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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När människor rör sig över landsgränserna i allt större utsträckning uppstår 

språkbarriärer inom alla områden i vården. Tidigare forskning visar på att patienter upplever 

en oro över att inte bli förstådda i sitt nya hemland. Misstag på grund av språkbarriärer kan 

vara förenat med livsfara eller fördröjd behandling. Problem: Problemet finns både hos 

sjuksköterskor och patienter. När sjuksköterskor och patienter migrerar kan det uppstå 

svårigheter på grund av språkförbistring. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av språkbarriärer i vården. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes 

på elva kvalitativa artiklar vilka analyserades enligt beskrivande modell. Resultat: Två 

teman framkom i resultatet. Temat ”Risker” delades upp i två subteman: ”Att vårdrelationen 

brister och känna otrygghet vid nyttjande av tolk” och ”Att stå utanför gemenskapen och 

inte räcka till ”. Det andra temat ”Möjligheter” delades upp i två subteman: ”Att inge en 

känsla av trygghet” och ”Att bringa förståelse”. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde 

språkbarriärer som ett betydande hinder. De hade dock en önskan om att kunna utföra en 

god och säker vård. Migrerade sjuksköterskor upplevde en känsla av osäkerhet och 

utanförskap samtidigt som flerspråkiga migrerade sjuksköterskor kan inge en känsla av 

trygghet hos patienter. 

Nyckelord: risker, sjuksköterskor, språk, vårdmöte 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: When people move across national borders, language barriers are 

increasingly occurring in all areas of health care. Previous research shows that patients 

experience anxiety of not being understood in their new country. Mistakes due to language 

barriers may be associated with life-threatening or delayed treatment. Problem: The 

problem is found both for nurses and patients. When nurses and patients migrate, linguistic 

confusion may occur. Aim: To study nurses' experiences of language barriers in healthcare. 

Method: A systematic literature review was performed on eleven qualitative studies. These 

were analysed according to a descriptive model. Results: Two themes appeared in the result. 

The theme “Risks” was divided into two sub-themes: “The care relationship fails and feeling 

insecurity when using an interpreter” and "To experience alienation and to feel 

inadequate". The second theme "Opportunities" was divided into two sub-themes: "To 

submit a sense of security" and "To bring understanding". Conclusion: Nurses experienced 

language barriers as a significant obstacle. They had a desire to be able to perform a good and 

safe nursing care. Migrated nurses experienced a sense of uncertainty and exclusion. 

However multilingual migrated nurses is able to give patients a sense of security. 

Keywords: care meeting, language, nurses, risks 
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1 INLEDNING 

Inom akademin för hälsa vård och välfärd (HVV) på Mälardalens högskola pågår forskning 

om personcentrerad vård och kommunikation. Målet med forskningen är att utöka 

kunskapen om personcentrerad vård som kan vara av betydelse för både kliniker och 

forskare. Under den verksamhetsförlagda utbildningen och under möten som uppstått i 

vårdande situationer har det många gånger funnits en språkbarriär som har hindrat 

omvårdnaden. Därmed väcktes intresset att studera språkbarriärer när de utgör ett hinder i 

kommunikationen. En ökande migration världen över ställer människor inför nya situationer 

i vården. Sjuksköterskor möter patienter med ett främmande språk och med en annan 

kulturell bakgrund. Olika människor har olika förväntningar relaterat till hälsa och 

välbefinnande. Sjuksköterskor ställs på så vis inför nya utmaningar för att tillgodose 

patienters olika behov. I och med att människor flyttar över världens gränser i allt större 

utsträckning återfinns även sjuksköterskor med ett annat modersmål i vården. 

Sjuksköterskor som migrerar till ett nytt land ställs inför utmaningar genom att försöka lära 

sig landets officiella språk och att anpassa sig till det nya landets kultur. För att undvika 

missförstånd behöver sjuksköterskor utöka kunskapen om hur de kan bemöta människor när 

språkbarriärer uppstår. Denna litteraturstudie har arbetats fram för att utöka kunskapen om 

hur sjuksköterskor upplever att det är att möta dessa patienter i en vårdande miljö och hur 

migrerade sjuksköterskor upplever att möta kollegor och patienter i ett nytt hemland. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden börjar med en definition av centrala begrepp som är relevanta för 

examensarbetet, därefter följer en beskrivning av de lagar, styrdokument och riktlinjer som 

sjuksköterskor har att förhålla sig till samt en beskrivning av migration och tolk i vården. 

Vidare redovisas tidigare forskning, teoretiskt perspektiv och problemformulering. 

2.1 Definition av centrala begrepp 

Nedan följer en beskrivning av de centrala begreppen Språk, Kultur och Kommunikation. 
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2.1.1 Språk 

Enligt Nationalencyklopedin (n.d.) är språk något som alla människor har. Språk kan låta 

och se olika ut och det finns runt 6000 språk i världen. Språk tillhör olika språkfamiljer och 

inom dessa familjer finns närbesläktade språk exempelvis svenska, norska och danska hör till 

de germanska språken. Även om människor inte talar samma språk kan de förstå varandra 

om deras språk är närbesläktade. Enligt Åberg (2001) råder oenighet mellan forskare om 

språkets uppkomst. De flesta forskare anser dock att språket utvecklades genom det naturliga 

urvalet enligt Charles Darwins lära. Språkförmågan gav förmodligen sina innehavare 

betydande fördelar i en tillvaro för överlevnad. En ökad intelligens och konsten att 

kommunicera gav människor förmågan att tolka andras beteenden, uttrycka tillgivenhet, 

skapa allianser, ljuga och manipulera. På så vis växte ett språk fram med konkurrensfördelar. 

Det vi förknippar med social kompetens i dag ger sina innehavare stora fördelar vilket 

beskriver att språket gynnar det sociala livet i gruppen nu som då. Det finns många språk i 

världen men alla kan uttrycka förhållanden om samma saker som nutid, dåtid och framtid 

liksom önskningar och behov. 

2.1.2 Kultur 

Med begreppet kultur menas det sociala arv som präglar och definierar en individ. Det är de 

normer och värderingar som överförts från tidigare generationer som visar individen hur hen 

ska se på omgivningen och hur hen ska bete sig i relation till andra. Olika kulturer har sina 

språk, symboler och ritualer och det är genom dessa de överför sin kultur till nästa 

generation (Jirwe, Momeni & Emami, 2014). Nilsson och Waldermarson (2013) beskriver 

kultur som den livsform eller livsstil en grupp människor kännetecknas av. Såsom 

handlingsmönster och kunskaper, roller och relationer. I kulturbegreppet ingår således 

grundläggande värderingar om familj och arbete, samhället och naturen och liv och död. 

Vidare beskriver de språk och kommunikation som kulturbärare. Människor från olika 

kulturer har olika vanor och kommunicerar på olika sätt. Samtidigt kan skillnader inom en 

kultur vara större än mellan två kulturer. En kultur består inte av en homogen grupp med 

skarpa gränser till en annan kultur. Människor behöver vara uppmärksamma på nyanser i 

andra människors beteende. En egen medvetenhet om kroppsspråk och handlingar ökar 

uppmärksamheten över hur andra kulturer uttrycker sig. Misstänksamhet och rädsla för det 

annorlunda hindrar möten över kulturgränser. Människor som utgår från den egna kulturen 

hamnar lätt i försvarsställning och kan på så vis inte mötas. För att möta det främmande 

behövs inre trygghet, nyfikenhet och en vilja att förstå andra människor. 

2.1.3 Kommunikation 

Ordet “kommunikation” har sitt ursprung ur latinets “communicare” som enligt Nilsson och 

Waldemarson (2013) betyder att något ska bli gemensamt mellan människor såsom tankar 

och avsikter. Människor meddelar och delar med sig av upplevelser, känslor, innebörder, 

handlingar och värderingar. Tack vare språk och kommunikation ges möjligheten för oss att 

möta andra människor. Genom kommunikation får vi även ett sätt att möta oss själva genom 
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andras reaktioner. På så vis får vi syn på våra egna handlingar och tankar. Att vi kan möta 

andra människor och skapa något gemensamt betyder att vi har kompetens och förmåga att 

hantera språk både psykologiskt och socialt. Enligt Nationalencyklopedin, n.d. finns 

kommunikation för att människor ska kunna överföra information mellan varandra genom 

verbal- och icke-verbal kommunikation. Ett exempel på icke-verbal kommunikation är 

kroppsspråk. Baggens och Sandén (2014) förklarar att kommunikation utgör grunden i ett 

socialt samspel mellan människor. Under kommunikationen förmedlas också känslor och 

attityder som påverkar den sociala relationen mellan människor som kommunicerar med 

varandra. Genom beröring förmedlas en känsla av värme och tröst och kan användas för att 

visa på sin närvaro. Både det verbala och det icke-verbala i kommunikationen har betydelse 

för samspelet. Genom ansiktsuttryck, gester etc. kan känslor så som glädje, smärta och 

lidande uttryckas. Nilsson och Waldemarson (2013) skriver att vi kan förstå varandras 

känslor genom minspel och gester. Bortom orden finns det ordlösa. Kroppshållning, 

kroppsställning och rörelser är grundläggande i icke-verbal kommunikation. Det handlar 

även om människors rörelsemönster, hur vi skapar personliga avstånd till andra människor 

och om beröring av oss själva och andra. Ickeverbal kommunikation innefattar även lukt och 

smak, färger och former samt hur vi klär oss, frisyr, sminkning och tatueringar. 

2.2 Lagar, styrdokument och riktlinjer 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) kap. 5 1§ ska hälso- och sjukvården bedrivas 

så att kravet på god vård tillgodoses. Det innebär att vården ska vara av god kvalitet och den 

ska ges med respekt och på lika villkor för hela befolkningen samt värna om patienters 

värdighet och självbestämmande enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 3 kap. 1§. 

Enligt Patientlagen 3 kap. 1§ (SFS 2014:821) har patienter rätt att få information om sitt 

hälsotillstånd och de behandlingsmöjligheter som finns och information ska ges utifrån 

patienters förutsättningar, det vill säga att den ska anpassas utifrån deras språkliga 

bakgrund. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 5 kap. 1§ och Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) 6 kap. 1§ ska hälso- och sjukvård ges med omtanke och respekt för patienter och 

ska i möjligaste mån ske i samråd med patienter. I avseende på sekretess och tystnadsplikt 

hänvisas till Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 6 kap. 12–16§§, vilken behandlar hälso- 

och sjukvårdspersonals skyldighet till tystnadsplikt. 

International Council of Nurse (ICN) har tagit fram en etisk kod för sjuksköterskor som 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) har översatt till svenska. Där står det skrivet att 

sjuksköterskor har fyra grundläggande ansvarsområden som utgör grunden för ett etiskt 

förhållningssätt i omvårdnad av patienter. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

lindra lidande och återställa hälsa. Omvårdnaden skall ges på ett respektfullt sätt och på lika 

villkor oavsett nationalitet, kultur, etnisk bakgrund etc. Sjuksköterskor ansvarar även för att 

patienter får relevant information på ett kulturellt anpassat sätt. I vårdmötet bör 

sjuksköterskor vara lyhörda för vad patienter uttrycker och visa medkänsla för patienterna. 

