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Sammanfattning    

Migrationen till Sverige har ökat avsevärt under de senaste åren vilket innebär att ett 

ökat antal personer som inte har svenska som modersmål kan vara i behov av vård. För 

en god vård behöver också patienters delaktighet respekteras och en vårdande relation 

mellan sjuksköterskor och patienter etableras. Språkliga hinder kan medföra att 

patienter upplever oro och otrygghet i vården. Syftet med litteraturstudien var att 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter av språkliga hinder i möten med patienter. 

Metoden som har använts är en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar, både 

kvalitativa och kvantitativa, analyserades. Resultatet presenteras i sex olika teman: ett 

hinder för att förstå och bedöma patienters behov och situation, ett skäl till att 

vårdandet kompliceras, ett skäl till att kulturella skillnader uppstår, att övervinna 

språkliga hinder med hjälp av tolk, att övervinna språkliga hinder med hjälp av 

informell tolk, att övervinna språkliga hinder med egna strategier. Det framkom att den 

icke-fungerande kommunikationen och de kulturella skillnaderna med patienter 

försvårade sjuksköterskors arbete. Formell tolk, informell tolk som exempelvis 

familjemedlemmar och tvåspråkig personal, samt olika verbala, icke-verbala och 

visuella hjälpmedel användes för att förbättra kommunikationen. Alla dessa strategier 

hade sina för- och nackdelar vilket sjuksköterskor bör ta i beaktning. Det är ändå av stor 

vikt att sjuksköterskor interagerar med patienter när språkliga hinder föreligger, vilket 

främjar den vårdande relationen och kan öka patienters känsla av tillit och trygghet. 

 

Nyckelord: language barriers, communication, strategies, experience, nurse, 

interpreter, culture 
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INLEDNING 

Kommunikationen är en viktig del av vårdandet som kompliceras när det föreligger 

språkliga hinder mellan sjuksköterskor och patienter. Både i slutenvård, primärvård och 

kommunal sjukvård har vi träffat patienter som har bristande kunskaper i det svenska 

språket. En ineffektiv kommunikation kan påverka såväl sjuksköterskor som patienter. 

Att vara patient innebär att befinna sig i en sårbar situation på grund av sjukdom och 

beroendeställning till hälso- och sjukvårdspersonal. När kommunikationen brister, kan 

patienters sårbarhet öka. Svårigheter att via språket förmedla sina behov kan leda till att 

patienter känner sig frustrerade och ångestfulla. Att inte få tillräckligt med information 

på grund av språkliga hinder kan leda till att patienter inte får möjlighet att utöva sin rätt 

till delaktighet när det gäller vård och behandling. Språkliga hinder kan medföra att 

sjuksköterskors möjlighet att föra ett vårdande samtal med patienten minskar, vilket i 

sin tur kan resultera i att en vårdande relation blir svårt att upprätta. Vi har upplevt att 

det inte alltid är möjligt att få tillgång till professionell tolk när behovet finns. Det kan 

innebära att sjuksköterskor behöver vara idérika och använda sig av andra 

kommunikationsstrategier i mötet med patienter som inte har svenska som modersmål. I 

den här uppsatsen ska vi undersöka hur sjuksköterskor upplever och beskriver språkliga 

hinder i möten med patienter, för att öka kunskaper om hur de kan hanteras och 

övervinnas för en god vård. 

 

BAKGRUND 

Migration 

I dagens samhälle förflyttar sig människor allt mer mellan olika länder. Det kan handla 

om exempelvis arbetskraftinvandring eller bara semester- och affärsresor. När det gäller 

migration sker den oftast under tvång och kan exempelvis vara krigsrelaterad. Migration 

på grund av krig har varit en av de främsta orsakerna under 1990-talet och 2000-talet 

(Hanssen 2007, s. 16). Under de sista 50 åren har migrationen i världen ökat trefaldigt, 

vilket innebär att över 244 miljoner människor har bosatt sig i ett annat land (Migration 

Policy Institute 2015).   

 

När det gäller Sverige har migrationen varit skiftande under olika perioder och har 

drivits av arbetsmarknads- eller flyktingskäl. Idag har nästan 17 % av den svenska 

befolkningen en utländsk bakgrund. Enligt Statistiska Centralbyrån (2017) har 

migrationen till Sverige ökat under de sista fem åren och förväntas att fortsätta öka. En 

stor grupp av flyktingar kommer exempelvis från Syrien och Irak, följt av 

arbetsrelaterad migration från olika länder (Migrationsverket 2017). Oavsett orsak 

innebär migrationen en påfrestning för människan och kan leda till en kris på grund av 

förlust av allt som är känt och älskat (Hanssen 2007, ss. 16-17).  

 

Socialstyrelsen (2016) skriver i en rapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso- 

och sjukvård att den ökade migrationen leder till en ökad andel människor som är i 

behov av vård och som talar ett annat språk. Det ställer högre krav på vårdpersonalen 

som kan ha begränsade kulturella och språkliga kunskaper, samt otillräcklig kompetens 

inom bemötande och behandling av trauma- och krisreaktioner. Vården försvåras också 

av kommunikationsproblem och brist på tolkar. 
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Språk och kommunikation 

Språkliga hinder i kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter kan uppstå i 

olika situationer, som exempelvis: 

 patienter och sjuksköterskor talar inte ett gemensamt språk, 

 patienter och sjuksköterskor talar ett gemensamt språk, men orden har olika 

betydelse för dem på grund av kulturella skillnader, 

 patienter uppfattar inte nyanserna i språket (Hanssen 2007, s. 60). 

 

Begreppet kommunikation härstammar från det latinska ordet communicatio vilket 

betyder ”ömsesidigt utbyte”, samt från communicare med betydelsen av ”göra någon 

delaktig i”. För att kunna förstå och tillmötesgå patienters olika behov är en fungerande 

kommunikation viktig. Att kunna kommunicera med varandra är också en förutsättning 

för ett bra bemötande och utbyte av information inom vården. Det är av stor betydelse 

att kommunikationen fungerar på ett bra sätt för att missförstånd ska kunna undvikas 

(Fossum 2013, s. 26).  

 

Kommunikationen kan delas in i verbal och icke- verbal. Den verbala kommunikationen 

innefattar användning av språket i både muntlig och skriftlig form. Språket är ett sätt för 

människan att uttrycka sig, samt kunna berätta om sina upplevelser och känslor, där 

orden är symboler för det människan vill förmedla. Hur människan uppfattar världen 

påverkar hur hon uttrycker sig. Människans kulturella bakgrund har en stor betydelse i 

vad hon uppfattar som meningsfull och det hon vill förmedla med hjälp av språket 

(Hanssen 2007, s. 53).  

 

Den icke-verbala kommunikationen innebär all kommunikation utöver den språkliga. 

Den innefattar exempelvis ansiktsuttryck, blick- och ögonkontakt, fysisk beröring och 

kroppsspråk. En del av de icke-verbala uttrycken är medfödda, medan den andra delen 

är inlärd. Dessa uttryck kan ha olika betydelse inom olika kulturer och därför finns det 

alltid en risk för misstolkning (Hanssen 2007, ss. 45-46). Den icke-verbala 

kommunikationen används ofta för att skapa närhet och gemenskap när 

språkkunskaperna brister. Den är dock inte tillräckligt för att kunna förklara eller 

förtydliga det som personen vill förmedla (Linell 1978; 2011 se Baggens & Sandén 

2014, s. 512).  

 

Enligt Hanssen (2007, s. 45) begränsas människans möjligheter att förmedla känslor och 

tankar när kommunikationsproblem uppstår, som exempelvis när det föreligger 

språkliga hinder. Språket har betydelse för människans identitet och vid avsaknad av 

gemensamt språk kan självbilden påverkas negativt. Det i sin tur kan leda till en 

otrygghet, minskad förmåga för hantering av stress och miljöförändringar, samt negativ 

påverkan på hälsan. Inom vården kan språkbarriären föra med sig att mötet med 

sjuksköterskor upplevs av patienter som oklar och uppskakande. Den förmedlade 

informationen kan alltså missuppfattas av både sjuksköterskor och patienter på grund av 

kommunikationsproblem och kulturella skillnader. 
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God vård och omvårdnad 

Hälso- och sjukvården har som mål att verka för en god hälsa hos befolkningen och ge 

vård på lika villkor för alla. Vården ska ha en god kvalité, samt vara lättillgänglig och 

patienterna ska få möjlighet att utöva sin rätt till självbestämmande. Vårdpersonal ska ta 

hänsyn till patienters integritet, behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet, samt sträva 

efter en god kommunikation med patienter (SFS 2017:30). För att dessa mål ska 

uppfyllas, behöver sjuksköterskor respektera de mänskliga rättigheterna, samt försöka 

förstå de olika värderingar, seder, traditioner och religioner som patienter kan ha. 

