och 

Coleman och Angosta (2017) framför vidare önskan om att det fanns fler riktlinjer och 

program som bidrar till större kunskap om andra språk och språkbarriärer inom vården. Detta 

för att sjuksköterskor och all hälso- och sjukvårdspersonal bör bli upplysta om vikten av att 

inkludera alla språk och kulturer i vården (Cioffi, 2003; Coleman & Angosta, 2017).  

 

Osäkerhet, rädsla och minskat självförtroende var faktorer som sjuksköterskorna upplevde i 

språkbarriärers inverkan på mötet med patienten (McCarthy et al., 2013; Watts et al., 2017). 

Osäkerheten kunde visa sig i att sjuksköterskorna ignorerade språkbarriären tills det inte 

längre gick att blunda för att patienten inte förstod vården hen blev tilldelad (Cioffi, 2003; 

Coleman & Angosta, 2017). ICN framför att sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt 

sätt att utöva yrket och för att genom kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Travelbee framför också att kommunikation är en 

komplicerad process och det behövs kunskap och färdigheter hos sjuksköterskan för att bidra 
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till en god kommunikation med patienten (Kirkevold, 2000). Även om sjuksköterskan har ett 

personligt ansvar så framförs bestämmelser i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) som ska säkerställa att 

vårdgivare upprättar ett ledningssystem i enlighet med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

så att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete kan bedrivas. Osäkerhet och rädsla hos 

sjuksköterskorna beror på kunskapsbrist samt otydliga riktlinjer om hur de ska bemöta 

patienter vid språkbarriärer. Tydliga riktlinjer, fungerande verktyg och hjälpmedel behövs 

därför för att öka sjuksköterskans kunskap, vilket i sin tur ökar patientsäkerheten. 

 

Språkbarriärer orsakade vidare svårigheter för sjuksköterskorna att knyta an till patienterna, 

men sjuksköterskorna framförde vidare att kontinuerlig kontakt gjorde så att relationen med 

patienterna utvecklades under vårdtidens gång (Coleman & Angosta, 2017; Plaza del Pino et 

al., 2013). Kommunikation är verktyget som får sjuksköterskan att nå fram till patienten och 

därmed få en helhetsbild av patienten (Lindh & Sahlqvist, 2012). Travelbee menar vidare på 

att kommunikation, både verbal och icke verbal, gör det möjligt för sjuksköterskan att 

etablera en mellanmänsklig relation till patienten trots språkbarriärer (Kirkevold, 2000).  

Sjuksköterskorna tillämpade därför icke-klinisk konversation samt visade ett genuint intresse 

och det visade sig att de små konversationerna var av högt värde för patienterna (Coleman & 

Angosta, 2017). Det stämmer överens med vad Kale et al. (2013) framför, att det ur 

sjuksköterskans perspektiv kan vara svårt att vara lyhörd för vad patienten försöker förmedla, 

vilket sjuksköterskorna ofta upplever kan leda till missförstånd (Kale et al., 2013). Vidare 

uttrycker Hultsjö och Hjelm (2005) att det är svårt för sjuksköterskorna att förstå vad 

problemet var vid bedömning, men även att uttrycka informationen till patienten och göra sig 

förstådd. Travelbee menar på att det finns ett osynligt band mellan sjuksköterskan och 

patienten. Parterna förmedlar sina tankar och känslor vilket är förutsättningen för att uppnå 

god omvårdnad där målet är att hjälpa patienten bemästra sjukdom och lidande, samt hjälpa 

patienten att finna en mening i sin upplevelse (Kirkevold, 2000). God kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient bidrar till god omvårdnad. Sjuksköterskan kan därmed även 

försäkra sig om att patienten förstår vården hen blir tilldelad vilket kan leda till att patienten 

blir delaktig i sin vård trots språkbarriärer. Detta kan i praktiken bidra till att sjuksköterskan 

får en helhetsbild av vad det är patienten upplever, känner och tänker.  
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Slutsats och kliniska implikationer 
 

Litteraturstudien belyser den komplicerade processen i att uppnå god kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient vid språkbarriärer. I det mångkulturella samhället behöver 

sjuksköterskan kunna bemöta mångfald och leda kommunikationen framåt, oavsett vilket 

språk det handlar om. Detta är tidskrävande och ökar arbetsbelastningen för sjuksköterskan då 

patienter med språkbarriärer kräver mer tid, eftersom sjuksköterskan behöver tillämpa 

strategier för att kunna kommunicera med patienten. När sjuksköterskan inte kan 

kommunicera med patienten bidrar det till en bristande omvårdnad, där sjuksköterskan inte 

kan förmedla sina tankar eller förstå patientens tankar eller känslor. Vidare belyser 

litteraturstudien att sjuksköterskor kan känna sig osäkra av språkbarriärer eftersom det finns 

en brist på kunskap hos dem. Sjuksköterskor vill därmed ha mer kunskap om fungerande 

verktyg och hjälpmedel i arbete med språkbarriärer, samt att det ska finnas tydliga riktlinjer 

för vårdande av patienter med språkbarriärer. 