Dessutom bör sjuksköterskor förutom att visa respekt mot patienter även visa respekt 

gentemot kollegor och anhöriga. Vidare står det skrivet att sjuksköterskor bör reflektera över 
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de etiska riktlinjerna och hur de förhåller sig till dem i omvårdnadssituationer, samt bidra till 

att främja ett etiskt förhållningssätt på arbetsplatsen. Enligt Svensk sjuksköterskeförenings 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2017b) ska sjuksköterskor utföra sitt arbete 

utifrån gällande svensk lagstiftning och övriga styrdokument som är relevanta. 

Sjuksköterskor har även ett eget ansvar att kontinuerligt hålla sig uppdaterade gällande den 

senaste evidensbaserade forskningen. I omvårdnadsprocessen bör sjuksköterskor ha ett 

helhetsperspektiv och se till hela människan. För att kunna utföra en god omvårdnad krävs 

det att sjuksköterskor skapar en förtroendefull relation med patienterna. Omvårdnaden bör 

anpassas till patienterna genom så kallad personcentrerad vård, det vill säga att patienterna 

blir sedda och hörda. Sjuksköterskor utgår då från patienternas berättelse och vårdrelationen 

grundar sig på en ömsesidig respekt för varandras kunskap. Utifrån patientens berättelse kan 

sjuksköterskor skapa sig en uppfattning om vad hälsa är för den patienten och skapa 

förutsättningar för att främja hälsa. Sjuksköterskor som erhållit sin legitimation i annat land 

än Sverige och som har för avsikt att etablera sig i Sverige måste ha så pass goda kunskaper i 

det svenska, danska eller norska språket som krävs för att kunna utöva yrket. De är även 

skyldiga att kunna påvisa dessa kunskaper exempelvis genom betyg eller intyg (HSFL-FS 

2016:64, 4 kap. 1 §; SFS 2010:1369, 5 kap. 15 §). 

2.3 Migration 

Enligt Förenta Nationerna (FN, 2017) fanns det under år 2017 258 miljoner migranter i 

världen vilket då motsvarade ca 3,4% av världens befolkning. Av dessa var 25.9 miljoner 

flyktingar och asylsökande. Av totala antalet migranter återfanns 64% av migranterna i de 

mer utvecklade länderna. I Europa återfanns närmare en tredjedel av världens migranter, 78 

miljoner människor vilket utgjorde 23,7% av Europas befolkning. Majoriteten av dessa 

migranterna hade sitt ursprung i Europa och Asien. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 

2016) har migrationen till Sverige under en tid varit större än utvandringen. Vid årsskiftet 

2015–2016 var antalet utrikesfödda bosatta i Sverige närmare 1.7 miljoner människor, vilket 

motsvarade 17% av Sveriges befolkning. Anledningen till att människor migrerar till Sverige 

och andra delar av världen kan vara olika, dels på grund av förföljelse och otrygghet i 

hemlandet eller på grund av studier och arbetskraft etc. Över 200 länder finns 

representerade i Sverige. Vidare skriver SCB (2019) att för att räknas som migrant ska 

personen ha flyttat till Sverige och blivit folkbokförd i landet. Med folkbokförd menas att hen 

har fått uppehållstillstånd och har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader. 

2.4 Tolk i vården 

Tolk är inte en skyddad titel, vilket innebär att i princip vem som helst som behärskar minst 

två språk kan kalla sig för tolk. Tolkar kan därför ha varierande utbildning och erfarenhet. De 

kan dels genomgått tolkutbildning via Arbetsförmedlingen, tolkförmedlingens 

introduktionsutbildning, utbildning hos Myndigheten för yrkeshögskolan eller genomgått 
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högskoleutbildning i tolkningen men inte genomfört examensprovet för att bli auktoriserade. 

Auktoriserad tolk finns vilket är en skyddad titel. För att erhålla denna titel behöver ett 

examensprov avläggas hos Kammarkollegiet, dock är det endast cirka 10% av alla som utför 

provet som blir godkända. För att bli godkänd på examensprovet ställs höga krav på 

språkfärdigheter, realiakunskap och tolkteknik. Rätten till tolk vid språkbarriärer är inte 

direkt uttalad i någon lag, däremot stöds användandet av tolk av Hälso- och sjukvårdslagen 

och Patientlagen som säger att vård ska ges på lika villkor till hela befolkningen och i samråd 

med patienten. Det råder brist på tolkar i Sverige och framförallt auktoriserade tolkar, vilka 

har kommit att bli mer efterfrågade då kunskapskraven på tolkarna ökar. Det finns 

uppskattningsvis mellan 2500–4000 tolkar i Sverige år 2016 varav 157 auktoriserade tolkar 

som erhållit specialisering inom sjukvård. Anledningen till det stora spannet är att det är 

oklart hur många tolkar som är verksamma. Tolkanvändare upphandlar tolktjänster från 

tolkförmedlingar som i sin tur anlitar frilansande tolkar eller har sina egna anställda tolkar. 

Hälso- och sjukvård betalar generellt sett lägre för tjänsten och uppdragen är kortare än 

andra uppdragsgivare vilket leder till att tolkar kan föredra att ta uppdrag på annat håll. 

2.5 Tidigare forskning 

Nedan redovisas vad som framkommit i tidigare forskning som är av intresse för 

examensarbetet. Det delas in i Patienters upplevelse av språkbarriärer i vården, Vägar att 

överbrygga språkbarriärer samt Kulturella aspekter i vårdmötet. Kultur har förutom 

språkbarriärer visat sig ha en betydande roll i vårdmötet när sjuksköterskor och patienter 

inte talar samma språk, av den anledningen anses det vara intressant. 

2.5.1 Patienters upplevelse av språkbarriärer i vården 

När patienter med utländsk bakgrund kommer i kontakt med vården i ett nytt hemland och 

har svårt att tala och förstå det officiella språket möts de av språkbarriärer. I och med 

språkförbistringen uppstår lätt missförstånd som kan leda till vårdskada i olika utsträckning. 

Genom att öka förståelsen för patienters upplevelser av språkbarriärer kan flera tillbud 

förhindras i vården (Abdelrahim et al., 2015; Marshall, Wong, Haggerty & Levesque, 2010; 

Poureslami, Rootman, Doyle-Waters, Nimmon & Fitzgerald, 2011; Schmidt, Fargnoli, Epiney 

& Irion, 2018; van Rosse, de Bruijne, Suurmond, Essink-Bot & Wagner, 2015). Meuter, 

Gallois, Seglowits, Ryder och Hocking (2017) påvisar att det är svårt för patienter som 

kommer från ett annat hemland att förstå kulturellt specifika termer och uttryck. Även om 

språkförbistringen inte är så stor upplevs detta äventyra vårdandet. Framför allt upplevs de 

medicinska termerna som ett problem. Både patienter och deras anhöriga upplever en 

frustration över att de inte förstår vad som är viktigt för dem vad beträffar vård och 

behandling vilket beskrivs av Abdelrahim, et al. (2015) Marshall et al. (2010), Meuter et al. 

(2017), Poureslami et al. (2011) och Smith et al. (2018). Patienter upplever att de inte kan ta 

till sig information de blir tilldelade, än mindre hur de ska förklara var de har ont eller hur de 

känner. En patient som talar hindi upplever en frustration över att inte veta vilken sjukdom 
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han är drabbad av och uttrycker sig på detta sätt “What this illness is called I don’t know, 

what I say he doesn’t know and what he says I don’t understand.” (Abelrahim et al., 2015, s. 

360). Liknande fall beskrivs även i studien skriven av Ellins och Glasby (2016) där patienter 

upplever en frustration och rädsla över att inte förstå vad som sägs på grund av 

språkbarriärer, de vet inte vad de svarar ja eller nej på. En önskan som finns hos patienter är 

att information ska finnas skriftligt tillgänglig på deras modersmål beträffande sjukdomar 

och behandling enligt Marshall et al. (2010), Nitsos, Estrada och Messias (2017), Poureslami 

et al. (2011) och Schmidt et al. (2018). Vissa patienter kan varken läsa eller skriva på det 

officiella språket vilket leder till att de undviker att träffa läkare om de inte talar deras språk. 

Ibland resulterar det i att patienter får vänta i flera dagar på att få träffa en läkare skriver 

Marshall et al. (2010). Att patienter upplever en lång väntetid på läkare beskrivs även av 

Poureslami et al. (2011) och Schmidt et al. (2018). Flera patienter upplever att den 

begränsade tiden de får hos familjeläkaren hindrar dem från att ställa frågor när de inte 

förstår. En kvinna uttrycker att hon upplever den medicinska terminologin svår beträffande 

sjukdomar och medicinska behandlingar och försöker själv slå upp orden i en ordbok men att 

hon ibland inte alltid orkar bryr sig och det slutar därför med att hon inte förstår innebörden 

(Marshall et al., 2010). 

Språkbarriärer kan resultera i ökad stress och leda till missförstånd gällande medicinsk 

behandling enligt Meuter et al. (2017). Det finns en stor risk att patienter brister i att följa 

given ordination om de inte förstår vikten av behandlingen på grund av språkbarriärer, vilket 

även framkommer av Chauhan, Baker, Lester och Edwards (2010). Patienter känner en stor 

oro över sin situation när det finns språkbarriärer, de uttrycker att de inte vet vad som ska 

hända med dem eller vad vårdpersonalen ska göra för behandling. De känner sig hjälplösa 

och sårbara samt upplever att de inte kan vara med och bestämma över sin vård beskriver 

Abdelrahim et al. (2015), Chauhan et al. (2015), Marshall et al. (2010), Nitsos et al. (2017), 

Poureslami et al. (2011) och Schmidt et al. (2018). 

2.5.2 Vägar att överbrygga språkbarriärer 

Abdelrahim et al. (2015) beskriver patienters upplevelser när tillfälliga tolkar används, dessa 

kan vara annan personal på sjukhuset, andra patienter eller till och med chaufförer till andra 

patienter. De får helt enkelt ta hjälp av de som kan hjälpa dem att tolka oavsett vem det är. 

Enligt Abdelrahim et al. (2015) och Rochelle och Marks (2010) saknar patienterna vetskap 

om att det är deras uppgift att anlita tolk. Vidare skriver Abdelrahim et al. (2015) att 

sjuksköterskor är de som används flitigast till att hjälpa till att tolka i vårdmötet. Patienter 

upplever att dessa sjuksköterskor inte alltid kan språket tillräckligt väl, vilket gör att de inte 

upplever mötet tillfredsställande. Patienter upplever även att sjuksköterskor får en extra 

börda när de agerar tolk eftersom de redan har sina ordinarie arbetsuppgifter att sköta. En 

del patienter tar hjälp av familj och vänner som kan tolka, vilket framkommer i studier gjorda 

av Chauhan et al. (2010), Meuter et al. (2017), Poureslami et al. (2011), Rochelle och Marks 

(2010) samt van Rosse et al. (2015). Abdelrahim et al. (2015) skriver att andra patienter tar 

hjälp av kroppsspråk för att göra sig förstådda eller så har de lärt sig lite av det officiella 

språket så att de kan blanda det med engelska och på så sätt göra sig förstådda.  
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Enligt Ellins och Glasby (2016), Poureslami et al. (2011), Rochelle och Marks (2010), Schmidt 

et al. (2018) samt van Rosse et al. (2015) finns det tillgång till professionella tolkar vilket 

uppskattas av patienter då de upplever att de annars inte kan förstå något i mötet med 

vårdpersonalen. Information om att tolktjänsten finns att tillgå är dock bristfällig, därför 

utnyttjar inte patienterna möjligheten att använda tolk i den utsträckning som skulle 

behövas. Chauhan et al. (2010) skriver att det inte finns tillgång till professionell tolk vilket 

orsakar fördröjning och missförstånd i vårdmötet. Abdelrahim et al. (2015), Meuter et al. 

