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Sammanfattning 
Bakgrund: Ett problem som ofta uppstår i mötet mellan vårdpersonal och invandrare 
som inte kan det inhemska språket i olika delar av världen är språkbarriärer.  
Syfte: Litteraturöversikten har som syfte att beskriva språkbarriärer mellan invand-
rare och vårdpersonal med dess följder och hantering.  
Metod: Kvalitativ metod användes och datainsamling gjordes genom läsning av ve-
tenskapliga artiklar som handlade om språkbarriärer i olika delar av världen. Efter 
kvalitetsgranskning användes 14 artiklar i resultatet. Fribergs femstegsmodell använ-
des som modell när data analyserades.  
Resultat: Språkbarriärer som uppstår påverkar vårdens kvalité negativt och leder till 
försvårad kommunikation, vilket i sin tur leder till bristande information. Det skapar 
missförstånd och vårdpersonalen upplever oro, stress och frustration. Den bristande 
kommunikationen leder även till att det blir svårare för vårdpersonalen att skapa en 
relation med den vårdsökande. Vårdpersonalen använder sig av tolkar, den vårdsökan-
des närstående, flerspråkig vårdpersonal och icke verbal kommunikation för att kunna 
hantera språkbarriärer.  
Slutsats: För att vårdpersonal ska kunna ge den vårdsökande en säker och god vård 
måste språkbarriärer hanteras. Vårdpersonalen ska så långt det går undvika att den 
stress, oro och frustration som skapas, tar över situationen. Istället bör vårdpersonalen 
använda sig av olika strategier och göra sitt bästa för att hantera problemet. 
 
Nyckelord: Invandrare, vårdgivare, hantering, språksvårigheter, följder 
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITLE  Language barriers between health professionals and immi-
grants – A literature review based on health professional’s 
perspective. 

 
Summary  
Background: A problem that often occuring in the interaction between health care 
workers and immigrants not speaking the native language are language barriers.  
Aim: This literature review aims to describe language barriers between immigrants 
and health care workers with the consequences and management, health professional’s 
perspective.  
Method: Qualitative method was used and data collection was done by reading scien-
tific articles about language barriers in different parts of the world. After doing a qual-
ity review, the authors could use 14 articles in the result. For analysis of data, the au-
thors used Fribergs five step model.  
Results: Language barrier affects health care quality negatively. Language barriers 
lead to difficulties with communication, creating a lack of information for both parties. 
This could cause misunderstandings and also lead to anxiety, stress and frustration for 
health care workers. Lack of communication prevents creating good relationships. 
Health care workers use interpreter, relatives and health care workers who know two 
or more languages to overcome the language barrier.  
Conclusion: For a safe and good care, language barriers must be dealt with. Health 
care workers should avoid stress, anxiety and frustration. Different strategies should 
be used to handle the situation.  
 
Keywords: Immigrants, caregivers, management, language difficulties, conse-
quences 
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Inledning 

Världen blir allt mer globaliserad, vilket leder till att många emigrerar till länder med 
högre inkomster och bättre livsvillkor. Människor lämnar sina hemländer till följd av 
krig, sjukdomar och en ohållbar ekonomisk situation för att få chansen till ett bättre 
liv i ett annat land (Socialstyrelsen, 2009). 

Sverige är ett exempel på ett höginkomstland där invandringen har ökat och landet har 
under de senaste årtiondena förvandlats till ett samhälle med många utlandsfödda (So-
cialstyrelsen, 2009). Generellt har personer födda i Sverige bättre psykiskt och fysiskt 
hälsa än utlandsfödda, vilket innebär en större risk för ökat vårdbehov av de utlands-
födda (Taloyan, Sundquist, & Al-Windi, 2008).  