 

Samhället och vården är i ständig förändring och det innebär även att sjuksköterskans 

upplevelser behöver belysas i samma takt. Vidare kan därför språkbarriärer undersökas i ny 

forskning, förslagsvis genom empiriska studier där det är av värde att intervjua sjuksköterskor 

och ta reda på vilka upplevelser de har av språkbarriärer. Ett förslag är vidare forskning om 

potentiella skillnader på hanterandet av språkbarriärer beroende på ålder eller erfarenhet hos 

sjuksköterskan. Ytterligare forskning i området är relevant för framtida framtagning av bland 

annat verktyg, hjälpmedel och riktlinjer för språkbarriärer inom hälso- och sjukvården.  

 

Författarnas arbetsfördelning  
 

Båda författarna har medverkat i att framställa arbetet och står för vad som framförts i arbetet. 

Granskning har skett enskilt innan en gemensam diskussion genomförts, detsamma gäller för 

analys av data. Sökning i de enskilda databaserna har genomförts tillsammans och 

diskussionen samt slutsatsen har framställts gemensamt. 
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my patient's 
language: 
bilingual 
nurses' 
perspective 
about provision 
of language 
concordant care 
to patients with 
limited English 
proficiency 
 
Tidsskrift: 
Journal of 
Advanced  
Nursing 
 
År: 2017 
 
Land: 
Storbritannien 

 

Syftet är att utforska 
flerspråkiga 
sjuksköterskors 
perspektiv i att vårda 
patienter med begränsad 
kunnighet i det engelska 
språket samt hur det 
påverkar patient och 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ explorativ 
design. Ett strategiskt och 
snöbollsurval användes. 
59 sjuksköterskor 
intervjuades. Individuella 
intervjuer och tre 
fokusgrupper. 

Fyra teman uppkom: 
När vi pratar samma 
språk, vad underlättar 
tillhandahållandet av 
vården när jag pratar 
patientens språk, vad 
hindrar 
tillhandahållandet av 
vård. 

Flerspråkiga 
sjuksköterskor kan 
ha en viktig roll i 
vården av 
patienter som har 
brister i det 
engelska språket. 

Obetydliga 
eller mindre 
brister 



 

 

Författare: Ali, 
P.A., & 
Watson, R. 
 
Titel: Language 
barriers and 
their impact on 
provision of 
care to patients 
with limited 
English 
proficiency: 
Nurses’ 
perspectives 
 
Tidsskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
 
År: 2018 
 
Land: 
Storbritannien 

Syftet är att utforska 
sjuksköterskornas 
perspektiv av 
språkbarriärer och dess 
inverkan på vården för 
patienter med begränsad 
kunnighet av engelska 
(LEP- Limited English 
Proficiency) från olika 
språkbakgrunder.  

Kvalitativ deskriptiv. 
Ett strategiskt och 
snöbollsurval användes. 
59 stycken sjuksköterskor 
som jobbar på olika 
akutvårdssjukhus deltog. 
Data samlades genom 26 
individuella intervjuer och 
3 fokusgrupp 
diskussioner. 
 

Sjuksköterskorna 
identifierade att 
språkbarriärer kunde 
skapa problem som att 
missa bokade besök och 
andra problem med att 
boka besök. Många 
hade problem med att få 
sig förstådda till 
anledningen av 
besöken. Det var även 
svårt att förmedla 
instruktioner under 
besöken och 
behandlingarna. 
 
Tolkar ansågs vara 
användbart, men det 
fanns begränsningar 
med användning av tolk 
inkluderat arrangerings 
svårigheter, 
tillgänglighet och 
åtkomlighet av tolkar, 
bekvämlighet, sekretess 
och integritetsproblem 
samt patientens 
bekvämlighet. 
 

Språkbarriärer i 
vilket land och 
miljö som helst 
kan negativt 
påverka 
sjuksköterskans 
förmåga att 
kommunicera med 
patienter och 
därmed negativt 
påverka 
tillhandahållande 
av lämplig, snabb, 
säker och effektiv 
vård för att 
tillgodose 
patientens behov. 

Obetydliga 
eller mindre 
brister 

Författare:  
Alm-Pfrunder, 
A.B., Falk, A-
C., Vicente, V., 
& Lindström., 
V. 

Syftet var att utforska 
strategier som 
sjuksköterskor som 
jobbar inom 
ambulanssjukvård 
använder sig av vid 

Kvalitativ studiedesign. 
Ett strategiskt och 
snöbollsurval användes. 
11 sjuksköterskor 
intervjuades inom 
ambulanssjukvården. 