(2017), Schmidt et al. (2018) och van Rosse et al. (2015) skriver att använda sig av familj och 

vänner eller utomstående som inte är bekanta med medicinska termerna riskerar att leda till 

missförstånd hos patienter och gör att patienter känner en osäkerhet kring om de får tillgång 

till den information de har rätt till. Enligt Ellins och Glasby (2016) och van Rosse et al. (2015) 

framkommer att användningen av professionell tolk är bristfällig på grund av att patienter 

upplever att vårdpersonal inte anser sig ha tid att kontakta tolkservice. Rochelle och Marks 

(2010) anser att använda sig av professionell tolk dock har sina nackdelar samt att patienter 

är oroliga för att tolkar inte översätter korrekt. Patienter har själva ingen möjlighet att avgöra 

det. De upplever även att det ibland kan vara svårt att anlita tolk då de är tvungna att vara ute 

i god tid, ibland två till tre veckor i förväg. Vid akutfall är detta dock inte möjligt. Nitsos et al., 

(2017) har studerat spansktalande föräldrars erfarenheter av språkbarriärer i USA. Deras 

studie visar på att förtroendet hos föräldrar ökar för vårdpersonal när de talar deras språk 

och att när det finns informationsmaterial på deras språk är följsamhet gentemot behandling 

god. Rochelle och Marks (2010) skriver att deltagarna anser att det är viktigt att tala det 

officiella språket för att kunna tillgå hälso- och sjukvården i landet. De upplever att en del 

migranter enbart förlitar sig på vänner och familjemedlemmars språkkunskaper när de är i 

behov av att uppsöka hälso- och sjukvård. 

2.5.3 Kulturella aspekter i vårdmötet 

Abdelrahim et al. (2015) och Poureslami et al. (2011) menar att språkbarriärer ökar på grund 

av den större migrationen i världen. Förutom språkbarriärer upplever patienter även stora 

kulturella skillnader under vårdmöten. Studien skriven av Abdelrahim et al. (2015) som är 

gjord i Qatar menar på att landets mångkulturella befolkning visar på vikten av ökad 

uppmärksamhet för kulturell mångfald och främjande av kulturell kommunikation. Meuter 

et al. (2017) skriver exempelvis att smärta uttrycks på olika sätt i olika kulturer vilket också 

kan ge upphov till missförstånd i vårdmötet. Även om språkbarriärer inte är så omfattande 

finns risk för missförstånd på grund av kulturellt specifika termer, uttryck och metaforer. 

Enligt Rochelle och Marks (2010) och Schmidt et al. (2018) anser flera patienter att det 

underlättar att ha tillgång till vårdpersonal som talar deras modersmål. De kan då få uttrycka 

sina känslor på sitt språk vilket inte upplevs på samma vis som på det officiella språket. 

Vidare skriver Schmidt et al. (2018) att migranter upplever en stress över att behöva tala det 

officiella språket på grund av rädsla för att uttrycka sig fel, vilket också är en orsak till att de 

föredrar att tala med vårdpersonal som talar deras språk. 
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2.6 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som valts till detta examensarbete grundar sig på Katie Erikssons 

teori om Vårdandets idé, Vårdprocessen och Den lidande människan. Eriksson (2018a) 

beskriver att vi i vården ska möta hela människan som hon menar innefattar kropp, själ och 

ande. En helhetssyn tar hänsyn till alla aspekter av människan. Språket och även kulturen är 

en stor del av vad sjuksköterskor möter i människan som är patient. Något som blir svårt att 

svara på är hur stor del som sjuksköterskor kan vårda av hela människan när sjuksköterska 

och patient inte talar samma språk. Lidande som förorsakas av oss människor ligger enligt 

Eriksson (2018c) i de mänskliga relationerna vilket gäller oavsett om det är relationen mellan 

sjuksköterska och patient eller kollegor emellan. 

2.6.1 Vårdandets idé 

Eriksson (2018a) beskriver vårdandet som någonting naturligt hos människan. Med 

vårdandets idé bekräftar vårdaren människan genom att visa omsorg, vilket ger människan 

kraft att växa. Vårdandet förmedlas genom ömhet, närhet och ansning och tillgodoser hela 

människans välbefinnande i kropp, själ och ande (Eriksson, 2018a). Det finns inga gränser 

mellan kropp, själ och ande. Hela människan ska mötas i en vårdsituation där ingen del kan 

utelämnas (Eriksson, 2018d). Hela människan beskrivs som en helhet som innefattas av en 

biologisk del, kropp, en psykologisk del, själ och en andlig del, ande. När människan upplever 

välbefinnande har det en helande kraft. Att vårda innebär att bidra till att människan växer 

och utvecklas i sig. Att hjälpa henne se att det finns en inre kraft att skapa en helhet och att 

denna uttrycks genom leken. Leken utgör tillsammans med ansa och lära en väg mot hälsa. 

Genom ansning, lekande och lärande vill vårdaren kunna frambringa ett tillstånd av tillit och 

tillfredsställelse samt ett andligt och kroppsligt välbehag. I vårdandet innebär det att 

vårdaren vill framkalla en känsla hos patienten att hon utvecklas med syftet att förändra sina 

hälsoprocesser (Eriksson, 2018a). Ansning präglas av närhet, värme och beröring. Beröring 

genom att exempelvis hålla handen eller att krama någon har en positiv effekt på människans 

välbefinnande och det kan hjälpa till att minska hennes oro och ångest. Ansning visar sig 

bland annat genom viljan att skydda när människans egna möjligheter begränsas, men 

samtidigt stärka hennes egen aktivitet då hon strävar efter ett oberoende och en frihet. 

Genom att ansningen är kravlös kan människan känna sig accepterad och älskad så som hon 

är och inte för sina handlingar. Att kunna leka hör till människans natur och är en viktig del i 

vårdandet. Det är genom leken människan övar på sina färdigheter och skapar aktivt sin 

hälsa. Här är det viktigt att patienten känner sig trygg och har en tillit till vårdaren för att hon 

ska kunna uppleva leken fullt ut. Lärandet är en process i ständig förändring då en utveckling 

sker hos människan. Under den skapas nya möjligheter för människan och nya vägar öppnas. 

Tanken med lärandet är att hon ska växa och skapa sig en bättre hälsa (Eriksson, 2018b). 

2.6.2 Vårdprocessen 

Eriksson (2018a) beskriver människan som en helhet av kropp, själ och ande. Vårdprocessen 

grundar sig på att i alla avseenden sörja för människan som helhet även om det aktuella 
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hälsotillståndet begränsas till en viss del. Helhetssynen på människan innebär också att se till 

hela hennes liv. Vad hon har för önskningar, tankar, känslor, drömmar med mera. Grunden i 

humanistisk vård är att visa respekt och ödmjukhet gentemot den unika människan. 

Människan både påverkas och blir påverkad av den kultur hon lever i. Hon behöver anpassa 

sig till de förändringar som sker, vilka kan vara både positiva och negativa. När 

förändringarna är positiva utvecklas och växer människan. Samspelet mellan människan och 

den kultur hon lever i kan påverka hennes prestationer och det gäller att undersöka vilka 

faktorer som påverkar henne åt det negativa hållet för att förändring åt det bättre hållet ska 

kunna ske. Relationen mellan vårdare och patient är kärnan i vårdprocessen, det är den som 

är grunden till att patienten får kraft att vara delaktig i vårdprocessen. I vårdrelationen sker 

mötet med människan som helhet, här interagerar vårdare och patient i vårdprocessens 

faser. Vårdprocessens form är presens vilket gör att vårdaren fokuserar på att patienten har 

det väl här och nu. Vårdaren följer patienten under vårdprocessens gång och visar vägen men 

utan att för den skull bestämma takten eller målet. Patienten får vara delaktig och skapa sitt 

eget liv i relationen med vårdaren. Därigenom skapas möjligheten för människan att 

utvecklas och växa och att ge uttryck för sina behov och begär (Eriksson, 2018a). 

2.6.3 Den lidande människan 

Eriksson (2018c) skriver att leva innebär att lida och att lidandet utgör en del av människan. 

Att lida med någon annan människa är inte det samma som att lida själv, det är att uppleva 

medlidande. Om vi själva lider hämmas vår förmåga till medlidande och vård. Medlidande 

förutsätter mod, att ta ansvar och att samtidigt offra någonting av sig själv. Vårdaren har i 

medlidandet förmåga att uppleva den andres vedermödor som sina egna där motivet för 

vårdarens handlingar utgår från den andres lidande. Vårdarens tankar hamnar i bakgrunden 

för att hjälpa den som är i behov av hjälp. Medlidande står för rättvisa och sann 

barmhärtighet. Genom att se en annan människas lidande bekräftas denna och kan ge 

människan mod att möta lidandets drama. Lidandets drama utspelas i tre akter; bekräftande 

av lidandet, tid och rum att få lida ut, det vill säga själva lidandet och den nya vägen fram till 

försoningen. Att försonas innebär att en ny helhet av människan formas där något har 

förlorats. Försoning kan leda fram till en ny meningsfull helhet där det genomlevda lidandet 

givits en mening. Ett lidande som inte bekräftas innebär ytterligare lidande för människan. I 

ett vårdmöte innebär detta ett vårdlidande för patienterna. Lidande existerar i flera 

dimensioner, att lida kan vara att ”pinas och våndas”. Att lida kan vara att ”kämpa och att 

utstå”. Lida kan även vara någonting meningsfullt som leder fram till försoning och nytt liv. 

Där nytt liv segrar har lidandet utgjort en ny källa till liv. Så länge det finns hopp och 

människan har förmåga att förmedla sitt lidande till en annan människa finns kraft till en ny 

mening av livet. Att inte ta ansvar för sitt lidande innebär en flykt och en oförmåga att 

försonas med lidandet. Vidare beskrivs betydelsen av att ställa frågan varför vi lider. Vi 

tvingas då att reflektera över oss själva och lära oss förstå lidandet. Varje människa har 

någon gång upplevt outhärdligt lidande och har till stor del stått ensam i det. I en djupare 

mening kan lidande betyda att människan inte har möjlighet eller förmåga att förverkliga sig 

själv. När livskraften går förlorad i det djupaste lidandet fylls människan av livsleda ”Endast 

den som förnekar lidande kan åstadkomma lidande” (Eriksson, 2018c, s. 39). Lidande som 
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förorsakas av naturkatastrofer eller andra yttre omständigheter kan människan finna en 

förnuftig förklaring till. Lidande som förorsakas av en annan människa är ofta ett dolt 

lidande och svårt att finna en uppenbar förklaring till. Grunden till lidande som förorsakas av 

oss människor ligger i de mänskliga relationerna. En avsaknad av en meningsfull relation kan 

vara ett av de största lidandena. Vi har i egenskap av människa ett ansvar inför varandra att 

inte åsamka lidande genom att inte bekräfta den andre eller kränka den andres värdighet. I 

vården innebär det ett ansvar som människa, att den skam eller skuld patienterna upplever 

inför sin sjukdom inte ska leda till vårdlidande. Hela sjukvårdssystemet kan leda till en 

känsla av skam och förnedring. Vårdaren kan utstråla en negativ attityd gentemot 

patienterna vilket leder till vårdlidande för patienterna. Människan är utlämnad till andra 

människor vilka hon är beroende av, först när hon inser att hon själv kan göra något åt sitt 

lidande och dela det genom berättelsen kan hon få kraft att växa. Den som bekräftar lidandet 

och ger människan mod att kämpa ska göra det så att den andra behåller sin värdighet. Med 

omsorg och ödmjukhet kan vårdaren möta lidandet hos en annan människa. ”Så som man 

betraktar människan så behandlar man henne” (Eriksson, 2018c, s. 104). 