En miljon människor flydde undan krig och oroligheter i sitt hemland under 2015. 163 
000 av dessa kom till Sverige för att få trygghet. De flesta asylsökande till Sverige kom 
från Irak, Afghanistan, Somalia, Kosovo, Etiopien, Eritrea, Syrien och statslösa Kur-
distan (Migrationsverket, 2016). Språkbarriärer uppstod på grund av att vårdpersona-
len inte förstod eller kunde tala ovan nämnda länders språk. Den ökade migrationen i 
världen leder till att människor med olika språk möter varandra och språkbarriärer 
blir vanligare i vården. Det krävs kunskaper om vilka följder språkbarriärer får i mötet 
mellan vårdpersonal och vårdsökande som inte kan det inhemska språket. För att vård-
personal och den vårdsökande ska kunna hantera språkbarriärer och uppnå en god 
vård, krävs även kunskap om lämpliga handlingsalternativ. 
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Bakgrund 

Invandring till Sverige 
1,6 miljoner människor i Sverige är födda i ett annat land, vilket motsvarar 16% av hela 
befolkningen (Statistiska centralbyrån [SCB], 2013). Det finns olika benämningar på 
personer som är födda utanför landet där de befinner sig i. Begreppet invandrare in-
nebär en person som kommer till ett land och bosätter sig där en längre tid (Nat-
ionalencyklopedin [NE], 2015b). En person med båda föräldrar födda i ett annat land 
eller som är själv född utomlands benämns som utländsk. Personer som inte har up-
pehållstillstånd benämns asylsökande. Papperslösa personer är de som inte har uppe-
hållstillstånd och inte är asylsökande, men som bor i landet (Socialstyrelsen, 2009). 
När människor lämnar sina länder till följd av krig och oroligheter och söker skydd i 
Sverige får de flyktingstatus (Migrationsverket, 2016). Under 1950-talet började Sve-
rige få fler invandrare än de som lämnade landet, vilket medförde att många hade ar-
betsbehov. 200 000 flyktingar beräknas ha kommit till Sverige under 1950-talet och 
många kom för att stanna (Dahl, Edlund, Elg & Wastenson, 2010). De flesta invand-
rarna kom från forna Jugoslavien och Finland (SCB, 2013). Under 1980 och 1990 talet 
var det oroligheter i Chile och Polen, vilket ledde att många invandrade (SCB, 2013). 
De senaste åren har Europa varit mottagare av en enorm mängd flyktingar och asylsö-
kande, vilket har berott på krig, dålig ekonomi och instabilitet i hemländerna. Under 
år 2014 var c:a 2 miljoner människor i Europa på flykt (SCB, 2014). I hela världen be-
fann sig samtidigt ungefär 60 miljoner människor på flykt till andra länder eller som 
internflyktingar. En miljon människor i Centralafrikanska republiken har flytt från 
sina hem för att bosätta sig på annan plats inom landet eller till grannländerna (United 
Nations High Commissioner For Refugees [UNHCR], 2015). Under 2014 sökte 30 000 
syrianer, 11000 eritreaner, 3000 afghaner och något färre irakier asyl i Sverige. Dess-
utom utgjorde de statslösa en stor del av flyktingarna. Totalt invandrade 126 966 per-
soner till Sverige år 2014 (SCB, 2014). Siffran ökade år 2015 till cirka 160 000 personer 
(Migrationsverket, 2016). Den senaste tidens invandring av flyktingar och asylsö-
kande, ett närmast kaosartat flöde av människor från främst Syrien, Afghanistan, Irak 
och Eritrea vilket Sverige inte var förberett på, har skakat det svenska samhället i grun-
den. Det medför stora påfrestningar på alla samhällets områden, inte minst på integ-
rationen. En försämrad integration leder till att invandrare får svårare att lära sig språ-
ket då många bor i bostadsområden där endast personer med invandrarbakgrund bor 
(Socialstyrelsen, 2009). Även kulturella och språkliga skillnader samt diskriminering i 
olika situationer försvårar integrationen (Hearnden, 2008 ; Socialstyrelsen, 2009). 
 
Kommunikation 
Kommunikation är ett begrepp som kommer från det latinska ordet ”communicare” 
och innebär att skapa en förbindelse och delaktighet mellan människor, djur, växter 
eller apparater (NE, 2016c). Kommunikationen är vårdpersonalens viktigaste redskap 
och är grundläggande för all vård (Eide & Eide, 2013). Förmedling av tankar och käns-
lor mellan människor genomförs med hjälp av kommunikation (Kirkevold, 2000). En 
tydlig kommunikation är ett krav för en god vård. Vårdpersonalen ska visa fokus och 
intresse på samtalet eftersom det leder till en respektfull vård (Carnevale, Vissandjée, 
Nyland & Vinet-Bonin, 2009). Verbal och icke-verbal är två kategorier i kommunikat-
ion. Verbal kommunikation innebär att språket används för att kommunicera  (NE, 
2016d). Icke- verbal kommunikation innebär att göra sig förstådd med tecken eller sig-
naler (NE, 2016a). En god kommunikation kräver att tal, ton, ansiktsuttryck 
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kroppsspråk och gester tolkas (Hadziabdic, Heikkila, Albin, & Hejlm, 2009). Tecken 
och signaler är viktiga att tolka och alla personer uppfattar dem på olika sätt. Hur sig-
naler uppfattas utgör en grund för närhet, konflikt och tilltro (Eide & Eide, 2013).  
 