Sjuksköterskor har ett ansvar att främja hälsan, att fördela resurserna på ett jämlikt sätt, 

samt att till patienter ge korrekt och lämplig information som är språkligt och kulturellt 

anpassad (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 4).  

 

Sjuksköterskor har ansvaret för att en god omvårdnad kring patienter ska uppnås. Sluys 

(2014, s. 152) framhåller att viktiga delar i omvårdnadsprocessen är att samla 

information om patienters aktuella tillstånd och tidigare hälsohistoria, samt att 

identifiera potentiella risker och behov av omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadskvalitén 

kan påverkas av sjuksköterskors möjlighet att få relevant information och av deras 

förmåga att tolka insamlade data. 

 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 200-208) säger att en god och fungerande omvårdnad 

kan uppnås genom att en vårdande relation mellan sjuksköterskor och patienter 

etableras. Det vårdande samtalet är en viktig del i den vårdande relationen. 

Sjuksköterskor behöver bemöta patienter på ett öppet och följsamt vis för att kunna ta 

del av patienternas livsvärld. För att det vårdande samtalet ska kunna genomföras, är det 

viktigt att patienter kan uttrycka sig på ett förståeligt sätt. I en kvalitativ studie som 

omfattade både sjuksköterskor och patienter fann Hemberg och Vilander (2017) att det 

var betydelsefullt att sjuksköterskor visade ett intresse för patienter och deras behov när 

det förelåg språkliga hinder. Det kunde bidra till att patienter kände sig sedda och 

bekräftade. 

 

Patientdelaktighet 

Begreppet delaktighet definieras som att ha en aktiv medverkan, samt att vara 

medinflytande. När det gäller patienters delaktighet, betyder det att patienter deltar i 

beslutsfattandet om sin vård och behandling (Eldh 2014, s. 487). Patienters rätt till 

självbestämmande ska respekteras och patienter ska kunna medverka så långt som 

möjligt i utformandet och genomförandet av sin vård enligt Patientlagen (SFS 

2014:821). Patienters närstående ska också vara med i beslutsfattandet om det är 

möjligt. En av vårdpersonalens skyldigheter som finns beskrivna i Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) är att vården ska utformas i samråd med patienten.   

 

Enligt Eldh (2014, s. 495) är patientdelaktigheten i fokus när det gäller patientcentrerad 

vård vilket förutsätter att patienter får relevant och begriplig information. Informationen 

ses som en källa till kunskap som är nödvändig för att patienter ska kunna ta beslut om 

sin vård. Informationsöverföringen kräver en aktiv och effektiv dialog mellan 

sjuksköterskor och patienter där sjuksköterskor får kunskap om vad patienten redan vet 

och vad som behöver förklaras ytterligare. Swenne och Skytt (2013) beskrev i sin studie 

om patienters erfarenheter kring ronder att det var viktigt att patienterna fick den 
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information som behövdes, samt hade tillräckligt med tid för att ställa frågor. På det 

sättet kunde patienterna vara med i beslutsfattandet, vilket ökade deras känsla av 

välbefinnande. 

 

I en kvalitativ studie som omfattade sjuksköterskor i tre fokusgrupper fann Sahlsten, 

Larsson, Sjöström och Plos (2009) att en annan förutsättning för att patienterna skulle 

uppleva en ökad känsla av delaktighet var det vårdande samtalet som fördes mellan 

sjuksköterskor och patienter. Genom att sjuksköterskorna lyssnade och försökte förstå 

det som patienterna uttryckte, samt genom att ställa öppna frågor stimulerades 

patienterna till att nå en djupare kunskap av sig själva och sin situation. Det kunde bidra 

till att patienterna lärde sig om sin egen kapacitet och sina förmågor för att sedan själva 

kunna delta i sin vård. 

 

Kommunikation inom hälso- och sjukvården 

Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2008) beskrev i en kvalitativ studie om 

vårdpersonalens strategier för att överkomma kulturella skillnader att kommunikation i 

vården handlade om att dela information, både medicinsk och omvårdnadsrelaterad, 

samt att kunna ta emot information från patienter. Förmågan att kunna kommunicera 

innebar en möjlighet för sjuksköterskor att skapa en vårdande relation med patienter. En 

fungerande kommunikation kunde leda till transkulturell kunskap som i sin tur kunde 

överbrygga de kulturella och religiösa svårigheter som uppstod i vården av patienter 

med en annan språklig och kulturell bakgrund. 

 

Socialstyrelsen (2005, ss. 11-12) skriver att sjuksköterskor ska ha förmågan att kunna 

kommunicera med patienter och deras närstående, samt genom samtal ge dem det stöd 

som behövs för att optimera deras delaktighet i vård och behandling. Genom 

kommunikation ska sjuksköterskor kunna motivera patienter till fortsatt behandling eller 

till förändring i deras livsstil.  Sjuksköterskor ska också kunna informera och undervisa 

patienter och deras närstående för att främja hälsan och förebygga sjukdom. I Fakhr-

Movahedi, Rahnavard, Salsali och Negarandehs (2016) forskning som byggdes på semi-

strukturerade intervjuer och observationer med sjuksköterskor, patienter och deras 

närstående, visade sig att en viktig del i arbetet med patientundervisning var att patienter 

fick möjlighet att ställa frågor kring sjukdom och behandling. Det var också viktigt att 

sjuksköterskor kunde ge förståeliga svar på dessa frågor.  

 

Bristande kommunikation och utebliven information kan leda till att patienter inte 

förstår vad som ska hända eller hur en behandling ska gå till. Det kan medföra en känsla 

av osäkerhet och otrygghet hos patienter. För att kunna få insikt i sin egen hälsosituation 

behöver patienter få information om fortsatt behandling, samt förstå den information 

som har givits (Sundler, Råberus & Holmström 2017). Informationen behöver vara 

anpassad till patienters språkliga bakgrund och sjuksköterskor ska vara säkra på att 

patienterna har förstått innehållet och betydelsen av det som har sagts (SFS 2014:821). 

 

Vårdpersonalen är skyldig att sträva efter hög patientsäkerhet enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), vilken dock kan äventyras när språkliga hinder 

föreligger.  I en studie som kombinerade kvalitativ och kvantitativ metod med syftet att 

undersöka språkliga hinders påverkan på patientsäkerheten (van Rosse, de Bruijne, 
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Suurmond, Essink-Bor & Wagner 2016) upptäcktes att vid vård av patienter med 

bristande språkkunskaper kunde det vara svårt för sjuksköterskor att kontrollera 

patienters identitet vid exempelvis läkemedelsadministration och provtagning. Andra 

omvårdnadsåtgärder som uppskattning av vätskebalans och smärtskattning, samt 

förmedlandet av nödvändig information vid utskrivning kunde försvåras av språkliga 

hinder. Det kunde leda till onödigt vårdlidande för patienter, samt ökat antal 

återinskrivningar.   

 

Att använda tolk inom hälso- och sjukvården 

Att anlita tolk när vårdpersonal och patienter inte delar samma språk kan vara viktig för 

en god vård. Alla människor som inte behärskar det svenska språket och är i kontakt 

med myndigheterna har rätt till tolk enligt Förvaltningslagen (SFS 1986:223). Alla har 

rätt till vård på lika villkor (SFS 2017:30) och därför ska tolk anlitas när patienter och 

sjuksköterskor inte talar ett gemensamt språk. Användningen av tolk kan bidra till en 

ökad känsla av trygghet och minskat lidande för patienter. Även riskerna för 

felbehandling minskar (Entrena 2013, ss. 336-337).  

 

Bischoff och Hudelson (2009) fann i en kvantitativ studie som omfattade både 

sjuksköterskor och läkare att en professionell tolk medverkade till en bättre vård och 

kommunikation mellan patienter och vårdpersonal. Studiedeltagarna upplevde att de 

fick bättre förståelse för patienter och risken för konflikter minskade när tolk används. 

Med hjälp av tolk blev det lättare att instruera patienter och göra dem delaktiga i sin 

behandling och vård. Att anlita tolk bidrog till en ökad patientautonomi, samt ledde till 

välinformerade patienter. 

                                                                                                        

Två andra studier (Nailon 2006; Kale & Syed 2010) visade att trots de positiva 

effekterna som användandet av tolk medförde, anlitades inte alltid tolk i vården. Tolk 

användes främst vid läkarkontakt och inte vid mötet med sjuksköterskor, vilket kunde 

bero på att läkare hade det yttersta ansvaret när det gällde diagnostiska bedömningar. 

Därför behövde en tillförlitlig och effektiv kommunikation vid läkarkontakter säkras 

genom professionell tolk. Tolk anlitades oftast efter ett första samtal med patienten där 

vårdpersonal bedömde patientens språkkunskaper.  