2.7 Problemformulering 

I världen finns cirka 258 miljoner människor som har migrerat av olika skäl och bosatt sig i 

ett nytt land med ett främmande språk. När migranter är i behov av att uppsöka hälso- och 

sjukvård i det nya landet uppstår språkbarriärer eftersom många har bristande kunskaper i 

det officiella språket. I Sverige är antalet invånare med utländsk bakgrund över 1.7 miljoner 

människor. Det är lagstiftat att svensk hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor för hela 

befolkningen samt att vården ska tillhandahållas på det språk patienterna är i behov av för 

att kunna förstå och samverka i sin vård. Tidigare forskning visar att patienter upplever att 

hälso- och sjukvården brister i att delge information på ett begripligt sätt. En väl fungerande 

kommunikation är grunden för en god vårdrelation. Brister kommunikationen finns det risk 

för missförstånd och patienter riskerar att utstå ett vårdlidande. Patienter har önskemål om 

att få information både muntligt och skriftligt på sitt modersmål för att lättare kunna förstå. 

Det framkommer även önskemål om tillgång till tolk för att underlätta kommunikationen 

med vårdpersonalen. Ett av sjuksköterskors ansvar är att skapa en god vårdrelation med 

patienter och deras anhöriga. Under vårdmöten är vikten av förståelse avgörande för att 

sjuksköterskor ska få möjlighet att ge rätt behandling och tillfredsställa patientens hälsa. Av 

den anledningen valdes att beskriva hur sjuksköterskor upplever hur det är att vårda 

patienter när språkbarriärer finns. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av språkbarriärer i vården. 
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4 METOD 

Den valda metoden är en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002). Den grundar sig 

på vårdvetenskapliga artiklar och syftar till att beskriva de fynd som framkommit i artiklarna 

utan att göra egna tolkningar av dess data. Data analyseras systematiskt och leder till en 

översikt av insamlade data ur de artiklar som ingår. Processen i systematisk litteraturstudie 

genomförs i fyra faser enligt Evans (2002). I första fasen fastställs vilka artiklar som ska 

inkluderas, detta dokumenteras i inklusionskriterierna. En sökning i databaser görs för att 

hitta artiklar och därefter väljs relevanta artiklar utifrån inklusionskriterierna. Denna 

urvalsprocess försäkrar ett enhetligt urval, vad gäller artiklarnas egenskaper. I fas två läses 

artiklarna upprepade gånger för att skapa en förståelse av artiklarna som helhet. 

Uppmärksamhet riktas mot artiklarnas detaljer så väl som vad varje artikel säger och 

nyckelfynd samlas in från varje vetenskaplig artikel och listas. I fas tre granskas 

förteckningen över nyckelfynd för att identifiera teman. Likheter och skillnader mellan 

artiklarna jämförs och liknande teman identifieras. Nyckelfynden från artiklarna grupperas 

och kategoriseras utifrån liknande områden. Förhållandet mellan artiklarna undersöks efter 

nyckelfynden och förklarande teman. Från de teman som skapats identifieras subteman och 

denna process skapar en större förståelse av fenomenet. Dessa teman och subteman 

undersöks på nytt för att analysera innehållet i varje tema och identifiera förenlighet och 

bristande överensstämmelse i dessa. I fjärde och sista fasen skrivs varje tema ner och 

hänvisar tillbaka till ursprungsartikeln för att kontrollera noggrannheten i beskrivningen. 

Resultatet av syntesen skrivs ner och beskriver alla teman och subteman, dessa stödjs av 

exempel från ursprungsartikeln (Evans, 2002). 

4.1 Urval och datainsamling 

Inklusionskriterier är allmänsjuksköterskor och kvalitativa artiklar. Sökningen begränsades 

även genom att använda peer reviewed samt att söka kvalitativa artiklar mellan åren 2009-

2019. Inga begränsningar har gjorts gällande land, kön eller etnicitet i de sökningar som 

utförts. Exklusionskriterier är sjuksköterskor med specialistutbildningar samt kvantitativa 

artiklar. De databaser som använts är CINAHL plus och PubMed eftersom dessa databaser är 

relevanta vid sökning efter vårdvetenskapliga artiklar. Sökningarna gjordes separat för att 

sedan läsas och kvalitetsgranskas gemensamt. Ett sökord som använts vid varje sökning är 

“nurse” då språkbarriärer ska studeras ur sjuksköterskors perspektiv. “Language” och 

“communication” är två sökord som använts i olika kombinationer eftersom språk och 

kommunikation är nyckelord i syftet. Enligt Friberg (2017) kan booleska ord användas för att 

precisera sökningen, de vanligaste är AND, OR och NOT. De sökord som användes var lika 

betydelsefulla för sökningen vilket medförde att inget av dem valdes bort, därmed behövde 

NOT inte användas och sökning med OR resulterade inte i fler träffar. Därför valdes endast 

det booleska sökordet AND, det har använts enligt följande; nurse* experience AND 

“language barriers”; “language barriers” AND nurse experience; language barriers in 

healthcare AND nurses experience; communication barriers between nurse and patient AND 

language; samt “communication barriers” AND “nurse attitude” AND “patient care”. En 
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sekundärsökning genomfördes av valda artiklars referenslista då den första sökningen inte 

gav ett tillfredsställande antal artiklar, vilket resulterade i ytterligare två artiklar. Vid 

sökningarna lästes först artiklarnas titlar för att avgöra om de var av intresse för att sedan 

vidare läsa deras abstract och syfte. Valda artiklar utifrån ovanstående kriterier och 

sökningar framgår ur bilaga A, sökmatrisen. I sökmatrisen redovisas sökprocessen med de 

sökord och inklusionskriterier som använts. 

En kvalitetsgranskning av de elva valda vårdvetenskapliga artiklarna har utförts för att 

säkerställa att artiklarna håller god kvalitet (Friberg, 2017) och är väsentliga för syftet. De 

vetenskapliga artiklar som valts har kvalitetsgranskats i avseende på tydlighet i 

beskrivningen av problemformulering, metod och resultat. Granskningen har även gjorts 

avseende beskrivet syfte, beskrivning av deltagare och om artiklarnas resultat svarar på 

syftet. Granskning gällande om det finns en diskussion kring metod, etik och resultat har 

också utförts. Kvalitetsgranskningen har utgått från Friberg (2017) där de olika 

granskningspunkterna omvandlades till nio frågor som kunde besvaras med ja eller nej. 

Genom att besvara dessa frågor kunde varje artikel poängsättas och på så sätt framkom hur 

hög kvalitet de olika artiklarna höll. Poäng 1-3 gav låg poäng, 4-6 medel och 7-9 hög poäng. 

Resultatet av kvalitetsgranskningen finns i bilaga B. Efter kvalitetsgranskningen numrerades 

de artiklar som valdes och listades i artikelmatrisen, bilaga C. I artikelmatrisen beskrivs 

kortfattat de valda artiklarnas syfte, metod och resultat tillsammans med den poäng som 

kvalitetsgranskningen gav. 

4.2 Genomförande och analys 

En kvalitativ litteraturstudie enligt Evans (2002) syftar till att beskriva de fynd som 

framkommit i artiklarna utan att göra egna tolkningar av dess data. I fas två lästes artiklarna 

upprepade gånger för att få en helhetsbild av deras innehåll och för att identifiera nyckelfynd. 

Detta resulterade i 118 nyckelfynd som märktes med nummer från respektive artikel, i nästa 

fas listades nyckelfynden för att kunna hålla reda på deras ursprung. I fas tre skrevs 

nyckelfynden ner på papperslappar och sorterades i olika högar utefter likheter och 

skillnader, på så sätt skapades teman. Efter det granskades varje tema för att finna subteman, 

detta ledde till att två teman och fyra subteman utkristalliserades. I fjärde och sista fasen 

skrevs varje tema och subtema ner i resultatet med stöd från de nyckelfynd som hittats och 

refererades tillbaka till originalartikeln, på så sätt skapades en större förståelse för 

fenomenet. Det skrevs både i löpande text och i en tabell för att tydligare visa på teman och 

subteman. 
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Tabell 1. Exempeltabell över nyckelfynd, tema och subtema. 

NYCKELFYND TEMA SUBTEMA 

På grund av 
språkbarriären var det 
svårt för sjuksköterskor att 
skapa en relation och att 
inge förtroende hos 
patienterna (Hart & 
Mareno, 2013).  

 

 

 

RISKER 

 
Att vårdrelationen brister 
och känna otrygghet vid 

nyttjande av tolk 
 

Språket var ett känsligt 
ämne för många 
sjuksköterskor och flera av 
dem skämdes för att de 
inte kunde språket bättre 
(Tregunno, Peters, 
Campbell & Gordon, 
2009). 

 
 

Att stå utanför gemenskapen 
och inte räcka till 

 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt CODEX (2019) ska alla människors integritet och fria samtycke respekteras, därmed 

ska all forskning prövas etiskt. För att den begränsade tid som finns att tillgå i kursen byggs 

examensarbetet vidare på befintlig forskning så att tid och resurser används på ett 

fördelaktigt sätt enligt Kjellström (2017). De artiklar som ingår i examensarbetet har 

kvalitetsgranskats i avseende på etiska överväganden där det ska framgå att artiklarna har ett 

etiskt förhållningssätt. Artikelsökningen genomfördes i CINAHL och PubMed vilka är 

relevanta databaser inom vårdvetenskap och innehåller 5400 tidskrifter respektive 25 

miljoner referenser. De artiklar som valts att ingå i examensarbetet har lästs flera gånger dels 

enskilt men även tillsammans för att säkerställa att innehållet har uppfattats på ett korrekt 

sätt (Polit & Beck, 2017). Utifrån Evans (2002) metod som valts skapas en beskrivning av 

fenomenet utan att använda egen tolkning, vilket underlättar vid genomförande av kvalitativ 

analys på grundläggande nivå. Den förförståelse som enligt Henricson och Billhult (2017) 

alltid finns med i all forskning har varit viktig att reflektera över inför examensarbetet. Den 

som bedriver forskning har egna livserfarenheter och kunskaper från tidigare yrkeserfarenhet 

som berör det fenomen som ska studeras. Diskussion har förts kring att behålla ett öppet 

förhållningssätt gentemot fenomenet enligt Henricson och Billhult (2017). Den kontext som 

examensarbetet utgår ifrån är blivande sjuksköterskor med fåtal år inom vårdyrket. Strävan 

har dock varit att objektivt studera valt fenomen. Till god forskningsetik enligt CODEX 

(2019) krävs noggrannhet i genomförandet för att inte frångå ämnet och att inte förvränga 

resultatet. Detta examensarbete har därför genomförts med avsikt att ta hänsyn till att 

behålla en äkta och trovärdig hållning inför vidare forskning, samt att referering har utförts 

på ett korrekt sätt. För att redovisa tillförlitliga resultat har analysen genomförts med 

noggrannhet och återkopplats till originalstudierna vilket CODEX (2019) och Polit och Beck 
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(2017) menar på är väsentligt för trovärdigheten. Enligt Friberg (2017) är det viktigt för 

sjuksköterskor att använda ny kunskap i vårdande möten, därför behövs forskning som kan 

leda fram till värdefull kunskap inom omvårdnad. Det valda ämnet anses vara av intresse för 

sjuksköterskor i framtida vårdmöten vilket enligt Polit och Beck (2017) förväntas av 

forskning. Under arbetets gång har avsikten varit en strävan till ett gott vetenskapligt 

hantverk där metod, teori, resultat och diskussion har för avsikt skapa en helhet samt att 

analysen besvarar syftet vilket enligt Kjellström (2017) betonar är av vikt för examensarbete. 