Använder sig av 
kroppsspråk (icke-
verbal kommunikation), 
strukturerad bedömning 
för att identifiera 
sjukdom, använda 

Språkbarriärer kan 
ibland bli ett 
hinder för att 
optimalt bedöma 
och behandla en 
patients behov.  

Obetydliga 
eller mindre 
brister 



 

 

 
Titel: 
Prehospital 
emergency care 
nurses’ 
strategies while 
caring for 
patients with 
limited 
Swedish-
English 
proficiency 
 
Tidsskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
 
År: 2018 
 
Land: Sverige 
 

bemötande av patienter 
som har begränsad 
kunnighet av svenska-
engelska. 

 
 

rösten för att skapa en 
relation, användning av 
tolk som bland annat 
närstående, åskådare 
eller tekniska lösningar. 
 
 
 

Men 
sjuksköterskor 
använder sig av 
nämnda strategier 
för att hantera 
språkbarriärerna.  
 
Trots användandet 
av strategierna så 
finns det ett 
antydande om att 
det finns en ökad 
risk av en icke 
likvärdig vård när 
det inte finns ett 
gemensamt språk. 

Författare: 
Cioffi, J. 
 
Titel: 
Communicating 
with culturally 
and 
linguistically 
diverse patients 
in an acute care 
setting: nurses' 
experiences 
 

Syftet var att belysa 
sjuksköterskans 
upplevelser av att 
kommunicera med CLD 
(culturally and 
linduistically diverse) 
patienter inom 
akutsjukvården.  

Tolkande deskriptiv, 
kvalitativ design. 23 
sjuksköterskor från ett 
sjukhus där 70% av 
patienterna är CLD. 
Sjuksköterskorna skulle 
ha fem års erfarenhet eller 
mer.  

Tolkar, flerspråkig 
hälso- och 
sjukvårdspersonal, olika 
kombinationer och 
strategier för att 
kommunicera med CLD 
patienter. En del 
sjuksköterskor visade 
respekt och empati och 
dedikation för att 
försöka kommunicera, 
medan andra 
sjuksköterskor uttryckte 

Att ge 
sjuksköterskan 
alla hjälpmedel 
som behövs som 
tolkar och stöd av 
kollegor som 
förstår patienten. 
Att sjuksköterskor 
behöver vara 
uppmärksamma 
på andra språk och 
våga vara 
hängiven till CLD 

Obetydliga 
eller mindre 
brister 



 

 

Tidsskrift: 
International 
Journal of 
Nursing studies 
 
År: 2003 
 
Land: 
Australien 
 

sig etnocentriskt, alltså 
hens kultur är världens 
centrum och andras är 
annorlunda. 

patienter som med 
alla andra 
patienter. 

Författare: 
Coleman, J-S., 
& Angosta., A-
D. 
 
Titel: The lived 
experiences of 
acute‐care 
bedside 
registered 
nurses caring 
for patients and 
their families 
with limited 
English 
proficiency: A 
silent shift 
Tidsskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
 
År: 2017 
 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors 
erfarenhet och 
upplevelser av att vårda 
patienter med 
begränsade engelska 
språkkunskaper inom 
akutsjukvården.  

Studiens design är en 
kvalitativ explorativ 
studie. 40 sjuksköterskor 
intervjuades med minst 3 
års erfarenhet. 

Fyra teman valdes ut:  
Viljan att 
kommunicera, viljan att 
anknyta, viljan att 
erbjuda vård, viljan att 
erbjuda kulturell 
respekt och förståelse. 

Patienter med 
begränsad 
engelska 
kunskaper är en 
utmaning för 
många 
sjuksköterskor. 
Tas upp förslag 
för att lösa 
språkbarriären. 

Obetydliga 
eller mindre 
brister 



 

 

Land: 
Storbritannien 
 
Författare: 
Eklöf, N., 
Hupli, M., & 
Leino-Kilpi, H. 
 
Titel: Nurses’ 
perceptions of 
working with 
immigrant 
patients and 
interpreters in 
Finland 
 
Tidsskrift: 
Public Health 
Nursing 
 
År: 2015 
 
Land: Finland 
 

Syftet är att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar av 
faktorer som tas i 
hänsyn till vid 
användning av tolk 
inom primärvården med 
invandrarpatienter.   

Kvalitativ deskriptiv 
studiedesign. Avsiktligt 
vald sampling. 8 
primärvårdssjuksköterskor 
som jobbar på en 
vårdcentral deltog i 
studien. 
 

Tre huvudteman kom 
fram i resultatet: 
 
Faktorer som är 
kopplade till tolken 
Faktorer som är 
kopplade till 
sjuksköterskan och 
hälso- och 
sjukvårdsorganisationen 
Faktorer som är 
kopplade till patienten 
och hens kultur.  