 

Att inte anlita tolk när det förelåg språkliga hinder med patienter kunde bero på att 

vårdpersonalen tyckte att det var tidskrävande, opraktiskt och ekonomiskt belastande. 

En annan orsak var att det kunde vara svårt att få tag på tolk eller att det inte alltid fanns 

tid för att få tolk på plats i akuta situationer (Bischoff & Hudelson 2009; Kale & Syed 

2010; Entrena 2013, s. 337). Dålig planering, samt tillgång till familjemedlemmar som 

kunde användas istället för tolk kunde också leda till minskad användning av 

professionell tolk (Kale & Syed 2010). 

 

Tidigare forskning om patienters erfarenheter av språkliga hinder 

I en australiensisk kvalitativ studie där icke-engelsk talande patienter intervjuades fann 

Garrett, Dickson, Young, Whelan och Forero (2008) att när sjuksköterskor och patienter 

inte talade ett gemensamt språk, kunde det väcka olika känslor hos patienterna. Patienter 

med bristande språkkunskaper kunde uppleva en maktlöshet på grund av att de var i 
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beroende av vårdpersonal som de inte kunde kommunicera med på ett tillfredsställande 

sätt. Språkliga hinder kunde leda till att patienter inte förstod allt som sagts och den 

icke-verbala kommunikationen som ofta användes i sådana situationer, kunde ibland 

medföra missförstånd. Dessa patienter uttryckte en oro över att inte kunna förmedla sina 

vardagliga behov relaterade till exempelvis mat och hygien. På grund av 

kommunikationssvårigheter kunde patienter uppleva ångest kopplad till stress, rädsla, 

lågt självförtroende och en känsla av att vara beroende av andras hjälp. 

 

Fatahi, Nordholm, Mattson och Hellström (2010a) beskrev i en studie med semi-

strukturerade intervjuer med kurdiska patienter i Sverige att professionell tolk hade 

betydelse för att språkliga hinder skulle kunna övervinnas och att en adekvat 

kommunikation med vårdpersonal skulle kunna uppnås. Att ha tillgång till tolk kunde 

bidra till att informationen översätts på ett objektivt vis utan att viktiga ord filtrerades 

bort. Dock visade en annan svensk studie med fokusgruppsintervjuer med patienter som 

kommit från vissa delar av Forna Jugoslavien, samt Somalia (Krupic, Hellström, 

Biscevic, Sadic & Fatahi 2016) att tolkar ofta var försenade, översatte information på ett 

felaktigt sätt, hade bristande professionella egenskaper och kunde även vara arroganta. 

Professionella tolkar kunde ha otillräckliga kunskaper inom det aktuella språket, samt 

inom den medicinska terminologin. 

 

Patienter med bristande språkkunskaper förlitade sig ofta på familjemedlemmar som 

kunde tolka i mötet med vårdpersonalen. Trots det ansågs familjemedlemmar ibland 

vara olämpliga på grund av otillräckliga språkkunskaper, samt brist på objektivitet 

(Garrett et al. 2008; Krupic et al. 2016). När det gällde användandet av tvåspråkig 

vårdpersonal som tolk hade patienter positiva erfarenheter. Den tvåspråkiga 

vårdpersonalen fanns tillgänglig för daglig assistans, samt hade kunskaper om 

vårdsystemet (Garrett et al. 2008). Dock upplevde patienter att tolktillfällena med 

tvåspråkig vårdpersonal kunde leda till stress för båda parter på grund av personalens 

övriga arbetsuppgifter och tidspress. Patienterna beskrev också en osäkerhet om 

vårdpersonalen tolkade allt som sagts (Krupic et al. 2016).  

 

PROBLEMFORMULERING 

På grund av den ökade migrationen runt om i världen kan sjuksköterskor dagligen 

ställas inför situationer där det uppstår kommunikationsproblem med patienter på grund 

av språkliga hinder. Dessa problem kan medföra negativa effekter på vårdens kvalité, 

exempelvis kan det bli ett hinder för sjuksköterskor att skapa en vårdande relation med 

patienter och deras närstående. Enligt lag har patienter rätt till att ta del i och bestämma 

om sin vård och behandling vilket också kan försvåras när det föreligger språkliga 

hinder. Tidigare forskning visar att icke-fungerande kommunikation kan äventyra 

patientsäkerheten och leda till ett vårdlidande för patienter. För att motverka de negativa 

effekterna av språkliga hinder och uppnå en tillfredsställande kommunikation är det 

vanligt att professionell tolk anlitas. Av olika anledningar är det inte alltid möjligt att 

använda tolk, trots patienters behov. Det väcker frågor om vilka strategier som 

sjuksköterskor kan använda för att kunna kommunicera med patienter som har bristande 

språkkunskaper. Sjuksköterskors tidigare erfarenheter av vård när det föreligger 

språkliga hinder, kan bidra till en mer patientsäker vård, ökad patientdelaktighet och en 

förbättrad vårdkvalité. 



7 

 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av språkliga hinder i möten med 

patienter. 

 

METOD 

Metoden för examensarbetet är en litteraturstudie enligt Axelsson (2012, ss. 203-205). 

Det innebär att sammanställa resultat från befintlig forskning inom det valda området 

som är relevant för sjuksköterskors arbete. En litteraturstudie är en lämplig metod för att 

skapa en överblick över tidigare forskning och på det sättet bidra till evidensbaserad 

vård. Endast primärkällor i form av vetenskapliga artiklar har använts. Både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar ingår i litteraturstudien.   

  

Datainsamling 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed eftersom de innehåller 

relevant vetenskapligt material inom det valda området. De sökord som användes, var 

nurs*, language, communication, barriers, strateg*, experience, language difference, 

patient i olika kombinationer. Efter att ett antal artiklar hade lästs, genererades nya 

sökord: immigrant, migrant, challenge* och transcultur* (Bilaga 1). Den första 

sökningen gjordes i Cinahl och sedan utfördes ytterligare en sökning med samma 

sökord i Pubmed. Sökningen i Pubmed genererade inte några nya artiklar utöver de som 

redan framkommit vid sökningen i Cinahl. Under själva litteratursökningen lästes först 

artiklarnas titlar. Ifall de ansågs relevanta för syftet, lästes artikelns abstract. Om 

abstract uppfyllde nedanstående inklusionskriterier, lästes artikeln i sin helhet. Ibland 

saknades abstract och i dessa fall lästes istället artikelns resultat.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Vid litteratursökningen användes följande inklusionskriterier: peer reviewed article, 

research article, published date 2007-2017, samt artiklar som var skrivna på engelska 

och svenska. De valda artiklarna skulle ha ett sjuksköterskeperspektiv. Antalet artiklar 

som handlade om grundutbildade sjuksköterskor var för litet och därför inkluderades 

studier med både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor.  En annan 

anledning till att artiklar som handlar om specialistsjuksköterskor inte valdes bort var, 

att resultatet i dessa artiklar bedömdes relevant för grundutbildade sjuksköterskor och 

för att besvara arbetets syfte. Även om sjuksköterskor med olika utbildningsnivåer 

ingår, benämns alla för sjuksköterskor i resultatet. Olika länder, samt olika former av 

vård som slutenvård, öppenvård och primärvård finns representerade i urvalet av artiklar 

som kom att ingå i arbetet.   

 

Exklusionskriterier var om artiklarna innehöll patienters eller andra professioners 

perspektiv. Artiklar valdes bort på grund av att de handlade om sjuksköterskor som 

själva var immigranter och hade ett annat hemspråk.  
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Utifrån ovanstående kriterier, kom slutligen tio artiklar att ingå i arbetet, vilka också är 

beskrivna i Bilaga 2.  

 

Dataanalys 

Analysen började med att alla artiklar lästes igenom ett flertal gånger för att en 

uppfattning om deras innehåll och sammanhang skulle skapas (Axelsson 2012, ss. 212-

214). Här upprättades också en översiktstabell som beskriver artiklarnas syfte, metod, 

urval och resultat (Bilaga 2). För att analysera resultatdelen i varje artikel använde vi 

oss av frågeställningen: Vilka erfarenheter har sjuksköterskorna av att vårda patienter 

vid språkliga hinder? Det var till hjälp i analysarbetet, för att olika erfarenheter och 

mönster i sjuksköterskornas arbete skulle kunna identifieras. På det sättet delades 

artiklarnas resultat i olika delar. De olika delarna kodades med ord som sedan 

sammanställdes skriftligt i punktform, vilket underlättade arbetet med analysen och att 

dela in innehållet i mönster och tema. Slutligen synliggjordes två olika teman med tre 

underteman på varje, som är kopplade till språkliga hinder i vårdandet. 

 

Etiska överväganden 

Litteraturstudien bygger på vetenskapliga artiklar och det är viktigt att forskningen 

följer god forskningsetik. Noggrann granskning utfördes för att säkerställa att forskarna 

i de inkluderade artiklarna etikprövat sin forskning eller att de hade en tydlig etisk 

reflektion. En av de valda artiklarna innehöll ingen etisk reflektion, dock innehöll 

artikeln tydliga tecken på att forskarna hade följt god forskningsetik. 