5 RESULTAT 

Under analysarbetet arbetades systematiskt två teman och fyra subteman fram. Resultatet 

redovisas nedan i form av en tabell över tema och subtema samt i löpande text. 

Tabell 2. Tema och subtema 

TEMA SUBTEMA 

 
 
 

Risker 

Att vårdrelationen brister och 

känna otrygghet vid nyttjande 

av tolk 

Att stå utanför gemenskapen och 

inte räcka till 

 
Möjligheter 

Att inge en känsla av trygghet 

Att bringa förståelse 

 

5.1 Risker 

Under temat Risker skapades två subteman, Att vårdrelationen brister och känna otrygghet 

vid nyttjande av tolk och Att stå utanför gemenskapen och inte räcka till. När språket blir 

ett hinder i kommunikationen uppstår risk för missförstånd i vårdandet. Brister 

kommunikationen får inte sjuksköterskor viktig information som behövs för att göra en 

bedömning av patienters behov. Det finns risk att patienter blir oroliga och att vårdrelationen 

blir lidande. Därigenom finns risk för vårdskada för dessa patienter. 
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5.1.1  Att vårdrelationen brister och känna otrygghet vid nyttjande av tolk 

Sjuksköterskor upplevde att språket spelade en väsentlig roll i kvalitén av vården. Med en 

bättre kommunikation hade de lättare att förstå patienter. Sjuksköterskor upplevde sig mer 

tillmötesgående med ett gemensamt språk. Att bli hindrad av språkbarriärer gjorde det svårt 

att interagera med patienter och på så vis var det svårt att bygga upp en förtroendefull 

relation (Degni, Suominen, Essén, El Ansari & Vehviläinen-Julkunen, 2012; Hart & Mareno, 

2013; Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013). Kommunikationen upplevdes bli 

lidande och det fanns risk för missförstånd när patienter inte talade det officiella språket. Det 

var en utmaning för sjuksköterskor att veta hur de skulle uttrycka sig för att patienter skulle 

förstå om de inte hade tillgång till en tolk (Degni et al., 2012; Mengesha, Perz, Dune & 

Ussher, 2018; Plaza del Pino et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde att de ville utföra en god 

omvårdnad. När det fanns språkbarriärer tog arbetet längre tid eftersom omvårdnaden 

krävde mer planering. En del i arbetet var att ta reda på behovet av tolk (Coleman & Angosta, 

2017; Tregunno, Peters, Campbell & Gordon, 2009). Sjuksköterskor önskade att extra tid 

avsattes vid hemgång för dessa patienter (Coleman & Angosta, 2017). Sjuksköterskor 

upplevde det arbetsamt för patienter som hade svårt att uttrycka sig. Det kunde vara svårt att 

avgöra hur ont en patient hade. Sjuksköterskor oroade sig för patienter och hur de skulle 

klara av att hantera sina läkemedel när de kom hem. De visste inte om de hade förstått 

ordinationen eller om de visste hur de skulle hämta ut sina läkemedel när de åkte hem. 

Sjuksköterskor menade på att om de inte hade förstått de instruktioner de fått skulle de snart 

vara tillbaka. Stundtals upplevde sjuksköterskor att patienter ville vara artiga och att de 

uttryckte att de hade förstått men om de inte upprepade vad sjuksköterskor sagt via en tolk 

kunde de inte vara säkra på att de faktiskt hade det (Coleman & Angosta, 2017; Plaza del Pino 

et al., 2013). Att använda sig av tolkservice kunde ibland vara frustrerande för att den 

servicen inte alltid hade möjlighet att erbjuda en tolk som hade kunskap att översätta 

medicinska termer. "My experience with interpreters was that one of the challenges for 

them is that they often themselves don’t understand the health language and the terms … 

they wouldn’t have the faintest idea of what to say or how to explain ..." (Mengesha et al., 

2018, s. 202). Fanns inte tolk med rätt kompetens försvårades arbetet genom att de behövde 

anpassa språket så att tolken skulle förstå vad som behövde översättas. Även om tolken hade 

kunskapen upplevdes det som tidskrävande då det tog längre tid än när patienterna talade 

samma språk (Coleman & Angosta, 2017; Hart & Mareno, 2013; Mengesha et al., 2018; Plaza 

del Pino et al., 2013). Det upplevdes samtidigt svårt att skapa en god relation genom en tolk 

(Hart & Mareno, 2013).  

Sjuksköterskor som arbetade inom mödravården med kvinnliga flyktingar, upplevde att 

patienter inte alltid förstod att det var de som skulle ha med sig tolk. Kvinnorna hade ibland 

med sig en familjemedlem som hjälp att översätta. Kvinnornas barn som kunde språket 

bättre eller deras svärmor fick agera tolk vid känsliga vårdmöten. Sjuksköterskor upplevde 

obekväma situationer när barn följde med sin mamma för att översätta. De visste inte heller 

hur sanningsenligt dessa patienter skulle svara då det kunde handla om känsliga ämnen så 

som aborter eller könssjukdomar (Degni et al., 2012; Ng & Newbold, 2011). Sjuksköterskor 

som arbetade inom mödravården upplevde att det var svårt att använda sig av manliga 

tolkar. Kvinnorna ville ogärna öppna upp och prata då de inte kände sig bekväma med det. 
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Sjuksköterskor upplevde även att manliga tolkar kände sig obekväma att tala om och att 

översätta information gällande de kvinnliga könsorganen. Sjuksköterskor upplevde att 

svårigheten med att få flyktingar att tala det officiella språket var att de föredrog att 

socialisera sig med människor från sina egna kulturer, vilket då bidrog till att flyktingar inte 

lärde sig språket. Detta upplevdes främst gälla de äldre kvinnorna, vilket kunde leda till att 

kvinnorna inte fick adekvat rådgivning (Mengesha et al., 2018). 

5.1.2 Att stå utanför gemenskapen och inte räcka till 

Språkbarriären var ett stort problem för migrerade sjuksköterskor, de upplevde att de hade 

svårt att förstå kollegor och patienter. De förstod inte vissa vardagsuttryck och stundtals blev 

det förvirrande då de översatte vissa uttryck ordagrant (Okougha & Tilki, 2010; Tay, Ang & 

Hegney, 2012; Tregunno et al., 2009). En del sjuksköterskor hade svårt med ord så som 

“please” och “thank you”. De hade inte en direkt översättning av dessa ord och var inte vana 

vid att använda dem i samma utsträckning (Okougha & Tilki, 2010). Trots att de hade fått 

utbildning i det officiella språket upplevde de att kollegor och patienter talade för snabbt. De 

var tvungna att tala långsammare för att göra sig förstådda och tvärtom. En del 

sjuksköterskor förstod inte jargongen kollegor och patienter använde sig av “When I first 

came to England, I did not understand when a patient asked me where the “loo” was. The 

word “loo” is not used in my country, we use toilet.” (Okougha & Tilki, 2010, s. 103) 

(Okougha & Tilki, 2010; Tregunno et al., 2009). Migrerade sjuksköterskor upplevde att de 

blev stressade på grund av språkbarriärerna. Det fanns en stor utmaning i att kunna göra sig 

förstådda och i att förstå kollegor, patienter och anhöriga. Ibland krävdes det flera 

upprepningar för att de skulle kunna förstå varandra. Migrerade sjuksköterskor behövde 

ständigt ta i akt vad som sades och vad de själva försökte uttrycka. Det ledde till att de 

upplevde en ständig trötthet (Tregunno et al., 2009). 

Migrerade sjuksköterskor upplevde att inhemska patienter kände sig obekväma och att de 

hade negativa attityder mot dem då de talade med andra patienter på deras modersmål. De 

upplevde även att kollegor och ledning misstyckte när de inte talade det officiella språket 

med sina patienter. Migrerade sjuksköterskor upplevde att de saknade stöd från ledningen 

och att kollegor inte hade kunskap om arbetsplatsers policy gällande att använda tolk (Ali & 

Johnson, 2017; Tay et al., 2012). De oroade sig för sina språkförbristningar. Även när de hade 

fått utbildning i det officiella språket kände flera av dem att de skämdes över att de inte 

kunde språket bättre och att de på grund av det hämmade kommunikationen med 

patienterna. De tyckte att det var svårt att ha en öppen kommunikation då de var oroliga för 

att använda fel ord och riskera att förolämpa patienter (Coleman & Angosta, 2017; Tay et al., 

2012; Tregunno et al., 2009). Hos vissa av de migrerade sjuksköterskorna fanns det till och 

med funderingar på att säga upp sig på grund av språkbarriären (Tay et al., 2012). När 

migrerade sjuksköterskor talade med patienter på ett icke officiellt språk upplevde de att 

kollegor var skeptiska och att förtroendet för dem brast. De upplevde att de blev behandlade 

som utomstående av kollegor och även av patienter och anhöriga (Ali & Johnson, 2017; 

Tregunno et al., 2009). Migrerade sjuksköterskor upplevde att deras inhemska kollegor var 

snabba att basera sina negativa åsikter på vilka kunskaper de besatt i det officiella språket 
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och på vilken utbildning de genomgått i sitt hemland. "Some nurses think that because 

you’re an immigrant, you probably are not educated … [that] you don’t know what you are 

doing … so they don’t have trust in you whenever you’re doing something...” (Tregunno et 

al., 2009, s. 187-188).  

Inhemska sjuksköterskor upplevde att migrerade sjuksköterskor inte tog sig tid till att prata 

med patienter och att de på grund av språkbarriärer inte kunde nå fram. Detta gjorde att 

inhemska sjuksköterskor upplevde att migrerade sjuksköterskor endast kunde tillgodose 

basala behov men inte psykosociala eller emotionella behov. (Tay et al., 2012; Tregunno et 

al., 2009). Migrerade sjuksköterskor som talade flera språk upplevde att de hamnade i en 

sårbar situation på grund av deras flerspråkighet. Då de hade kunskapen att kommunicera 

med patienter med språkförbistring ville de hjälpa till men hade svårt att förhålla sig till 

situationen. Flerspråkiga sjuksköterskor fick ibland agera tolk åt sina kollegor och upplevde 

det stressfullt då andra patienter fick vänta. De upplevde sig utnyttjade både av kollegor och 

patienter och hann inte alltid med sina egna arbetsuppgifter. Patienter kunde skapa 

orealistiska förväntningar som att prata om sina personliga problem eller engagera 

sjuksköterskor i irrelevanta diskussioner. Flerspråkiga sjuksköterskor menade på att de hade 

sina egna arbetsuppgifter att sköta och när de hjälpte till att tolka utförde de ett arbete de 

inte fick betalt för (Ali & Johnson, 2017). De önskade att de kunde ha blivit tilldelade lättare 

arbetsuppgifter för att minska arbetsbördan (Coleman & Angosta, 2017). 