Språkbarriärer i vården 
Engelska är ett universellt språk som numera talas och förstås av människor i hela 
världen. Det är den internationella kommunikationens språk. Vårdsökande med in-
vandrarbakgrund har inte alltid nödvändiga kunskaper i engelska för att kunna göra 
sig förstådda i medicinska sammanhang (Phokeo & Hyman, 2007). Språk är en viktig 
del i kommunikationen och har en direkt påverkan på hur vården utformas (Hearnden, 
2008). Språkbarriärer och de kulturella skillnaderna har blivit till problem i kontakten 
med vården. Vårdsökande personer är av olika nationaliteter men framförallt olika 
personer. De vill bli sedda, hörda och bekräftade. Människor som inte kan kommuni-
cera lider i tysthet (Björk-Brämberg, Nyström & Dahlberg, 2010). Enligt Patientlagen 
(2014:821) ska den vårdsökande få information om sin vård och sitt hälsotillstånd. Den  
vårdsökande ska därigenom kunna vara delaktig i sin egen vård. Vid informationsför-
medlingen ska vårdpersonalen ta hänsyn till vilka individuella förutsättningar den 
vårdsökande har, såsom språklig bakgrund (Svensk författningssamling [SFS], 2014). 
 
Omvårdnad 
Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad, vilket innebär att hjälpa den vårdsö-
kande att förebygga ohälsa och sjukdom, främja hälsa och tillfredsställa behov (Ter-
nestedt & Norberg, 2014). Vårdpersonalen måste utgå ifrån varje enskild person i vår-
den oavsett personens etnicitet eller ras. Etnicitet kommer från det grekiska ordet  ”et-
hnos”, som betyder folk. Ordet kan användas för att beskriva och klassificera en grupp 
av människor. För en god och personcentrerad omvårdnad är det viktigt att kommu-
nikationen mellan vårdpersonalen och den vårdsökande är tydlig och fungerande (Car-
nevale et al., 2009). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska sjuksköterskan 
anpassa vården efter varje enskild person. Svensk sjuksköterskeförening (2013) menar 
att en fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för en anpassad, god och 
säker vård. Enligt Taloyan et al., (2008) upplever personer som är födda i Sverige 
bättre psykiskt välbefinnande än de som är födda i Kurdistan. Traumatiska upplevelser 
som kurder i studien har varit med om, har visat sig vara en orsak till skillnad i den 
psykiska hälsan (Taloyan et al., 2008).  Att alla människor i Sverige ska vårdas på lika 
villkor är målet för hälso-och sjukvården. Vården ska vara lika för alla oavsett hudfärg, 
trosuppfattning, nationalitet, kultur, ålder och kön (SFS, 1982:763). Patientlagen 
(2014:821) säger att vårdpersonalen ska respektera den enskilda människans integritet 
och självbestämmande i vården. Vårdpersonalen ska sträva efter att den vårdsökande 
ska vara delaktig i sin egen vård och de beslut som tas (SFS, 2014). För en god omvård-
nad som främjar den vårdsökandes autonomi och delaktighet i vården, ska vårdperso-
nalen anpassa den givna informationen efter varje enskild person, oavsett vilket språk 
som talas (Carnevale et al., 2009). Att vårdpersonal har kunskaper om andra kulturer 
är en fördel eftersom gester och kroppsspråk kan skilja sig från kultur till kultur (Cioffi, 
2002). 
 
Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 
Kommunikation är en av de viktigaste begreppen i Joyce Travelbees teori och är grun-
den för en god vård. Med hjälp av kommunikation kan vårdpersonalen lära känna den 
vårdsökande och få en uppfattning om vilka behov personen har. Varje person ska ses 
som en unik varelse med personliga upplevelser och ett värde. Relationen mellan den 
vårdsökande och vårdpersonalen skapas genom kommunikation. Kommunikationen 
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hjälper vårdpersonalen att förstå den vårdsökandes upplevelse av sjukdom och li-
dande. Enligt Travelbee är omvårdnadens mål att hjälpa den vårdsökande finna me-
ning i livet och övervinna sjukdom. Kommunikationen är viktig i vården eftersom den 
skapar relation mellan vårdpersonal och den vårdsökande. När vårdpersonalen har lärt 
känna den vårdsökande, blir det lättare att identifiera förändringar som uppkommer 
hos den vårdsökande (Travelbee, 2011).  
 
Travelbee beskriver i sin teori om fyra faser i samspelet mellan vårdpersonal och den 
vårdsökande. Fas ett är första mötet, vilket innebär att den vårdsökande och vårdper-
sonalen har olika generaliserade stereotyper och förväntningar om varandra (Kirke-
vold, 2000). Personer med invandrarbakgrund blir diskriminerade i olika situationer, 
vilket kan ske inom vården (Statens offentliga utredningar [SOU], 2006:78). Fas två är 
framväxt av identiteter som uppstår efter utveckling av samspelet. Upplevelse av sym-
pati är fas tre, vilket innebär att vårdpersonalen har medkänsla och vill lindra den vård-
sökandes lidande. Ömsesidig förståelse och kontakt är relationens sista fas mellan 
vårdpersonal och den vårdsökande (Kirkevold, 2000). Att den vårdsökande tas på all-
var av vårdpersonalen är viktigt för att behålla den humanistiska synen i omvårdnaden. 
Enligt Joyce Travelbee är kommunikationen vårdpersonalens viktigaste redskap och 
möjliggör för den vårdsökande och vårdpersonalen att lära känna varandra. Den mel-
lanmänskliga relationen görs möjlig genom kommunikationen (Travelbee, 2011). 
 
Problemformuleringen är hur det ska fungera när den vårdsökande och vårdpersonal 
inte kan kommunicera med varandra på grund av språkbarriärer. Även hur vårdperso-
nalen ska kunna identifiera den vårdsökandes behov och ge en personcentrerad vård 
när information inte kan förmedlas mellan parterna är ett problem. 
 

Syfte 

Syftet är att beskriva språkbarriärer mellan invandrare och vårdpersonal med dess följ-
der och hantering utifrån vårdpersonalens perspektiv. 

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt innebär att forskning inom ett visst område studeras, vilket har 
utförts. En induktiv metod  har använts och det innebär att en ny slutsats dras av valda 
artiklar (Forsberg & Wengstöm, 2013). Litteraturöversikten har utgått från artiklar 
som är aktuella inom hälso- och sjukvården. I litteraturöversikten har artiklar med 
kvalitativ ansats använts. I alla artiklar har intervjuer gjorts enskild eller med fokus-
grupper. 
 