 

RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter av språkliga hinder i möten med 

patienter utifrån två teman och varje tema har tre underteman: 

 

Språkliga hinders påverkan på 

vårdandet 

Strategier för att övervinna språkliga 

hinder 

- Ett hinder för att förstå och 

bedöma patienters situation och 

behov 

- Att övervinna språkliga hinder 

med hjälp av formell tolk 

- Ett skäl till att vårdandets 

kompliceras 

- Att övervinna språkliga hinder 

med hjälp av informell tolk 

- Ett skäl till att kulturella skillnader 

uppstår 

- Att övervinna språkliga hinder 

med egna strategier 

 

Språkliga hinders påverkan på vårdandet 

Ett hinder för att förstå och bedöma patienters situation och behov 

I en studie med semi-strukturerade intervjuer om sjuksköterskors erfarenheter av 

transkulturell kommunikation med patienter fann Plaza del Pino, Soriano och 

Higginbottom (2013) att sjuksköterskorna upplevde att språkliga hinder i möten med 

patienter kunde leda till svårigheter att förstå patienters situation och behov. 
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Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter kunde vara ineffektiv när det 

fanns bristande språkkunskaper, vilket i sin tur försvårade omvårdnadsprocessen. 

Sjuksköterskorna som ingick i studien upplevde att kommunikationen ofta blev 

ansträngd och begränsad när det förelåg språkliga hinder. Det kunde medföra att ett 

avstånd mellan dem och patienterna uppstod, vilket försvårade kommunikationen 

ytterligare. Høye och Severinsson (2008) intervjuade sjuksköterskor om transkulturella 

möten med patienter och deras familj. De beskrev svårigheter i att inte kunna förstå 

patienter. Det var besvärligt för sjuksköterskorna och kunde påverka deras möjligheter 

att inhämta patientens berättelse. För att kunna förstå patienters behov och önskemål 

krävdes det ibland att de tog kontakt med patientens familj. 

 

Tuohy, McCarthy, Cassidy och Graham (2008) studerade sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda patienter med en annan kulturell bakgrund genom semi-strukturerade 

intervjuer. Deras studie visade att sjuksköterskorna ansåg att patienter med bristande 

språkkunskaper ofta blev missförstådda, vilket även kunde skrämma patienterna till 

tystnad. När gemensam språklig förståelse saknades, blev det svårt att uppnå en 

holistisk vård. I en annan studie där sjuksköterskor intervjuades om sina erfarenheter av 

kommunikation med patienter från en annan kultur upptäckte McCarthy, Cassidy, 

Graham och Tuohy (2013)  att utbytet av information kunde hindras i sådana möten. Det 

kunde försvåra för sjuksköterskorna att få en helhetsbild av patienternas situation. 

Sjuksköterskorna som ingick i studien hade en vilja att hjälpa patienterna på ett bra sätt 

men det kunde vara svårt att veta var de skulle börja vid språkliga hinder. När 

omvårdnadsåtgärder skulle utvärderas fick sjuksköterskorna ofta gissa sig fram och 

efterföljande insatser fick baseras på eventuell symtomförändring.  

 

Enligt forskning (Tuohy et al 2008; McCarthy et al. 2013) kunde 

kommunikationssvårigheter som uppstod i vården till patienter med bristande 

språkkunskaper, också ha en negativ påverkan på exempelvis risk- och 

smärtbedömningar. McCarthy et al. (2013) skrev att sjuksköterskorna uttryckte att 

smärtskattning och smärthantering kunde vara svårt, och att det försvårades ytterligare 

vid språkliga hinder, inte minst eftersom smärta är en subjektiv och unik upplevelse. För 

att patienten skulle kunna beskriva smärta ställdes krav på patientens språkkunskaper. 

Därför kunde språkliga hinder medföra en utmaning för sjuksköterskorna i den studien 

att uppskatta patienters smärta. Smärtbedömningsprocessen kunde försvåras ytterligare 

av att patienter med en annan språklig och kulturell bakgrund kunde uttrycka smärta på 

ett sätt som sjuksköterskorna inte var vana vid. Nielsen och Birkelund (2009) utförde en 

intevjustudie där sjuksköterskors erfarenheter av vårdande av patienter från 

minoritetsgrupper studerades. Sjuksköterskorna upplevde att en del patienter gav ett 

överdrivet starkt uttryck för sin smärta. I en kvantitativ studie tillfrågade Festini, 

Focardi, Bisogni, Mannini och Neri (2009) sjuksköterskor om mötet med barn och deras 

familj från andra länder. Där fann de att patienterna kunde ha en högre smärttröskel eller 

ovilja att visa sin smärta. 

  

Ett skäl till att vårdandet kompliceras 

Språkliga hinder kunde ofta medföra att vårdandet försvårades och blev mer kostsamt 

på grund av att exempelvis undersökningar kunde behöva göras om. 

Omvårdnadsuppgifter och undersökningar tog också längre tid när kommunikationen 
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med patienter inte fungerade på ett tillfredställande sätt. Sjuksköterskorna från studien 

som genomfördes av McCarthy et al. (2013) ansåg att vårdprocessen förlängdes 

ytterligare av utmaningen att identifiera patienters språk. Ibland kunde fel tolk anlitas 

flera gånger innan patienters härkomst fastställdes. Nielsen och Birkelund (2009) skrev 

att utan hjälp av tolk upplevde sjuksköterskorna i deras studie att det kunde vara mycket 

tidskrävande att försöka förstå, samt göra sig förstådd. Det kunde medföra att 

sjuksköterskorna spenderade mindre tid i omvårdnadsarbetet med patienter där 

språkliga hinder inte förelåg. De uttryckte att i det första mötet med patienten som hade 

bristande språkkunskaper, var det viktigt att utvärdera om patienten verkligen förstod 

det som sagts. Det försvårades av att patienterna i vissa fall inte visade att de inte 

uppfattade den givna informationen. 

 

Jones (2008) intervjuade sjuksköterskor om deras erfarenheter av vård vid språkliga 

hinder. Sjuksköterskorna i den studien upplevde ibland svårigheter med att förklara 

omvårdnadsåtgärder till patienter på ett tillfredställande sätt vid frånvaro av tolk. 

Information kunde gå förlorad i processen vilket komplicerade vårdandet ytterligare. 

Sjuksköterskorna ansåg att det i sin tur kunde leda till att patienter inte visste vad som 

hände eller vad som skulle ske. Festini et al. (2009) skrev att sjuksköterskorna uttryckte 

att undervisningen försvårades vid föreliggande av språkliga hinder när egenvård 

behövde instrueras vid hemgång. Sjuksköterskorna från Plaza del Pino, Soriano och 

Higginbottoms (2013) studie fick ofta inte veta om givna råd och ordinationer följdes. I 

det fall patienter inte gjorde som de borde göra, ansåg sjuksköterskorna att det var 

viktigt att skaffa sig information om orsakerna, vilket också kunde vara en tidskrävande 

process. Det kunde bero på att patienter inte ville följa ordinationer eller att de inte hade 

förstått hur de skulle göra det. 

 

I en studie med fokusgruppsintervjuer av sjuksköterskor angående kommunikation med 

patienter vid avsaknad av gemensamt språk fann Fatahi, Mattsson, Lundgren och 

Hellström (2010b) att enkla undersökningar kunde bli komplicerade på grund av att 

patienter inte förstod instruktioner. Därigenom utfördes undersökningen på ett 

otillfredsställande sätt vilket i sin tur kunde leda till att undersökningen behövde göras 

om och kostnaderna blev högre. Sjuksköterskorna i studien upplevde också att språkliga 

hinder påverkade patienternas känsla av trygghet vid undersökningar, samt ökade oron 

över de möjliga riskerna. Därför rekommenderade sjuksköterskorna att tolk anlitas vid 

undersökningar där kommunikationen var viktig för rätt utförande. 

 

Ett skäl till att kulturella skillnader uppstår 

Språk och kommunikationen med patienter beskrevs också nära förknippat med 

kulturella aspekter. Ibland kunde det vara svårt att veta om det var språkliga eller 

kulturella skillnader, eller en kombination av båda som försvårade mötet mellan 

sjuksköterskor och patienter. Även kulturella skillnader kunde medföra att missförstånd 

uppstår och att det blev svårt för sjuksköterskorna från Plaza del Pino, Soriano och 

Higginbottoms (2013) studie att samarbeta med patienterna. Två studier (Festini et al. 