5.2 Möjligheter 

Under detta tema skapades två subteman, Att inge en känsla av trygghet och Att bringa 

förståelse. Här beskrivs möjligheter att överbrygga språkbarriärer i vården. En sjuksköterska 

som vill sitt bästa och är uppfinningsrik har möjlighet att nå fram till patienter och få 

förståelse för deras behov och önskningar. Genom att visa patienter respekt och behålla en 

lugn attityd finns goda förutsättningar för att bygga upp ett förtroende hos patienter. Det 

finns goda möjligheter till ett gott vårdande trots språkförbistring. 

5.2.1 Att inge en känsla av trygghet 

Med mänsklig kärlek och värme kunde sjuksköterskor skapa grunden för god 

kommunikation med de patienter som inte talade samma språk. Sjuksköterskor upplevde att 

de hjälpte patienternas välmående genom att utstråla godhet. Genom en vilja att försöka sitt 

bästa hjälptes patienterna och genom att bara vara närvarande lindrade de patienternas 

lidande. Sjuksköterskor försökte kommunicera så att patienterna förstod även om de inte 

talade samma språk och upplevde därmed att patienterna kände sig sedda och erkända och 

det kunde samtidigt vara ett bra sätt att knyta an till patienterna. Att skapa en trygg miljö var 

viktigt. Beröring som kramar, stryka någon över ryggen eller att hålla i handen var ett språk 

alla förstod. Sjuksköterskor upplevde att finnas där för patienterna och ge dem tid gjorde att 

de inte kände sig ensamma och att de kunde inge en känsla av trygghet och att inte bli 

övergivna (Coleman & Angosta, 2017; Hemberg & Vilander, 2017). ”The nurse´s presence is 
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vital... because it creates a sense of safety” (Hemberg & Vilander, 2017, s. 826). En förmåga 

hos sjuksköterskor att uttrycka positiva känslor upplevdes hjälpa patienterna (Plaza del Pino 

et al., 2013) Humor var ett sätt för sjuksköterskor att inge patienterna trygghet och förståelse. 

Sjuksköterskor upplevde en önskan att ta hand om patienternas mående inte bara kroppsligt 

utan även själsligt. (Coleman & Angosta, 2017). Sjuksköterskor ritade bilder för att nå fram 

till patienterna och få patienterna att känna sig trygga (Coleman & Angosta, 2017; Hemberg 

& Vilander, 2017) Att arbeta lugnt upplevdes minska patienternas rädsla och oro och när 

sjuksköterskor var lugna smittade det av sig på patienterna. Sjuksköterskor upplevde att 

genom att anstränga sig att prata sakta med patienterna fick patienterna möjlighet att förstå 

(Hemberg & Vilander, 2017; Plaza del Pino et al., 2013). ”Acting calmly and interpreting the 

patient´s facial expressions in a caring situation is essential” (Hemberg & Vilander, 2017, s. 

826). Småprat hjälpte till att bygga upp ett förtroende hos patienterna. Sjuksköterskor kunde 

till exempel försöka prata om vädret även om det upplevdes svårt när patienterna talade ett 

annat språk. Att använda icke vårdrelaterad konversation var högt värderat för att visa att de 

hade ett genuint intresse av att vårda patienterna (Coleman & Angosta, 2017). Genom att 

erbjuda patienterna vård med kulturell respekt upplevde sjuksköterskor att de kom närmare 

patienterna och därmed upplevdes en bättre kommunikation och ett bättre vårdande. 

Sjuksköterskor upplevde att genom att visa patienterna respekt och visa hänsyn till deras 

integritet kom de närmare patienterna och fick möjlighet att förstå varandra (Coleman & 

Angosta, 2017; Hemberg & Vilander, 2017) Det är inte alltid språket som är barriären utan 

bristen på att anpassa vården till patienternas kultur. Sjuksköterskor upplevde att en 

kunskap och medvetenhet inför patienternas kulturella språk var ett stöd i vårdandet. De 

upplevde även det som viktigt att ha förståelse för deras kulturella bakgrund. Att uttrycka en 

känslomässig förmåga att kontrollera kulturellt språklig respekt upplevdes hjälpa patienterna 

(Plaza del Pino et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde ett bättre vårdande när de tog hänsyn 

till patienter som talade ett annat språk och deras spirituella tro och dess dagliga rutiner. De 

upplevde att ett ökat ömsesidigt förtroende för varandras kulturer skapade en väg till en 

relation. När de öppet talade om vilka skillnader som fanns kulturerna emellan fick de en 

bättre kommunikation (Hemberg & Vilander, 2017). Det fanns en önskan hos sjuksköterskor 

att bekräfta patienternas kultur, genom att inkludera kulturen i vårdandet uppmuntrades det 

till att patienterna vågade uttrycka sina önskningar och behov (Coleman & Angosta, 2017; 

Hemberg & Vilander, 2017) Sjuksköterskor som talade patienternas språk fick automatiskt en 

väg till att knyta an till patienterna, de upplevde att språket spelade en stor roll i vårdandet. 

Sjuksköterskor som talade flera språk upplevde att språket var en stor fördel till att skapa 

relationer med patienter och anhöriga (Hart & Mareno, 2013). 

5.2.2 Att bringa förståelse 

Språkbarriärer kan överbryggas med hjälp av gester och kroppsspråk. Ickeverbal 

kommunikation upplevdes hjälpa till i kommunikationen (Coleman & Angosta, 2017; 

Hemberg & Vilander, 2017; Plaza del Pino et al., 2013). Det är viktigt för sjuksköterskor att 

tolka patienternas ansiktsuttryck och att de själva använder ett tydligt ansiktsuttryck inför 

patienterna (Hemberg & Vilander, 2017). Det hjälpte att använda enkla ord och att 

gestikulera mycket, vilket var ett sätt för sjuksköterskor att först förstå patienterna för att 
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sedan kunna prata så att patienterna i sin tur fick en möjlighet att förstå dem (Plaza del Pino 

et al., 2013). Det fanns även andra sätt att överbrygga språkbarriärer. Att visa och rita bilder 

upplevdes som ett bra sätt att kommunicera. Det upplevdes som viktigt för sjuksköterskor att 

informationen som patienterna var i behov av uppfattades korrekt. Genom att rita bilder fick 

patienterna del av den information som var viktig för den. För att patienterna skulle få 

möjlighet att uttrycka t.ex. smärta användes en smärtskala som patienterna fick peka på för 

att underlätta vid språkbarriärer. Sjuksköterskor bad även patienterna att peka var det gjorde 

ont på kroppen (Coleman & Angosta, 2017; Hemberg & Vilander, 2017). En sjuksköterska 

uttryckte: ”I rely on sign language and draw pictures... or one can communicate by using 

pictures” (Hemberg & Vilander, 2017, s. 826).  

En hjälp till att överbrygga språkbarriärer i vårdandet var att använda sig av tolk. För att 

sjuksköterskor skulle få möjlighet att berätta vad som skulle hända patienterna upplevdes 

tolk som en tillgång i vårdandet, patienterna har möjlighet att ställa frågor och blir på så vis 

tryggare och vårdandet fungerar bättre (Coleman & Angosta, 2017; Hemberg & Vilander, 

2017; Mengesha et al., 2018; Plaza del Pino et al., 2013). När tolken talar samma språk som 

patienterna kan de få reda på varför de är på sjukhus och vilken behandling som väntas. 

Sjuksköterskor upplever att patienterna kan känna sig trygga trots att de inte talar samma 

språk (Hemberg & Vilander, 2017) Då språkbarriären upplevs som en av de svåraste 

barriärerna i vården kan sjuksköterskor ta hjälp av familj eller närstående som kunde 

översätta när tolk inte fanns att tillgå. Att inkludera familjen upplevdes minska patienters oro 

och därmed uppmuntra patienter att få tillbaka hoppet (Coleman & Angosta, 2017; Mengesha 

et al., 2018; Plaza del Pino et al., 2013). Hade sjuksköterskor möjlighet att ta hjälp av en 

annan patient som kunde översätta upplevdes det att det kunde vara tillräckligt för att en 

patients basala behov skulle kunna tillfredsställas (Plaza del Pino et al., 2013). 

6 DISKUSSION 

Under denna rubrik kommer diskussion föras kring examensarbetets metod och resultat 

samt avslutningsvis kring etiska aspekter. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

språkbarriärer i vården. Av den anledningen valdes en systematisk litteraturstudie med 

deskriptiv syntes enligt Evans (2002). I systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes 

används enbart kvalitativa artiklar där personliga upplevelser beskrivs vilket ger en ökad 

förståelse för det valda fenomenet. Hade kvantitativa artiklar valts hade det varit svårt att 

svara an på syftet eftersom resultat i kvantitativa studier besvaras i form av statistiska data 
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vilket inte hade gett en djupare förståelse för fenomenet. Intresse har funnits kring att 

genomföra en intervjustudie med legitimerade sjuksköterskor, egna frågor hade då kunnat 

utformas och använts under intervjuerna. Detta hade medfört att resultatet hade varit 

baserat på upplevelser av legitimerade sjuksköterskor i Sverige. Dock upplevdes det som ett 

för stort projekt i förhållande till mängden tid som tilldelats examensarbetet. Därför ansågs 

Evans (2002) systematiska litteraturstudie med deskriptiv syntes som mest lämplig för detta 

examensarbete. En nackdel med den valda metoden var bristen på tillgång av kvalitativa 

artiklar vars resultat svarade på vårt syfte, dock fanns det fler kvantitativa- och mixed 

method artiklar som det hade kunnat kompletterats med om en litteraturöversikt enligt 

Friberg (2017) hade använts i stället. Eftersom syftet med detta examensarbete var att öka 

förståelsen för det valda fenomenet uteslöts en litteraturöversikt då den enbart fokuserar på 

att undersöka hur kunskapsläget ser ut generellt och går därför inte in på djupet så som en 

litteraturstudie gör. 

Inom intresseområdet beträffande personcentrerad vård och kommunikation valdes att 

fokusera på sjuksköterskors upplevelse av språkbarriärer och öka förståelsen kring detta. 

Upplevelserna kunde dels vara inhemska sjuksköterskor gentemot migrerade patienter och 

kollegor, och dels migrerade sjuksköterskors upplevelser gentemot inhemska patienter och 

kollegor. Sökning efter relevanta artiklar utifrån de kriterier som bestämts gav tillräckligt 

med material för att kunna genomföra detta examensarbete, dock var utbudet begränsat. En 

kvalitetsgranskning gjordes för att undersöka trovärdigheten i de artiklar som valdes, 

uppnådde inte artikeln medel eller hög kvalitet valdes den bort. Detta gör att 

examensarbetets kvalitet stärktes. Artiklarna har lästs och översatts dels separat men även 

tillsammans för att på så sätt jämföra och diskutera översättningen för att minimera risken 

för egen tolkning av texten. Likaså har under analysens gång teman och subteman 

diskuterats för att komma fram till det mest giltiga resultatet. Det hade för examensarbetets 

giltighet varit önskvärt att analysera fler artiklar än elva stycken. Då hade fler nyckelfynd 

kunnat utgöra en större mängd data som gett fler nyckelfynd till analysen. 