Urval och datainsamling  
Databaser som har använts vid sökning efter vetenskapliga artiklar är CINAHL, 
PsycInfo och PubMed. En helikoptersökning har gjorts först för att se om det finns 
artiklar inom det valda området. Sökorden som har använts vid sökningen var com-
munication *, communication barrier*, language barrier*, transcultural nursing, he-
alth care, minority groups, cultural, immigrant*, interpretation, multicultur*. Efter he-
likoptersökningen har nya sökord lagts till för att hitta fler artiklar som motsvarar 
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syftet: qualitative, phenomenological, observation*, interview*, nursing, nurses,  inter-
preters, interpreter service, experiences*,  patients* , ethnic* , minority*, nurse-pati-
entrelation*, patients, health , language , perspectives,  professionals caring,   ethnic 
minority groups,  refugee* ,  translating, qualitative study. Trunkering som innebär att 
ordstammen skrivs med en asterix* i slutet för att hitta fler artiklar har använts vid 
sökningen. Boolesk söklogik har använts för att ett samband mellan de olika sökorden 
ska påträffas. Operatorerna som har använts är AND och OR (Östlund, 2012). Första  
inklusionskriteriet var att artiklarna skulle handla om språkbarriärer som uppstår i 
mötet mellan vårdpersonal och person med invandrarbakgrund som inte behärskar 
det inhemska språket. Hälso- och sjukvårdspersonal är personer som i sitt yrke utför 
hälso- och sjukvårdsuppgifter som medicin och behandling (Socialstyrelsen, 2007). I 
litteraturöversikten förkortas ordet hälso- och sjukvårdspersonal till vårdpersonal. I 
gruppen vårdpersonal inkluderas sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetstera-
peuter, sjukgymnaster, sjuksköterskestudenter, röntgenpersonal, kuratorer,  socialar-
betare och SOS personal. Artiklarna som har ingått i resultatet är peer review, vilket 
innebär att de är granskade av personer som har kunskap inom området (Östlund, 
2012). Andra kriterier är att artiklarna ska vara på engelska, mellan åren 2005-2016 
och att personer under 15 år inte ska medverka i artikeln. En stor del av relevanta ar-
tiklar fick exkluderas på grund av att de var mer än 11 år gamla. Endast en studie hit-
tades som var gjord i Sverige svarade på syftet och som uppfyllde inklusionskriterierna, 
därför inkluderades även artiklar som var gjorda i andra länder. Inför urval lästes ab-
strakten flera gånger och 113 artiklar av totalt 144  artiklar valdes bort eftersom de inte 
motsvarade syftet. 31 artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning enligt Hälsohögskolans 
kvalitetsgranskningsprotokoll. Det var 17 artiklar som inte höll kvaliteten utifrån pro-
tokollet och som har valts bort. Artiklar som inte höll kvalitén berodde på otydligt eller 
otillräckligt starkt syfte, otydligt problem eller metoder som inte hade beskrivits nog-
grant. När 14 artiklar hade valts ut till resultatet, gjordes ytterligare en sökning i data-
baserna för att utesluta om några relevanta artiklar hade missats. (Se bilaga 2). Sök-
ningen gav träffar på artiklar som redan hade granskats. Valda 14 artiklar hade alla 
etiskt godkännande från en etisk kommitté. Artiklarna handlade om språkbarriärer i 
mötet mellan vårdpersonal och vårdsökande som inte kunde det inhemska språket och 
vården som gavs var inom hemsjukvård, sjukhus, palliativ vård och akutvård. Trots att 
det var olika vårdmiljöer, kunde likheter i resultatet identifieras. Vid kvalitetsgransk-
ningen var det fem artiklar som uppfyllde 11 av 12 kriterier. Artiklarna blev godkända 
på första delen av kvalitetsgranskningsprotokollet, vilket var ett krav för att artiklarna 
skulle kunna inkluderas i resultatet. (Se bilaga 4). Anledningen till att alla 12 kriterier 
inte var uppfyllda på fyra artiklar berodde på att metoden inte hade diskuterats mot 
kvalitetssäkringsbegreppen, vilket var trovärdighet, överförbarhet, bekräftelsebarhet, 
pålitlighet (Wallengren & Henricsson, 2012). Några artiklar valdes att användas i re-
sultatet trots att kriteriet om kvalitetssäkringsbegreppen inte uppfylldes. Orsaken var 
att artiklarna hade relevant fakta som svarade på syftet.  
 
Dataanalys 
Dataanalysen har genomförts genom Fribergs (2012) femstegsmodell. Första steget 
består av att läsa de valda artiklarna (Friberg, 2012). 14 valda artiklar har lästs nog-
grant vid upprepade tillfällen, både enskilt och tillsammans. Andra steget i femstegs-
modellen innebär att identifiera och välja ut nyckelfynden som motsvarar syftet (Fri-
berg, 2012). Artiklarnas resultat har lästs flera gånger och det som var relevant utifrån 
syftet markerades med färgpennor och har översatts till svenska. Tredje steget i 
femstegsmodellen består av att sammanställa valda artiklars resultat (Friberg, 2012). 
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Sammanställningen gjordes och litteraturöversiktens syfte fanns i åtanke under pro-
cessen. Fjärde steget i femstegsmodellen innebär att urskilja likheter och skillnader i 
materialet (Friberg, 2012). Jämförelser av materialet har gjorts och diskuterats tillsam-
mans för att synliggöra likheter och skillnader. Sista steget i femstegsmodellen består 
av en presentation av resultatet med rubriker och data som motsvarar syftet (Friberg, 
2012). Sju olika subteman identifierats utifrån syftet och under varje subteman har 
relevant data placerats. Efter ytterligare diskussion har två olika teman identifierats 
och placerats över subteman. Under alla analysstegen har studiens syfte hållits i min-
net.   
 