2009; Nielsen & Birkelund 2009) visade att sjuksköterskorna kunde uppleva problem i 

vårdandet av patienter med en annan språklig och kulturell bakgrund exempelvis när det 

gällde matvanor. Att patienter inte accepterade sjukhusets kostutbud på grund av 

religiösa eller kulturella preferenser, kunde vara ett bekymmer för sjuksköterskor i dessa 
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studier. Det blev också problematiskt när familjemedlemmar tog med sig mat med okänt 

innehåll och starka lukter utifrån.  

 

Andra situationer som orsakade stress för sjuksköterskorna i två studier (Høye & 

Severinsson 2008; Nielsen & Birkelund 2009) var när patientrummet fylldes med 

familjemedlemmar och andra besökare. De visade ibland ingen hänsyn till 

besökstiderna, vilket kunde störa andra patienters vila och sömn. Det krävdes ibland 

ytterligare ansträngning av sjuksköterskorna för att kunna förklara det för besökarna, 

samt sätta gränser för deras beteende. 

 

De kulturella skillnaderna synliggjordes också i kommunikationen med familjer till 

patienter som hade bristande språkkunskaper. Två studier (Høye & Severinsson 2008; 

Festini et al. 2009) beskrev att dessa familjer ibland hade en patriarkalisk struktur vilket 

reflekterades i deras syn på sjuksköterskornas roll. Att män kunde vägra prata med 

kvinnliga sjuksköterskor och kunde se på dem bara som en tjänare, medförde att 

sjuksköterskorna kände brist på respekt och upplevde sig som underordnade. Dock 

beskrev Høye och Severinsson (2008) också positiva effekter i mötet med vissa familjer 

eftersom de ofta visade förtroende för sjuksköterskorna. De kände sig också nöjda över 

vården, samt trygga över att lämna sina nära och kära på avdelningen. 

 

Sjuksköterskorna i tre studier (Fatahi et al. 2010b; El-Amouri & O'Neill 2011; Plaza del 

Pino, Soriano & Higginbottom 2013) upplevde att det fanns ett behov av vidare 

utbildning inom multikulturell omvårdnad och kommunikation på grund av de 

kulturella skillnaderna som kunde uppstå i vården av patienter med bristande 

språkkunskaper. För att en god multikulturell vård skulle kunna uppnås, ansåg de att det 

var viktigt att lära sig hur dessa patienter upplevde hälsa och sjukdom. Det var också 

viktigt för sjuksköterskorna att få ytterligare kunskap i hur de på bästa sätt kunde 

bedöma patienternas bakgrund och behov. 

 

Strategier för att övervinna språkliga hinder 

Att övervinna språkliga hinder med hjälp av formell tolk 

Genom att anlita formell tolk kunde sjuksköterskor övervinna språkliga hinder som 

uppstod i vårdandet av patienter med bristande språkkunskaper. Användandet av formell 

tolk hade dock sina för- och nackdelar. I fyra studier (Jones 2008; Tuohy et al. 2008; 

Fatahi et al. 2010b; McCarthy et al. 2013) beskrevs att de deltagande sjuksköterskorna 

ansåg formell tolk som ett bra alternativ för att kunna förbättra kommunikationen. En 

formell tolk var en objektiv sida i mötet mellan sjuksköterskorna och patienterna. Tuohy 

et al. (2008) skrev att tolktjänsten bidrog till att sjuksköterskorna hade möjlighet att ge 

en holistisk vård genom att se hela människan och inte bara problemet. En formell tolk 

betraktades av sjuksköterskorna från studien gjord av Fatahi et al. (2010b) som en 

trovärdig och viktig person som samverkade för en god vårdrelation med patienterna. 

Sjuksköterskorna upplevde att kommunikation med hjälp av formell tolk skapade en 

känsla av trygghet hos patienten vilket resulterade i en högre vårdkvalité. De 

egenskaper hos tolken som uppskattades av sjuksköterskorna var punktlighet, 

uppmärksamhet, noggrannhet, samt goda språkkunskaper och kunskaper inom 

medicinsk terminologi.  
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Forskning visade (Tuohy et al. 2008; Fatahi et al. 2010b; McCarthy et al. 2013) att 

svårigheten att få samma tolk på plats vid varje tillfälle upplevdes som problematisk av 

sjuksköterskorna eftersom bristen på kontinuitet kunde påverka relationen som 

etablerades mellan tolk, patient och sjuksköterska. En annan nackdel med att anlita 

formell tolk var att tiden hos patienten var begränsad vilket innebar att sjuksköterskorna 

måste ställa alla möjliga frågor. På grund av den begränsade tiden upplevde 

sjuksköterskorna att tolken ofta blev stressad och att översättningskvalitén kunde 

minska, vårdkvalitén kunde försämras och patientsäkerheten kunde äventyras. 

McCarthy et al. (2013) skrev att sjuksköterskorna hade en vilja att få mer kunskap i hur 

den formella tolken kunde användas. Det kunde bidra till mer insikt i hur de själva 

samtalade med patienter som hade bristande språkkunskaper. 

 

I en studie med semi-strukturerade intervjuer av sjuksköterskor om barriärerna vid vård 

av patienter vid språkliga hinder fann Durham och Pollard (2010) att en formell tolk 

inte alltid hade tillräckliga kunskaper i medicinsk terminologi. Därför kunde 

information förloras vid översättningen. Det ledde till en osäkerhet hos sjuksköterskorna 

om patienterna hade fått rätt information. För att förbättra kommunikationen som 

utfördes med hjälp av formell tolk, föreslog sjuksköterskorna från studien utförd av 

Fatahi et al. (2010b) att tolkarna borde utbildas i medicinsk terminologi, samt att 

manualer och checklistor skulle finnas på plats för att underlätta tolkarnas arbete.  Ett 

annat förslag till förbättring var att sjukhuset skulle anställa permanent tolk som talade 

de vanligaste invandrarspråken eller att det skulle finnas 24-timmars tillgång till 

telefontolk.  

 

Forskning visade (Nielsen & Birkelund 2009; Durham & Pollard 2010; Fatahi et al. 

2010b) att ett skäl till att sjuksköterskorna begränsade tolkanvändandet vid 

omvårdnadsarbetet var att tolktjänsterna var för kostsamma. Dessutom krävde inte alla 

moment verbal kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter. Ofta fanns det 

möjlighet att familjemedlemmar eller vänner till patienten kunde hjälpa till med 

översättningen av nödvändig information och därför anlitades inte tolk. 

 

Att övervinna språkliga hinder med hjälp av informell tolk 

Sjuksköterskorna kunde också använda sig av informella tolkar som exempelvis 

familjemedlemmar, vänner, tvåspråkig personal, samt andra patienter eller frivilliga 

kulturförmedlare. Tre studier (Nielsen & Birkelund 2009; Fatahi et al. 2010b; McCarthy 

et al. 2013) framställde att när det inte förekom allvarliga problem användes ofta 

patienters familjemedlemmar eller vänner som tolk. På det sättet påskyndades samtalet 

med patienterna, istället för att avvakta tills formell tolk kom på plats. Dock beskrev 

sjuksköterskorna i dessa studier att familjemedlemmar och vänner helst skulle undvikas 

som tolkar om det var möjligt, men ibland var de det enda alternativet som fanns till 

buds. Familjemedlemmar och vänner var känslomässigt inblandade och det kunde vara 

svårt för dem att vara objektiva vid översättning. Det kunde medföra att information 

undanhölls vilket påverkade vårdens kvalité.  

 

Høye och Severinsson (2008), samt Jones (2008) skrev att ytterligare en nackdel med 

att använda familjemedlemmar och vänner som tolk var att sjuksköterskorna upplevde 

en osäkerhet om de verkligen förstod all medicinsk information. På grund av sin 
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okunskap kunde de förmedla den givna informationen till patienten på ett felaktigt sätt. 

Fatahi et al. (2010b) fann att översättningskvalitén kunde försämras eftersom 

familjemedlemmar och vänner kunde uppleva sjukhusmiljön som stressande. Den 

stressen kunde överföras på patienten, dock upplevde sjuksköterskorna i studien att 

närvaron av familjen kunde vara en trygghet som uppskattades av patienterna i akuta 

situationer.  

 

Forskning visade (Jones 2008; Tuohy et al. 2008; Nielsen & Birkelund 2009; Fatahi et 

al. 2010b) att det ibland endast var barn som följde med patienten i mötet med vården.  

Vid dessa tillfällen tyckte sjuksköterskorna att det var viktigt att reflektera över 

lämpligheten i att använda barnet som tolk. Översättning av känslig information kunde 

vara ett för stort ansvar för ett barn och därför behövde informationen anpassas till 

barnets förutsättningar. 