Tillvägagångssättet i examensarbetet är noggrant dokumenterat för att analysprocessen ska 

kunna återskapas och på så vis komma fram till liknande resultat. Kritiska vänner har läst 

examensarbetet för att komma med saklig kritik vilket visar på en bekräftelsebarhet enligt 

Henricson (2017). Referering enligt APA är gjord vilket ytterligare stärker examensarbetets 

trovärdighet för att det tydligt ska framkomma varifrån examensarbetets källor kommer ifrån 

(CODEX, 2019). De valda artiklarna har sitt ursprung i olika länder och flera av dem har 

kommit fram till liknande resultat, vilket skulle kunna göra att resultatet som framkommit i 

detta examensarbete kunde vara överförbart till svensk hälso- och sjukvård. Med 

överförbarhet menar Henricson (2017) i den utsträckning examensarbetets resultat kan 

överföras till andra grupper, sammanhang och situationer. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde språkbarriärer i vården. De upplevde att det 

uppstod risker i och med att patienter eller sjuksköterskor inte kunde det språk som var 
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vedertaget i vården. Resultatet visade på risker till följd av språkförbistring, vilket skapade 

missuppfattningar som kunde leda till negativa konsekvenser för patienterna. Detta 

överensstämmer med vad Abdelrahim et al. (2015), Meuter et al. (2017), Marshall et al. 

(2010) Poureslami et al. (2011), Schmidt et al. (2018) och van Rosse et al. (2015) påtalar att i 

och med språkförbistring anser de att risker uppkommer med anledning av 

missuppfattningar i vården. Enligt resultatet upplevde sjuksköterskor att språkförbistring 

hindrade att interagera med patienter. Det var på så vis svårt att skapa en förtroendefull 

relation. Sjuksköterskor upplevde en oro för att patienterna inte förstått de medicinska 

termerna. Det skapade en oro hos sjuksköterskorna över om patienterna förstått 

ordinationen eller om de skulle komma att hämta ut sin medicin från apoteket. Resultatet 

styrks av Poureslami et al. (2011), Schmidt et al. (2018) och van Rosse et al. (2017) som visar 

att patienter upplever svårigheter beträffande de medicinska termerna vilket kan leda till 

vårdskada. Detta styrks ytterligare av Meuter et al. (2017) som förklarar att patienter 

upplever de medicinska termerna som ett hinder vid kommunikationen och menar därmed 

att språkförbistring kan medföra livsfara för patienter. Resultatet visade på att sjuksköterskor 

upplevde bekymmer inom mödravården där de hade svårigheter att nå fram till kvinnor som 

inte förstod deras språk. Resultatet visade på skillnader beträffande om tolk erbjöds av 

vården eller ej. Vid de tillfällen tolk fanns att tillgå upplevde sjuksköterskor ändå svårigheter 

eftersom de inte kunde tala direkt till patienterna och hade då svårt att skapa en relation till 

kvinnorna. Det framkom i resultatet att sjuksköterskor upplevde frustration över att 

patienter inte hade vetskap om att vårdsystemet inte alltid erbjöd tolk vid behov, vilket 

beskrivs i tidigare forskning av Marshall et al. (2010) som visar att patienter upplever 

svårigheter att veta vilka rättigheter vårdsystemet erbjuder. Patienter upplever svårigheter 

att få information angående vård och behandling när de söker vård i ett nytt land. Enligt 

Poureslami et al. (2011), Rochelle och Marks (2010), Schmidt et al. (2018) samt van Rosse et 

al. (2015) är det uppskattat av patienter när det finns tillgång till professionella tolkar. När 

informationen är bristfällig om att tolktjänst finns att tillgå får patienterna svårt att använda 

tolk i den utsträckning som skulle behövas. Inom svensk hälso- och sjukvård finns det 

lagstadgat att patienter ska få den information som krävs för att få en god vård, vilket därför 

kan uppfattas som att tolk bör användas om behovet finns. Optimalt vore att tolkar ständigt 

fanns tillgängliga i vården, detta kan dock vara svårt att uppnå dels på grund av bristen på 

tolkar. Att en tolk med de rätta språkkunskaperna ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt 

kan vara svårt att uppnå. Till exempel att en tolk som talar ett minoritetsspråk ska finnas 

tillgänglig när en patient kommer till en akutmottagning mitt i natten. 

I resultatet framkom att sjuksköterskor inom mödravården upplevde det obekvämt att föra 

samtal via kvinnornas barn, släktingar och vänner. Sjuksköterskor upplevde att det bästa för 

situationen hade varit att kvinnorna lärde sig språket. När tolk inte fanns att tillgå var det 

lämnat till kvinnornas barn att tolka under vårdsituationen. Eftersom detta upplevdes 

obekvämt för sjuksköterskor och hindrade dem från att berätta allt för kvinnorna ledde det 

till ett dilemma för sjuksköterskorna eftersom en enskilds hälsotillstånd inte får röjas med 

anledning av tystnadsplikt och sekretess enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 6 kap. 

12-16§§. Resultatet visar att sjuksköterskor upplevde en frustration över att anhöriga fick 

agera tolk under samtal rörande de kvinnliga könsorganen. De frågade sig hur sanningsenlig 
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informationen blev när en kvinnas svärmor kunde följa med för att agera tolk under ett 

vårdmöte. Detta kan jämföras med Meuter et al. (2017) som beskriver att vården äventyras av 

att patienter får förlita sig på tvåspråkiga släktingar som saknar medicinska språkkunskaper. 

Chauhan et al. (2010) visar däremot att patienter inom hjärtsjukvård i Storbritannien som 

har familj eller vänner att tillgå som tolk har fördel av det och kan på så vis få en bättre vård. 

I resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde ett behov av att anlita tolk i vårdmöten. En 

tolk kunde hjälpa till att överbrygga språkbarriärer och upplevdes som en tillgång för att nå 

fram med information till patienterna. Det kan sättas i relation till Schmidt et al. (2018) som 

understryker behovet av tolk genom en kvinnas berättelse av ett vårdmöte inom 

mödravården. Kvinnan hade svårt att förstå språket och blev upprörd och började gråta för 

att hon inte förstod sin läkare. Detta resulterade i att läkaren hämtade kvinnans man som 

inte heller förstod språket, och inte alls de medicinska termerna. Enligt Schmidt et al. (2018) 

upplever patienter en större förutsättning att bli förstådda genom en professionell tolk med 

kunskap om de medicinska termerna. 

Det framkom att sjuksköterskor upplevde att det var svårt att veta hur mycket patienterna 

förstod. De uppfattade det som att de var artiga och sa ”ja, ja” till saker som de egentligen 

inte förstod. På så vis var det en svårighet för sjuksköterskor att ge den information de 

behövde angående deras hälsotillstånd, vård och pågående behandling, vilket patienterna har 

rätt till enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 3 kap. 1§ som säger att all information som kan ha 

betydelse för patienternas vård och behandling ska förmedlas till patienterna. Detta kan även 

sättas i relation till Marshall et al. (2010) som visar att patienter upplever att hälso- och 

sjukvården har brister i bemötandet av deras vårdbehov. Patienter har svårigheter med de 

medicinska termerna och har inte ork att översätta. På så vis framkommer inte vilken vård 

och behandling patienterna behöver, vilket kan resultera i att de får fel bedömning. 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplevde möjligheter att ta hjälp av en annan patient som 

kunde översätta, vilket upplevdes vara tillräckligt för att en patients basala behov skulle 

kunna tillfredsställas, som hygien och näringsintag. Med anledning av språkbarriären 

upplevdes det svårt för sjuksköterskor att förstå vad patienterna hade för behov genom att 

patienterna hade svårt att uttrycka sig. Sjuksköterskor hade dock en vilja att även bemöta 

patienternas känslomässiga och andliga behov. Humanistisk vård består av att visa respekt 

och ödmjukhet inför hela människan och dess kroppsliga och andliga välbehag enligt vad 

Eriksson (2018a) beskriver att vårdprocessen grundar sig i. Genom att sörja för hela 

människan tas hänsyn till vad hon har för önskningar, tankar och känslor. 

Resultatet visade att migrerade sjuksköterskor som inte talade landets officiella språk som 

huvudspråk upplevde svårigheter med språkbarriären. De upplevde svårigheter att förstå 

kollegor och patienter. Vardagsuttryck missförstods och vissa sjuksköterskor visste inte när 

ord som ”please” och ”thank you” skulle användas. Risken för utanförskap var stor, dessa 

sjuksköterskor upplevde att ledning och kollegor misstyckte att de inte talade landets 

officiella språk och att både kollegor, närstående och patienter behandlade dem som 

utomstående. Det lidande som förorsakas av en annan människa är ofta ett dolt lidande och 

svårt att finna en förklaring till vilket Eriksson (2018c) skriver att grunden till lidande som 

förorsakas av oss människor ligger i de mänskliga relationerna och att avsaknad av en 

meningsfull relation kan vara ett av de största lidandena. Vi har i egenskap av människa ett 
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ansvar inför varandra att inte åsamka lidande genom att inte bekräfta den andre eller att 

kränka den andres värdighet. 

Resultatet visade att sjuksköterskor som behärskade ytterligare ett språk förutom landets 

officiella ansågs vara en tillgång i vården. Tvåspråkiga sjuksköterskor upplevde att både 

kollegor och patienter var tacksamma över deras förmåga att använda sina språkkunskaper i 

arbetet. De upplevde positivt gensvar från patienter och deras närstående som var positiva 

till sjuksköterskors språkkunskaper och uppmuntrade dem till att fortsätta använda sin 

förmåga. Medicinska misstag kunde förhindras genom att patienternas tillit stärktes då 

språkbarriären inte hindrade i kommunikationen. Detta styrks av Marshall et al. (2010) och 

Nitsos et al. (2017) som menar att patienter upplevde en förbättrad livskvalité genom att 

vården tar vara på dessa sjuksköterskors språkkunskaper. Förtroendet kan stärkas hos 

patienter som får möta sjuksköterskor som talar deras språk och genom en bättre 

kommunikation kan säkerheten öka i vårdandet. Resultatet visade dock att tvåspråkiga 

sjuksköterskor kan känna sig utnyttjade på grund av sina språkkunskaper då de får tolka åt 

kollegor när de egentligen ska ta hand om sina egna patienter. Tvåspråkiga sjuksköterskor 

upplevde även att vissa kollegor och patienter misstyckte att de talade med patienter och 

närstående på ett annat språk än arbetsplatsens officiella. 

I enlighet med resultatet visades att sjuksköterskor upplevde det tidskrävande att skapa en 

god relation till patienterna. Genom att sjuksköterskor gav patienterna tid kunde de skapa 

trygghet och förståelse och få möjlighet att knyta an till patienterna vilket kan relateras till 

Chauhan et al. (2010), Poureslami et al. (2011) och Schmidt et al. (2018) som visar att 

patienterna upplever sig förbisedda på grund av att sjuksköterskor inte gav tid att lyssna och 

förklara för patienterna vad som var av vikt för dem. Patienterna önskar att få förståelse för 

sin situation och de anser att informationen som de delgavs var bristfällig. I resultatet 

framkom att sjuksköterskor upplevde att småprat var en väg till att skapa en god relation 

med patienterna. Eftersom språkbarriärer i många fall hindrade sjuksköterskornas 

möjligheter att skapa en tillitsfull relation med patienterna och även om de upplevde att 

patienterna inte förstod använde de sin förmåga att vara närvarande. Genom att 

sjuksköterskor visade sin goda vilja upplevde de att patienterna kände sig sedda även om de 

inte talade samma språk. Genom relationen mellan vårdarna och patienterna läggs grunden 

till patienternas kraft att vara delaktig i vårdprocessen vilket beskrivs av Eriksson (2018a). 

Där kärnan i vårdprocessen är relationen mellan vårdare och patient ”Att hjälpa en 

människa vara en hel människa är ett uttryck för det sant mänskliga. Det är vårdandets 

innersta kärna.” (Eriksson, 2018a, s. 22).  

I resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde att vårdandet förbättrades genom att 

inkludera kulturen i mötet med patienterna. Sjuksköterskor upplevde att de fick möjlighet att 

knyta an till patienterna när de agerade i enighet med patienternas kultur. Därför 

uppmanades patienterna att uttrycka sina önskningar och kulturella behov. Det upplevdes 

fördelaktigt för sjuksköterskor att få vetskap om patienternas kulturella preferenser så som 

att undvika att servera mat som patienterna inte äter. Detta kan sättas i relation till Meuter et 

al. (2017) som menar att språkbarriären kan mildras med kulturell kompetens. Detta med 

anledning av att det finns kulturella skillnader av begrepp så som termer, utryck och 
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metaforer. Som exempel kan nämnas att patienter från olika länder kan ha olika 

beskrivningar av smärta och nöd. Det kan även beskrivas genom Eriksson (2018a) att 

människan påverkas av den kultur hon lever i och behöver anpassa sig till de förändringar 

som sker runt henne, därför ska vårdarna ta hänsyn till den kultur som patienterna lever i. 

Med kulturell respekt till patienterna upplever sjuksköterskor en förbättrad kommunikation 

och ett bättre vårdande. Människor vill vara delaktiga i vårdprocessen och skapa sitt eget liv 

genom relationen till vårdaren. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att 

kommunicera genom att använda kroppsspråk och gester var ett sätt att komma närmare 

patienterna. Sjuksköterskor bar på en önskan att göra sig förstådda och de ansträngde sig 

därmed för att använda enkla ord, läsa av ansiktsuttryck och att förklara med hjälp av gester. 

Ett annat effektivt sätt att kommunicera som framkom i resultatet var att sjuksköterskorna 

upplevde det som positivt att visa och att rita bilder i samband med vårdandet. På så vis 

möjliggjordes för sjuksköterskor att engagera sig i problem som var viktiga för patienterna. 

Att visa och att rita bilder var ett sätt för dem att visa att de brydde sig om patienterna. 

Sjuksköterskor upplevde att det var deras kreativitet som satte gränserna för vilka 

tillvägagångssätt som användes vid kommunikation i omvårdnaden. Det fanns en god vilja 

hos sjuksköterskor att göra sig förstådda trots språkförbistring och de använde gärna bilder i 

vårdandet, vilket kan relateras till vad som är gemensamt för Abdelrahim et al. (2015), 

Marshall et al. (2010), Nitsos et al. (2017), Poureslami et al. (2011) och Schmidt et al. (2018) 

som visar på att ett behov finns hos patienter och en önskan om ett informationsmaterial 

som har översatts till olika patienters modersmål. 

6.3 Etikdiskussion 

Examensarbetet har strävat efter att följa CODEX (2019) genom att behålla ett etiskt 

förhållningssätt genom hela examensarbetet vilket innebär att inte fabricera, förfalska eller 

plagiera tidigare forskning. För att säkerställa kvaliteten på de artiklar som ingått i 

examensarbetet valdes de som genomgått peer review. Det betyder att forskare inom samma 

ämnesområde läst och granskat artikeln i avseende på giltighet och trovärdighet och där även 

etisk granskning ingår. En av de artiklar som valts till examensarbetet förde inte en etisk 

diskussion men fått ett etiskt godkännande av det universitet som författarna arbetar vid. 

Artikeln valdes då den tillförde relevant innehåll till examensarbetets resultat. I detta 

examensarbete refereras det genomgående enligt APA-systemet för att förhindra oredlighet. 

Avsikten i examensarbetet har varit att det framkomna resultatet inte ska påverkas av egen 

förförståelse eller tolkning därför har egna erfarenheter diskuterats kring språkbarriärer och 

en medveten hållning om egen förförståelse beaktats. Tidigare erfarenheter inom sjukvård 

och hemtjänst beträffande språkbarriärer har under examensarbetets gång varit i åtanke. När 

personal inte orkar bemöta patienter med språkförbistring och på så vis lämnat patienter 

utan tillfredställande vård väcks frågor hur det kan finnas vägar att överbrygga språk och 

även kulturbarriärer. Det finns även händelser då sjuksköterskor saknar språkkunskaper 

vilket gör patienter oroliga över om de får korrekt vård. En strävan har varit att dessa 

erfarenheter inte ska påverka resultatet. Ett etiskt dilemma som framkom under arbetets 

gång var översättning från engelska till svenska. De ingående artiklarna lästes ett flertal 
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gånger och översattes noggrant för att minimera feltolkning och citaten som använts i 

examensarbetet har tagits direkt från originalartikeln utan att översättas för att inte riskera 

att förvränga deltagarens ord och mening. I övrigt anses inga etiska problem ha uppstått. 

7 SLUTSATS 

Resultatet visade på att språkbarriärer utgjorde ett betydande hinder för sjuksköterskor, 

både när de själva och när patienter var migranter. Det framkom att sjuksköterskor upplevde 

svårigheter att skapa en god vårdrelation med migrerade patienter och även att kunna utföra 

en god och säker vård. Det fanns en önskan hos sjuksköterskor om att kunna uppnå detta 

trots språkbarriärer. För att kunna nå fram till patienter kan sjuksköterskor ta hjälp av 

tolkar. Sjuksköterskor kan även öka uppmärksamheten över patienters kroppsspråk och 

ansiktsuttryck och använda sig av beröring vid språkförbistring. En ökad medvetenhet kring 

kulturella likheter och olikheter hjälper också bemötandet i vården. Migrerade 

sjuksköterskor upplevde en osäkerhet gällande sin egen språkförbistring och att de på grund 

av språket stod utanför gemenskapen på arbetsplatsen. Sjuksköterskor som behärskade flera 

språk såg det som både en fördel och nackdel. Flerspråkiga sjuksköterskor kan med fördel ses 

som en tillgång i vården då de tack vare sina språkkunskaper har möjligheten att inge en 

trygghet hos migrerade patienter och minska risken för vårdskador. Även om studierna som 

ingått i detta examensarbete var utförda i andra länder än Sverige anses de kunna vara 

överförbara till svensk hälso- och sjukvård då flertalet av studierna pekar på att 

sjuksköterskorna hade liknande upplevelser av språkbarriärer. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Kommunikation är viktig för vårdrelationen och för patientsäkerheten därför vore det 

önskvärt med vidare forskning kring hur språkbarriärer påverkar vården av patienter. Den 

forskning som funnits vid sökning inför detta examensarbete har generellt utgått från hur 

legitimerade sjuksköterskor upplevde språkbarriärer. Att utöka kunskapen inom svensk 

hälso- och sjukvård kan leda till en tryggare vård för sjuksköterskor i Sverige. På så vis kan 

även migrerade patienter få tillgång till den vård som de behöver. Vidare är att bedriva 

forskning kring möjligheter att ta vara på flerspråkiga sjuksköterskors kunskaper i vården. 

Flerspråkiga sjuksköterskor kan då känna sig som en tillgång i vården och inte uppleva 

utanförskap som framkommit i detta examensarbete att de ofta upplever. 
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healthcare 

2018 

England 

Talking about sexual and 

reproductive health 

through interpreters: The 

experiences of health 

care professionals 

consulting refugee and 

migrant women. 

Sjuksköterskors 

upplevelse av att använda 

tolkar vid möte med 

kvinnliga flyktingar och 

migranter gällande 

sexuell- och reproduktiv 

hälsa när de inte talade det 

officiella språket. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med åtta sjuksköterskor. 

Analysmetod: Induktiv 

tematisk analysmetod. 

Sjuksköterskor upplevde en 

frustration och osäkerhet 

över att använda tolkar. 

Dels på grund av bristen på 

kvinnliga tolkar men även 

för att tolkarna inte hade 

den rätta medicinska 

kunskap inom området. 
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7. Ng, C., & 

Newbold, K.B. 

 

Culture, health & 

sexuality 

2011 

England 

Health care providers’ 

perspective on the 

provision of prenatal 

care to immigrants. 

Syftet var att undersöka 

vårdpersonals upplevelser 

av att tillhandahålla 

prenatal vård till 

migranter. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med fem sjuksköterskor. 

Analysmetod: 

Innehållsanalys enligt 

Grounded theory. 

Resultatet visar på 

komplexiteten i att vårda 

migranter på grund av 

språkbarriärer. 

9/9 

8. Okougha, M., & 

Tilki, M.  

 

British Journal of 

Nursing 

2010 

England 

Experience of overseas 

nurses: the potential for 

misunderstanding. 

Syftet var att belysa de 

frågor som potentiellt sätt 

skulle kunna skada 

relationer med patienter 

och kollegor likväl som 

kvaliteten på vården. 

En kvalitativ studie med 

13 sjuksköterskor, 

uppdelat på två 

fokusgrupper. 

Analysmetod: Konstant 

jämförande analysmetod. 

Trots att sjuksköterskor 

hade fått utbildning i 

engelska upplevde många 

av dem att de hade problem 

med språket, jargongen och 

vanliga uttryck. 

9/9 

9. Plaza del Pino, 

F.J., Soriano, E., & 

Higginbottom, 

G.M.A. 

 

BMC nursing 

2013 

England 

Sociocultural and 

linguistic boundaries 

influencing intercultural 

communication between 

nurse and Moroccan 

patients in southern 

Spain: a focused 

ethnography. 

Syftet var att undersöka 

hur sjuksköterskor 

upplevde den 

interkulturella 

kommunikationen med 

marockanska patienter och 

vilka barriärer som kunde 

förhindra 

kommunikationen och 

vårdandet av patienterna. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med 32 sjuksköterskor. 

Analysmetod: 

AQUAD.6, ett kvalitativt 

analyserande 

mjukvaruprogram. 

Sjuksköterskor upplevde att 

språkbarriärerna påverkade 

kommunikationen och 

vårdandet negativt. 

9/9 

10. Tay, L.H., Ang, E., 

& Hegney, D. 

 

Journal of clinical 

nursing 

2012 

England 

Nurses’ perceptions of 

the barriers in effective 

communication with 

inpatient cancer adults in 

Singapore 

Undersöka faktorer som 

påverkar effektiv 

kommunikation i 

vårdandet av patienter på 

en onkologiavdelning. 

Kvalitativ studie där 10 

sjuksköterskor på en 

onkologiavdelning i 

Singapore intervjuades. 

Analysmetod: Sex-stegs 

analysmetod enligt Braun 

och Clarke. 

Sjuksköterskor upplevde att 

språkbarriärer var ett stort 

hinder då Singapore är ett 

multikulturellt land och 

patienterna på avdelningen 

inte enbart kom från 

Singapore. Att patienterna 

inte kunde kommunicera på 

engelska utgjorde en extra 

utmaning för de 

9/9 



   

 

4 

 

sjuksköterskor som inte 

hade fått sin utbildning i 

Singapore. 

11. Tregunno, D., 

Peters, S., 

Campbell, H., & 

Gordon, S. 

 

Nursing inquiry 

2009 

Australien 

International nurse 

migration: U-turn for 

safe workplace 

transition. 

Syftet var att undersöka 

internationellt utbildade 

sjuksköterskors 

upplevelser av att arbeta i 

ett annat land än sitt 

hemland. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med 30 sjuksköterskor. 

Analysmetod: Konstant 

jämförande analysmetod. 

Sjuksköterskor upplevde 

stress och kognitiv trötthet 

över att inte kunna 

kommunicera med 

patienterna. 

8/9 
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