Etiska överväganden 
Att använda sig av etiska övervägande i examensarbetet är viktigt för att människors 
integritet, självbestämmande och lika värde försvaras samt att människor inte skadas 
och såras. Vid en litteraturöversikt är det viktigt att etiska principer används för att 
tillvarata personens rättigheter och välbefinnande (Kjellström, 2012). Artiklarna som 
användes i examensarbetet har fått godkännande av etiska kommittéer. Inga ändringar 
har gjorts på insamlad data och data har heller inte medvetet återgivits felaktigt. Upp-
gifterna  i studien är tydligt refererade till originalkällor. 
 
Egna erfarenheter om språkbarriärer i kontakten med vården som vårdsökande har 
funnits. Flera upplevelser har handlat om att det har varit svårt att ta emot information 
eftersom samma språk inte har delats. Det har även lett till svårigheter med att berätta 
om sitt tillstånd för vårdpersonalen. Kommunikationen mellan parterna har brustit 
och personcentrerad vård har inte kunnat nås. Studierna har granskats ur en objektiv 
synpunkt och personliga tankar har försökt undvikas i litteraturöversikten (Polit & 
Beck, 2006).  
 
Resultat  
Resultatet av litteraturöversikten är baserad på 14 kvalitativa artiklar, som beskriver 
språkbarriärer och dess hantering ur vårdpersonalens perspektiv. Två teman och sju 
subteman framkom efter läsning av studierna, vilket blev svar på syftet. Första temat 
är att språkbarriärer leder till lägre vårdkvalité. Subteman ger informationsbrister, 
missförstånd, försvårad vårdrelation och frustrerad vårdpersonal ger sämre vård. 
Andra temat är alternativa kommunikationsstrategier. Tolkstöd ger säkrare vård, när-
stående och flerspråkig vårdpersonal är bättre än inget och icke verbal kommunikation 
i brist på annat är subteman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1: Teman & subteman som framkom i studiens resultat
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Språkbarriärer leder till lägre vårdkvalité 
Första temat var att ”språkbarriären leder till lägre vårdkvalité”. Under det framkom 
subteman som var ”informationsbrister”, ”missförstånd”, ”försvårad vårdrelation” och 
”frustrerad vårdpersonal ger lägre vårdkvalité”  
 
Missförstånd i informationsöverföring   
Enligt Hultsjö & Hjelms studie (2005) blev kommunikationen försämrad när ett ge-
mensamt språk inte talades. Språkbarriärer skapade svårigheter för vårdpersonalen att 
förstå och göra sig förstådda, vilket ledde till att den vårdsökande inte uppfattade in-
formationen som förmedlades (Hultsjö & Hjelm, 2005; Degni Suominen, Essén, An-
sari, & Vehviläinen-Julkunen, 2011; Ng & Newbold, 2011; McCarthy, Cassidy, Graham, 
Tuohy, 2013; Sommerville, 2007  &  Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 2008). 
Vårdpersonalen kunde inte förstå vilka behov som den vårdsökande hade (Hultsjö & 
Hjelm, 2005 & Ng & Newbold, 2011). Viktig information missades när kommunikat-
ionen brast, vilket ledde till att omvårdnaden som gavs av vårdpersonalen påverkades 
på ett negativt sätt och god vård kunde inte uppnås (Tuohy et al., 2008). Språkbarriä-
rer skapade osäkerhet kring vad den vårdsökande hade sagt och vårdpersonalen fick 
gissa sig fram, vilket ledde till en ofullständig anamnes (McKenzie, Kwok, Tsang & Mo-
reau, 2014; McCarthy et al., 2013; Touhy et al., 2008; Degni et al, 2011 & Ng & 
Newbold, 2011). Risken för missförstånd var stor när den vårdsökande och vårdperso-
nalen inte pratade samma språk  (McCarthy et al., 2013 & Touhy et al., 2008). Enligt 
Taylor, Nicolle & Maguires studie (2013) såg den vårdsökande frågande ut vid för-
medling av information. Det uppstod svårigheter med att förstå informationen som 
förmedlades av vårdpersonalen och diagnoser kunde tolkas vara värre än vad det var 
(Richardson et al., 2006 & Tuohy et al., 2008). Vårdpersonalen var i sin tur osäkra på 
om den vårdsökande hade förstått informationen som hade förmedlats om egenvår-
den. Missförstånden kunde leda till upprördhet och rädsla hos vårdpersonalen att göra 
fel (Jirwe et al., 2010). Vårdpersonalen hade även svårt att ge information om vården 
som skulle ske härnäst eftersom samma språk inte talades (McKenzie et al., 2014; Ng 
& Newbold, 2011; Nielsen & Birkelund, 2009 & Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). När 
ett gemensamt språk inte talades uppstod svårigheter för vårdpersonalen med att ge 
information och förklara för den vårdsökande om tillstånd, behandling och bieffekter 
som medicinerna kunde ge (Taylor et al., 2013; Richardson, Thomas & Richardson, 
2006 & Jirwe et al, 2010).  
 