 

Förutom familjemedlemmar och vänner, användes tvåspråkig vårdpersonal som tolk när 

det inte fanns tillgång till formell tolk (Høye & Severinsson 2008; Jones 2008; Durham 

& Pollard 2010; Fatahi et al. 2010b; El-Amouri & O'Neill 2011). Sjuksköterskorna i 

Durham och Pollards (2010) studie ansåg att vårdpersonal som talade patienternas språk 

var ett av de bästa alternativen för att övervinna språkliga hinder. Det kunde medföra att 

vårdrelationen främjades och patienterna upplevdes mer villiga att berätta om sig själva. 

Fatahi et al. (2010b) skrev att tvåspråkig vårdpersonal kunde nyttjas som tolk på grund 

av sina medicinska kunskaper. Dock ansåg sjuksköterskorna i studien att tvåspråkig 

personal endast skulle användas vid enstaka tillfällen eftersom agerande som tolk kunde 

medföra stress och ökad arbetsbörda, samt avbrott i arbetsflödet. 

 

När kommunikationen med en patient inte fungerade på grund av språkliga hinder, 

användes andra patienter som talade patientens språk. Sjuksköterskorna i Plaza del Pino, 

Soriano och Higginbottoms (2013) studie ansåg att det var en lämplig form av tolkning 

när det gällde att bedöma patienters basala behov, exempelvis nutrition och hygien. 

Festini et al. (2009) beskrev att en annan typ av informell tolk som ibland användes av 

sjuksköterskorna var frivilliga kulturförmedlare som talade patientens språk. De fanns 

på sjukhusen i vissa länder tack vore ideella och frivilliga organisationer. Dock var de 

inte tillgängliga hela tiden vilket upplevdes som problematiskt av sjuksköterskorna. Det 

medförde att det kunde bli svårt att organisera ett möte mellan vårdpersonal, patient och 

förmedlare, när behovet fanns. 

 

Att övervinna språkliga hinder med egna strategier 

I strävan att övervinna språkliga hinder och underlätta patienters förståelse, försökte 

sjuksköterskorna vara kreativa och sökte efter andra strategier att använda. Två studier 

(Festini et al. 2009; El-Amouri & O'Neill 2011) fann att en sådan strategi kunde vara att 

bryta ner informationen och förenkla den. Sjuksköterskorna kunde också försöka 

förmedla information genom att använda ett urval av icke-verbala uttryck och gester, 

samt genom att lära sig vissa viktiga ord på patienters språk bland annat ”smärta” och 

”hjärta”. Sjuksköterskorna i dessa studier uppgav att det var av stor vikt att lära sig 

ytterligare ett språk för att kunna ge en adekvat omvårdnad till patienter som kom från 

ett annat land. 
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Forskning visade (Jones 2008; Tuohy et al. 2008; Durham & Pollard 2010; El-Amouri 

& O'Neill 2011) att enligt sjuksköterskor var skriftliga och visuella hjälpmedel, 

exempelvis bilder, videor och skrivna kort, ett av de mest användbara alternativen för att 

övervinna språkliga hinder när det inte fanns möjlighet att anlita tolk. Ordböcker, listor 

med de vanligaste uttrycken, broschyrer och skriftliga instruktioner på olika språk var 

viktiga verktyg för att gynna kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter, 

samt att förbättra den transkulturella kompetensen av vårdpersonal. Høye & 

Severinsson (2008) skrev att på vissa avdelningar använde sjuksköterskorna 

bandspelare med information om vad som pågick runt patienten. Informationen var 

inspelad med hjälp av formell tolk på patientens språk och hade till syfte att lugna 

patienten. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes som metod för att sammanställa resultat från tidigare 

forskning gällande sjuksköterskors erfarenheter vid vård av patienter när det föreligger 

språkliga hinder. Istället för en litteraturstudie kunde en empirisk studie utförts, dock 

kan det finnas vissa begränsningar när det gäller empiriska studier. En empirisk studie 

skulle vara svårt att genomföra inom tidsramen för ett examensarbete. Eventuellt hade 

den inte heller givit samma bredd av resultatet som uppnåddes genom sammanställning 

av resultat från flera studier. Det valda området var väl utforskat sedan tidigare, vilket 

bidrog till att det var möjligt att genomföra en litteraturstudie. Å andra sidan kunde en 

empirisk studie eventuellt fokuserats på bara ett mer avgränsat område, som exempelvis 

endast sjuksköterskors strategier för att övervinna språkliga hinder. 

 

De sökord som användes vid litteratursökningen var tydligt kopplade till syftet och 

bidrog till att relevanta artiklar kunde identifieras. Sökordet nurs* användes i varje 

enskild sökning för att erhålla artiklar som har sjuksköterskors perspektiv. Att trunkera 

sökorden, exempelvis nurse till nurs*, ger ett bredare sökresultat som inkluderar alla 

möjliga böjningsformer, samt synonymer av det aktuella sökordet. Sökorden nurse, 

language, communication, patient och immigrant är MESH-termer vilket också leder till 

en bredare sökning.  

 

Artiklarna som slutligen valdes, kommer främst från Europa och USA, men vårt resultat 

bygger också på en studie från Förenade Arabemiraten. Samtidigt har forskning från 

andra delar av världen exkluderats, eftersom inga relevanta artiklar från dessa områden 

framkom i sökningarna. Att inte ha med artiklar från vissa delar av världen kan innebära 

en svaghet för studien eftersom viktiga erfarenheter kunde ha missats. De flesta 

artiklarna som har inkluderats kommer från västeuropeiska länder, vilket innebär att 

studiens resultat kan generaliseras till länder i Västeuropa, som exempelvis Sverige. Det 

är inte säkert att resultaten på samma sätt kan generaliseras till länder från andra delar 

av världen (Forsberg & Wengström 2015, ss. 89-90). 

 

Forskning om både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor inom olika 

vårdmiljöer, inkluderades i studien. Det gav ett mer berikat resultat, samt flera strategier 

som kan vara användbara i sjuksköterskors arbete på olika nivåer. Forskning som 
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omfattar sjuksköterskor tillsammans med andra vårdprofessioner inkluderades inte i 

litteraturstudien. Det gjordes för att undvika ett allt för stort resultat med delar som inte 

är relevanta för sjuksköterskors ansvarsområde. Det kan dock innebära en svaghet för 

studien eftersom forskning utifrån andra vårdprofessioners perspektiv kunde ha 

genererat ett resultat med strategier som ändå är användbara för sjuksköterskor. 

 

Studien innehåller två kvantitativa artiklar, medan resterande artiklar använt kvalitativa 

forskningsmetoder. Att analysera forskning som är utförd på olika sätt, kan bidra till att 

det beskrivna problemet ses från olika perspektiv vilket också ger en bättre förståelse av 

hur det fungerar i verkligheten (Axelsson 2012, s. 204). Den största delen av artiklarna 

är kvalitativa och det kan också anses naturligt när syftet var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter. Alla artiklar har tydlig fokus på sjuksköterskors 

erfarenheter vid språkliga hinder, men de flesta av dem innehåller också kulturella 

aspekter. Dessa artiklar inkluderades ändå i litteraturstudien eftersom kultur hänger 

starkt samman med språk (Hanssen 2007, s. 53), vilket också framkom i ett av de teman 

som beskrivs i resultaten.  

 

Alla artiklar som inkluderades i examensarbetet var peer reviewed och därför utfördes 

ingen kvalitetsgranskning innan analysen påbörjades. Under analysarbetet läste vi 

artiklarna noggrant några gånger var för sig. Därefter diskuterade vi vad vi har kommit 

fram till, vilket ökade förståelsen av det som lästs.  På det sättet säkerställdes också att 

inget tema missats. Genom att koda med ord, samt skriftligt sammanställa de olika 

delarna i artiklarnas resultat synliggjordes alla teman på ett tydligt vis. Det ledde till ett 

mer strukturerat analysarbete, vilket också ökar resultatets trovärdighet (Axelsson 2012, 

s. 212). 

 

Alla studier förutom Durham och Pollards (2010) har ett etiskt godkännande eller 

tydliga etiska reflektioner. Deltagandet i Durham och Pollards studie var frivilligt, 

deltagarna har skrivit under informerat samtycke och de har garanterats anonymitet. 

Artikeln har genomgått peer review, samt är publicerad i en vetenskaplig tidskrift vilket 

kan ses som en kvalitetsgranskning av och garanti för att de etiska kraven är uppfyllda. 

Därför anser vi att forskarna rimligen följt vad som kan anses vara en god 

forskningsetik och artikeln inkluderades i litteraturstudien.   

 

Resultatdiskussion 

Resultatet från examensarbetet visade att språkliga hinder mellan sjuksköterskor och 

patienter ledde till att en effektiv kommunikation emellan dem ofta uteblev. Det i sin tur 

försvårade sjuksköterskors möjligheter att bedöma patienters situation och behov. 