Användandet av 
en tolk är 
beroende av flera 
faktorer. Tolken 
stödjer 
kommunikationen 
mellan 
sjuksköterskan 
och patienten. 
Tolkanvändning 
kan öka mängden 
arbete som 
sjuksköterskor 
utför och kan göra 
förhållandet 
mellan 
sjuksköterskan 
och patienten mer 
komplicerat. 
 

Obetydliga 
eller mindre 
brister 

Författare: 
McCarthy, J., 
Cassidy, I., 
Graham, M. 
M., & Tuohy, 
D. 
 
Titel: 
Conversations 
through barriers 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av 
språkbarriärer och 
användandet av tolkar 
inom hälso- och 
sjukvården. 

Kvalitativ deskriptiv 
design. 7 stycken 
sjuksköterskor, 5 
grundutbildade 
sjuksköterskor och 2 
psykiatrisjuksköterskor. 
“Poster advertisement” 
med inklusionskriterie att 
vara sjuksköterska som 
vårdat patienter med 
annan kultur. 

Resultatet visade på att 
det var svårt att få en 
anamnes, 
smärtbedömning 
påverkades, 
konversation 
begränsades och det 
fanns en användning av 
icke-verbal 
kommunikation. 
 

Ett behov av 
fortsatt utbildning 
för omvårdnad av 
patienter från en 
annan kultur med 
ett annat språk. 

Obetydliga 
eller mindre 
brister 



 

 

of language and 
interpretation 
 
Tidsskrift: 
British Journal 
of Nursing 
 
År: 2013 
 
Land: Irland 

Informella tolkar kunde 
undanhålla information. 
Formella tolkar 
upplevdes vara mer 
objektiva. Vissa tolkar 
kunde inte förstå 
medicin- och 
omvårdnads termer. Att 
lära sig använda tolk 
effektivt var en 
nödvändig skicklighet 
att ha som 
sjuksköterska. 
 

Författare: 
Plaza del Pino, 
F.J., Soriano, 
E., & 
Higginbottom, 
G. M. A.  
 
Titel: 
Sociocultural 
and linguistic 
boundaries 
influencing 
intercultural 
communication 
between nurses 
and Moroccan 
patients in 
southern Spain: 
a focused 
ethnography 

Syftet var att ta reda på 
hur sjuksköterskor 
uppfattar 
kommunikationen med 
marockanska patienter i 
Spanien som talar 
arabiska samt vilka 
barriärer som uppstår. 

32 sjuksköterskor 
intervjuades med semi-
strukturerade intervjuer 
från tre olika sjukhus i 
Spanien.  Intervjuernas 
transkriberades och 
översattes från spanska till 
engelska. 

Den språkliga barriären 
påverkar 
kommunikationen 
mellan patient och 
sjuksköterska negativt. 
Relationerna präglas av 
förutfattade meningar 
och stereotyper enligt 
sjuksköterskorna. 

Språkbarriären 
komplicerar 
omvårdnaden, 
vilket kan 
undvikas med 
hjälp av 
professionell tolk. 
Dock viktigt att 
sjuksköterskorna 
blir utbildade i att 
vårda patient med 
annat språk för att 
bidra till god 
utförd vård. 

Obetydliga 
eller mindre 
brister 



 

 

Tidsskrift: 
BMC Nursing 

År: 2013 
 
Land: Spanien 
Författare: 
Watts, K. J., 
Meiser, B., 
Zilliacus, E., 
Kaur, R., 
Taouk, M., 
Girgis, A., 
Butow, P., 
Goldstein, D., 
Hale, S., Perry, 
A., Aranda, S. 
K., & Kissane, 
D. W. 
 
Titel: 
Communicating 
with patients 
from minority 
backgrounds: 
Individual 
challenges 
experienced by 
oncology health 
professionals 
 
Tidsskrift: 
European 
Journal of 

Syftet var att belysa 
onkologisjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter med 
minoritetsbakgrund. 

Studiens design är 
kvalitativ explorativ. 21 
sjuksköterskor, 12 
onkologer och 5 
strålningsonkologer 
intervjuades individuellt 
och i fokusgrupper.  

Majoriteten av 
deltagarna uppgav 
osäkerhet och att det 
fanns många barriärer i 
kommunikationen med 
de patienterna. 
Deltagarna upplevde att 
minoritets patienterna 
fick mindre emotionellt 
stöd än andra patienter.  

Upplevs enligt 
deltagarna många 
språkbarriärer och 
kulturella barriärer 
i 
kommunikationen. 
Personalen 
behöver träning i 
att utveckla en 
god 
kommunikation 
med dessa 
patientgrupper. 

Obetydliga 
eller mindre 
brister 



 

 

Oncology 
Nursing 
 
År: 2017 
 
Land: 
Australien 
 



 

 

 