Försvårad vårdrelation  
I flera studier framkom att vårdpersonalen hade svårigheter med att bygga en relation 
med den vårdsökande på grund av språkbarriärer (Taylor et al., 2013; Richardson et 
al., 2006; Jirwe et al., 2010 & Degni et al., 2011). Enligt vårdpersonalen var språkbar-
riärer en orsak till att vården som gavs var opersonlig och en god vårdrelation inte 
kunde skapas (Jirwe et al., 2010; Degni et al., 2011; McKenzie et al., 2014; Nailon, 2006 
& McCarthy et al., 2013). Samtalen mellan den vårdsökande och vårdpersonalen var 
korta och grundläggande eftersom parterna inte förstod varandras språk (Jirwe et al., 
2010; Degni et al., 2011 & McKenzie et al., 2014). Strategier som vanligtvis användes 
för att bygga upp relation som småprat kunde inte tillämpas med vårdsökande, som 
inte kunde det inhemska språket (Jirwe et al., 2010; McKenzie et al., 2014 & Touhy et 
al., 2008). Vårdpersonalen utförde sina arbetsuppgifter utan att ge information och 
förklara för den vårdsökande vad som gjordes (Jirwe et al., 2010). Enligt Jones & Bends 
(2008) studie var det svårt att bygga en relation och ge god vård när kommunikationen 
brast. Vårdpersonalen gick in i rummet, gav ett leende och gick ut igen utan att prata 
med den vårdsökande, vilket skadade vårdrelationen. Möten där vårdpersonalen var 
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tvungen att kommunicera med den vårdsökande undveks, eftersom vårdpersonalen 
hade svårt att göra sig förstådda. Vårdrelationen förbättrades när lätta ord på vårdsö-
kandes språk användes för att övervinna språkbarriärer (Jones & Bend, 2008). När 
samma språk inte talades blev det svårt för vårdpersonalen att skapa direktkontakt 
med den vårdsökande, vilket var en annan orsak till att vårdrelationen inte kunde 
byggas (Degni et al., 2011). 
 