Språkliga hinder komplicerade vårdarbetet genom att många uppgifter tog längre tid och 

undersökningar behövde ibland göras om. I resultatet framkom att när det fanns 

språkliga skillnader mellan sjuksköterskor och patienter kunde kulturella skillnader 

också uppkomma. Att anlita formell tolk beskrevs som ett av de bästa alternativen för 

att övervinna språkliga hinder, dock var tillgången till tolk ofta begränsad. Bristen på 

tillgång till tolk kunde ibland ha en negativ påverkan på patientens vård. Ett alternativ 

till tolk var att använda familjemedlemmar, emellertid var det ett tolkalternativ som 

borde undvikas. Tvåspråkig personal, icke-verbal kommunikation samt skriftiga och 
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visuella hjälpmedel var andra möjligheter som kunde användas vid avsaknad av andra 

alternativ.  

 

Resultatet visade att det kunde vara svårt för sjuksköterskor att få en helhetsbild av 

patienters situation när språkliga hinder förelåg. Sjuksköterskor bör försöka uppnå en 

holistisk vård vilket försvåras när det är svårt att kommunicera och interagera med 

patienter. Trots kommunikationssvårigheterna är det av stor vikt att sjuksköterskor 

strävar efter och visar en vilja för att kommunicera. De bör använda de strategier och 

hjälpmedel som finns till hands för att försöka förstå patienter (Hemberg & Vilander 

2017). När det är svårt att skapa en ömsesidig kommunikation och förståelse är det ändå 

viktigt att försöka främja patienters tillit. Tillit är en viktig komponent i en fungerande 

vårdrelation och kan öka patienters känsla av trygghet och välbefinnande (Wälivaara, 

Sävenstedt & Axelsson 2013). För att skapa tillit i relationen behöver sjuksköterskor 

kunna förstå patienters situation och acceptera deras unika behov. Vid tillfällen när 

kommunikationen brister bör sjuksköterskor ändå uppträda respektfullt och artigt mot 

patienter, vilket kan bidra till att tillit, samt en känsla av lugn och ro skapas (Fakhr-

Movahedi et al. 2016).  

 

Enligt resultatet hade språkliga hinder en negativ påverkan på förståelsen av patienter, 

som var viktig i sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Sluys (2014, s. 152) skriver att en 

god vård kan uppnås genom att sjuksköterskor innehar kunskap om patienters 

upplevelse av hälsa, välbefinnande och sjukdom. Den informationen kan erhållas 

genom att en fungerande vårdande relation skapas, som gör det lättare för patienter att 

öppna upp sig när ett tolktillfälle uppstår. Examensarbetets resultat visade att på grund 

av den icke-fungerande kommunikationen fanns det en risk för att patienterna blev 

skrämda och slöt sig som följd. Hemberg och Vilander (2017) framhåller att den risken 

kan motverkas genom att sjuksköterskan är närvarande vilket också är en förutsättning 

för skapandet av en vårdande relation. För att patienter inte ska känna sig ensamma och 

övergivna, bör sjuksköterskor finnas där för dem och visa sig närvarande hela tiden. Det 

bidrar till en ökad känsla av trygghet hos patienter, minskad ångest, oro och rädsla. Att 

som sjuksköterska vara lugn, samt att agera och tala varsamt, även när språkliga hinder 

föreligger, har en lugnande effekt på patienter. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor inte alltid kunde ge tillräckligt med information till 

patienter om vad som pågick eller vad som var planerat. Utan att få tillräckliga 

kunskaper om sin situation, kan patienter inte förstå, samarbeta eller medverka i beslut 

om sin vård och behandling, vilket är ett hinder för patientdelaktigheten. Därför kan det 

vara viktigt för sjuksköterskor att få insikt i patienters behov för att kunna ge den 

information som behövs (Larsson, Sahlstren, Segesten & Plos 2011). Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 209) skriver dock att det kan vara svårt för sjuksköterskor att ta del 

av det som patienter uttrycker när det föreligger språkliga hinder. Även när det finns 

tolk på plats krävs det ofta en förmåga hos både sjuksköterskor och tolk att kunna 

förmedla, samt ta emot relevant information. I studien gjord av Sahlsten et al. (2009) 

framställs att patienten kan uppmanas till att dela med sig av sina behov, upplevelser 

och levda erfarenheter genom att sjuksköterskor fokuserar på dennes berättelse och 

ställer frågor när möjlighet finns. Det kan leda till att patienten får en djupare förståelse 

av sig själv vilket bidrar till upptäckt av nya krafter som kan användas i 

hälsoprocesserna, samt till en ökad patientdelaktighet.  
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I resultatet framkom också att språk hängde samman med kultur. Det kunde leda till att 

kulturella skillnader mellan sjuksköterskor och patienter uppstod, vilket kunde försvåra 

samarbetet och kommunikationen dem emellan. All kommunikation mellan människor 

sker alltid i ett kulturellt sammanhang. För att informationsutbytet vid språkliga hinder 

ska kunna förbättras, bör sjuksköterskor också ta hänsyn till vilken betydelse kulturen 

har för patienten (Bäärnhielm 2013, s.313). Negativa effekter av kulturella skillnader 

kan också motverkas genom att en god vårdande relation med patienter skapas. Det kan 

uppnås med hjälp av att sjuksköterskor och patienter öppet uttrycker skillnader mellan 

varandras kulturer. När kunskapen om de olika kulturerna ökar, kan det medföra att 

sjuksköterskor och patienter får en ökad respekt för varandra (Hemberg & Vilander 

2017). Wikberg och Eriksson (2008) skriver att vårdandet kan ha olika betydelse i olika 

kulturer. Vissa vårdaktiviteter som sjuksköterskor utför kan ses som icke-vårdande av 

patienter med en annan kulturell bakgrund. Enligt Hanssen (2007, ss. 92-96) bör 

sjuksköterskor visa intresse för patienters kultur genom att samla information om 

exempelvis patienters tro, uppfattningar och sjukdomsbeteende. Det kan medföra att 

sjuksköterskor får en ökad insikt i patienters synsätt vilket kan överbrygga möjliga 

motsättningar. Att ha kunskap om patienters uppfattningar utifrån ett kulturellt 

perspektiv, kan bidrar till att sjuksköterskor ger en patientcentrerad vård med kulturellt 

anpassade hälsoråd och aktiviteter. Hemberg och Vilander (2017) framhåller värdet av 

att sjuksköterskor bekräftar patienternas unika behov, samt utföra relevanta åtgärder för 

att patienterna ska känna sig sedda och trygga. Andliga behov bör också 

uppmärksammas eftersom de kan ha stor betydelse i vissa kulturer. På det viset kan 

patienterna förstå att sjuksköterskor vill dem väl. 

 

För att övervinna språkliga hinder och uppnå en bra vårdkvalité var användandet av 

formell tolk att föredra, vilket också framkom i resultatet. Dock var mötet mellan tolk, 

sjuksköterska och patient ofta tidsbegränsad vilket ställde krav på alla inblandade. I en 

kvalitativ studie med intervjuer av sjuksköterskor skriver Eklöf, Hupli och Leino-Kilpi 

(2015) att en bra kommunikation under dessa möten kan uppnås genom att 

sjuksköterskor planerar väl innehållet i samtalet. I början av mötet kan det vara bra om 

sjuksköterskan informerar patienten om upplägget och vad som ska diskuteras genom 

tolk. Sjuksköterskan kan också ge information till patienten vad som ska göras under 

tiden tolk inte är närvarande. Brämberg och Sandman (2012) beskriver i en kvalitativ 

studie med fokusgruppsintervjuer att översättningen kan underlättas genom att 

sjuksköterskor anpassar sitt språk. Att tala i korta meningar och använda väl vedertagna 

ord kan bidra till en mer obehindrad och flytande kommunikation. I de fall där det ändå 

uppstår oklarheter bör sjuksköterskor stanna upp och omformulera sig, för att försäkra 

sig om att patienten förstår den givna informationen. 

 

I vårt resultat framkom att sjuksköterskor ibland inte använde sig av formell tolk på 

grund av ekonomiska skäl. Det stämmer överens med tidigare forskning som också 

visade att tolk inte alltid anlitades, eftersom vårdpersonalen ofta ansåg att det var en 

kostsam tjänst (Bischoff & Hudelson 2009; Kale & Syed 2010). Dock pekar 

examensarbetets resultat på att vid frånvaro av tolk kunde undersökningar behöva göras 

om, vilket förlängde vårdtiden och höjde kostnaderna. Det motverkar den hållbara 

utvecklingen som dagens vård ska sträva efter. Resurserna bör fördelas ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, samt utifrån kostnadseffektivitetsprincipen. Det bör 
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finnas en rimlig relation mellan vad en tjänst kostar och vilka effekter den har på hälsan 

och välbefinnandet (Socialstyrelsen u.å.). Med tanke på examensarbetets resultat och 

principerna för hållbar utveckling bör sjuksköterskor anlita tolk i större utsträckning för 

att minimera risker för ökade kostnader i framtiden. Det kan också bidra till att en god 

och säker vård uppnås, vilket är relevant och viktigt i ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Ett alternativ till tolk som beskrevs i resultatet, var användandet av familjemedlemmar 

eller andra informella tolkar. Det framkom både i resultatet och i tidigare forskning 

inom patienters erfarenheter av vård vid språkliga hinder att familjemedlemmar kunde 

vara ett olämpligt val (Garett et al. 2008; Krupic et al. 2016). Det överensstämmer också 

med Huang och Phillips (2009) forskning. De skriver att tolkning genom 

familjemedlemmar kan leda till att patienter sluter sig och inte vill diskutera sin 

sjukdomsbild. Familjemedlemmar kan också framkalla ett specifikt svar som inte var 

menat från patientens sida, samt endast översätta i stora drag utan att gå in i detaljer. 

Enligt Rosenberg, Seller och Leanza (2008)  kan användandet av familjemedlemmar 

som tolk hota patientdelaktigheten, eftersom de ibland kan ta över diskussionen om val 

av vård och behandling utan att översätta till patienten. Trots de ovanbeskrivna negativa 

effekterna kan familjemedlemmar användas med fördel som en källa till ytterligare 

kunskap om patienten. Familjemedlemmar kan också underlätta samtalet för patienter 

genom att närvaron av en främmande människa, som en professionell tolk egentligen är, 

undviks. 

 

I examensarbetets resultat framkom att det ibland var lämpligt att använda tvåspråkig 

personal som tolk, vilket kunde resultera i en ökad kunskap om patienter. Enligt Cioffi 

(2003), som har gjort en kvalitativ studie där sjuksköterskor intervjuades, kan 

tvåspråkig personal ha kännedom om särdrag som är typiska för landet där patienter 

kommer ifrån. Det kan med fördel användas i vårdandet av dessa patienter och leda till 

en ökad vårdkvalité. Tvåspråkig personal kan också medverka till en mer 

patientcentrerad vård genom att förtydliga viktiga kulturella frågor. Dock kan tvåspråkig 

personal ibland känna sig utnyttjade av andra kollegor. Att kunna tolka på ett annat 

språk är en uppgift som inte ingår i deras arbetsbeskrivning. Av det skälet kan de hamna 

i en sårbar situation när de ofta behöver hjälpa till med tolkning (Ali & Johnson 2016). 

 

Vårt resultat visade att sjuksköterskor använde sig av icke-verbal kommunikation för att 

kunna interagera med patienter vid frånvaro av tolk. Pergert et al. (2008) skriver att 

förutom olika gester som hjälper sjuksköterskor att förklara sina intentioner, kan de 

också försöka trösta, bekräfta och även skapa en vårdande relation med patienter genom 

ögonkontakt eller beröring. Dock bör sjuksköterskor använda ögonkontakt och beröring 

med försiktighet eftersom det kan leda till missförstånd, samt till och med uppfattas som 

kränkande inom vissa kulturer. Enligt Hanssen (2007, ss. 46-53) kan ansiktsuttryck, 

huvud- och kroppsrörelser som används vid icke-verbal kommunikation ha olika 

betydelser för olika personer eftersom tolkning av kroppsspråket utförs utifrån ett 

kulturellt sammanhang. Ett exempel är att med tummen och pekfingret forma en cirkel 

som i Europa betyder att något har gjorts på ett bra sätt. Samma gest används i vissa 

kulturer för att markera att något är värdelöst. Därför bör sjuksköterskor reflektera över 

sina icke-verbala signaler, samt över patienters gester och handlingar för att 

missförstånd ska undvikas.  
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SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Språkliga svårigheter mellan sjuksköterskor och patienter kan vara ett hinder för en god 

vård eftersom kommunikationen försvåras och patientdelaktigheten kan begränsas. Det 

är viktigt att sjuksköterskor ändå strävar efter att skapa en vårdande relation med 

patienter som kan främja patienters tillit, känsla av trygghet och välbefinnande, trots 

språkliga hinder. Det finns behov av kunskaper om patienters upplevelse av hälsa och 

sjukdom, även utifrån olika kulturella perspektiv.  För att försöka få en effektiv 

kommunikation med patienter och kunna motta relevant information, behöver 

sjuksköterskor vara kreativa och använda sig av de strategier som finns att tillgå. Dock 

ställs det krav på sjuksköterskors förmåga att använda de olika strategierna på ett 

optimalt sätt och reflektera över deras lämplighet. I dagens vård är det en utmaning för 

sjuksköterskor att finna tiden och resurserna som krävs för att möta problemet med den 

ineffektiva kommunikationen, som har ökat på grund av den ökade andelen patienter 

med bristande språkkunskaper. 

 

 Sjuksköterskor bör sträva efter att använda sig av formell tolk så långt det är 

möjligt för att uppnå en god och hållbar vård. 

 

 Kunskaper behövs om mångfald och kulturella skillnader i vårdandet av 

patienter med en annan språklig och kulturell bakgrund. 

 

 Kunskaper behövs om både verbal och icke-verbal kommunikation i möten med 

patienter som inte har samma språk som sjuksköterskor. 

 

 Mer forskning inom området behövs om hur sjuksköterskor kan optimera 

användandet av formell tolk. Det kan resultera i skapandet av mallar och 

instruktioner för ett mer strukturerat tolksamtal. 
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vården och begränsade kulturella 
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Emergency nurses’ caring 

experience with Mexican 

American patients 

 

Journal of Emergency 

Nursing 

 

USA 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades, samt analyserades 

enligt Miles och Hubermans 

riktlinjer för innehållsanalys. 

kunskaper.  

7. McCarthy, J., Cassidy, 

I., Graham, M. M. & 

Tuohy, D. 

 

2013 

 

Conversations through 

barriers of language and 

interpretation 

 

British Journal of Nursing 

 

Irland 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans erfarenhet av 

språkbarriärer och användandet av 

tolkar inom hälso- och sjukvården 

på Irland. 

Kvalitativ deskriptiv studie. Semi-

strukturerade intervjuer med 23 

specialistsjuksköterskestudenter. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Analyserades för 

att hitta olika teman med hjälp av 

tematisk analys. 

När sjuksköterskan och patienten inte 

pratade samma språk, blev 

kommunikationen ansträngd och 

begränsad. Både formella och informella 

tolkar används, men i första hand 

informella. 

8. Nielsen, B. & 

Birkelund, R. 

 

2009 

 

Minority ethnic patients in 

the Danish healthcare 

system – a qualitative 

study of nurses’ 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors erfarenhet av att 

vårda patienter från minoriteter i 

Danmark.  

Fenomenologisk kvalitativ studie. 

Fyra sjuksköterskor intervjuerades 

och observerades på ett sjukhus i 

Danmark. Intervjuerna och 

observationerna analyserades 

enligt fenomenologisk metod.  

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i 

kommunikationen, samt kulturella 

skillnader när det gäller smärta och mat. 

Det behövs mer stöd och resurser i 

vården av patienter från en minoritet. 
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experiences when meeting 

minority ethnic patients 

 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

 

Danmark 

9. Plaza del Pino, F. J., 

Soriano, E. & 

Higginbottom, G. M. 

 

2013 

 

Sociocultural and 

linguistic boundaries 

influencing intercultural 

communication between 

nurses and Moroccan 

patients in southern Spain: 

a focused ethnography 

 

BMC Nursing 

 

Spanien 

Syftet var att undersöka hur 

sjuksköterskor upplevde den 

interkulturella kommunikationen 

med marockanska patienter och 

vilka barriärer som fanns för en 

effektiv kommunikation och vård. 

Etnografisk studie. Semi-

strukturerade intervjuer med 32 

sjuksköterskor från tre olika 

sjukhus i södra Spanien. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och översattes till 

engelska och sedan tillbaka till 

spanska. Analyserades och olika 

teman identifierades genom öppen 

kodning. 

Tre olika barriärer identifierades: 

kulturell, social och språklig. Att 

förbättra kommunikationen var, för de 

flesta sjuksköterskorna, den viktigaste 

åtgärden för att övervinna alla barriärer.   

10. Tuohy, D., McCarthy, 

J., Cassisy, I. & Graham, 

M. M. 

 

2008 

 

Syftet var att diskutera 

sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter från andra kulturer 

på Irland. 

Kvalitativ studie. Semi-

strukturerade individuella, samt 

fokusgruppintervjuer med sju 

sjuksköterskor på Irland. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades 

Fyra teman identifierades: hanterande av 

kulturella svårigheter i vården, tillgång 

och användande av tolk, planerande och 

åtgärder för att förbättra omvårdnaden av 

patienter med olika kulturell bakgrund. 
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Educational needs of 

nurses when nursing 

people of a different 

culture in Ireland 

 

International Nursing 

Review 

 

Irland 

med hjälp av tematisk analys. 

 

 