Frustrerad vårdpersonal ger lägre vårdkvalité  
Språkbarriärer skapade oro och stress hos vårdpersonalen, vilket påverkade kvalitén 
på vården som gavs (Jones & Bend, 2008; Nailon, 2006; Somerville, 2007; Degni et 
al., 2011 & Tuohy et al., 2008). Enligt vårdpersonalen var språkbarriärer ett hinder för 
att god och personcentrerad vård (Ng & Newbold, 2011; Jones & Bend, 2008 & Taylor 
et al., 2013).  Språkbarriärer var en orsak till att vården som gavs till den vårdsökande 
som inte kunde det inhemska språket tog längre tid och krävde mer ansträngning. 
Andra vårdsökande fick vänta längre och fick mindre tid till sin vård på grund av att 
tiden gick åt att försöka kommunicera och förstå den vårdsökande. För   vårdpersona-
len skapade situationen irritation och stress (Richardson et al., 2006; Taylor et al., 
2013 & Nielsen & Birkelund, 2009). Språkbarriärer var en orsak till att vårdpersonalen 
kände frustration och obekvämlighet eftersom information om tillstånd samt vad som 
skulle hända inte kunde förklaras på grund av barriären (Somerville, 2007; Richardson 
et al., 2006; Jirwe et al., 2010; Tuohy et al., 2008; Ng & Newbold, 2011; McKenzie et 
al., 2014; Jones & Bend, 2008 & Nailon, 2006). Frustration skapades även när vård-
personalen inte kunde identifiera vilka behov den vårdsökande hade (Ng & Newbold, 
2011). I flera studier framkom det att vårdpersonalen kände sig hjälplösa på grund av 
språkbarriärer eftersom ett professionellt arbete inte kunde utföras (Tuohy et al., 
2008; Jones & Bend, 2008; Jirwe et al., 2010; McKenzie et al., 2014 &  Nailon, 2006). 
Vårdpersonalen var oroliga för att den vårdsökande skulle få otillräcklig information 
(Jirwe et al., 2010). Enligt Jirwe et al., (2010) och Richardson et al., (2006) var vård-
personalen rädda att språkbarriärer skulle skapa fler missförstånd och leda till sämre 
vård. Flerspråkig vårdpersonal fick lämna sina vanliga arbetsuppgifter för att översätta 
och det skapade tidspress samt stress för att hinna med all arbete (Fatahi, et al., 2009 
& Richardson et al., 2006). Användning av närstående för översättning skapade oro 
för vårdpersonalen eftersom missförstånd och feltolkning kunde skapas. Oro fanns 
över att närstående kunde undanhålla viktig information (Jirwe et al., 2010 & Degni et 
al., 2011). Det fanns även risk för att den vårdsökande inte var helt ärlig (McCarthy et 
al., 2013, Ng & Newbold, 2011 & Nielsen & Birkelund, 2009). Frustration skapades hos 
vårdpersonalen när närstående svarade på frågor som ställdes till den vårdsökande 
istället för att översätta (Ng & Newbold, 2011). Även vid användning av tolkar skapades 
oro eftersom vårdpersonalen inte var säkra på om tolken tolkade allt som den vårdsö-
kande berättade (Ng & Newbold, 2011 & McCarthy et al., 2013). Brist på tolkar var ett 
annat orosmoment för vårdpersonalen (Hultsjö & Hjelm, 2005; Nailon, 2006; 
McCarthy et al., 2013; Tuohy et al., 2008; Jones & Bend, 2008; Fatahi, Mattsson, 
Lundgren, & Hellström, 2009; Sommarville, 2007 & Richardson et al., 2006). Resul-
tatet av Jirwe et al., (2010) studie visade att vårdpersonal som hade tålamod, visade 
intresse, avsatte tid och hade positiv inställning lättare kunde klara av barriären (Jirwe 
et al., 2010). 
 
Alternativa kommunikationsstrategier   
Det andra temat som framkom var ”Alternativa kommunikationsstrategier”. ”Tolk ger 
säkrare vård”, ”närstående och flerspråkig vårdpersonal är bättre än inget” samt ”icke 
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verbal kommunikation i brist på annat” var subteman som framkom under andra te-
mat.  
 
Tolkstöd ger säkrare vård  
Vårdpersonalen i flera studier upplevde att en tolk behövdes för att kunna hantera 
språkbarriärer som uppstod i mötet med vårdsökande, som inte kunde det inhemska 
språket (Degni et al., 2011 ; McKenzie et al., 2014; McCarthy et al., 2013; Jirwe et al., 
2009; Fatahi et al., 2009 & Tuohy et al., 2008). Tolken användes för att underlätta 
kommunikationen och hjälpte till i utbytet av information mellan den vårdsökande och 
vårdpersonalen (Ng & Newbold, 2011; Degni et al., 2011; McKenzie et al., 2014; Jirwe 
et al., 2010; Nailon, 2006; McCarthy et al., 2013; Fatahi et al., 2009 Jones & Bend, 
2008 & Tuohy et al., 2008). Enligt vårdpersonalen ledde användning av tolkar till att 
vårdens kvalité ökade och den vårdsökande fick en säkrare vård (Fatahi et al., 2009; 
Jirwe et al., 2010 & Sommarville, 2007). I något fall skedde tolkning via telefon med 
hjälp av en tolk (Jirwe et al., 2010). Flera studier visade att vårdpersonalen inte alltid 
använde tolkar vid möten där språkbarriärer förekom, utan endast vid förmedling av 
viktig information. Orsaken var ekonomiska och att det var tidskrävande (Taylor et al., 
2013; McCarthy et al., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Nailon, 2006 & McKenzie et 
al., 2014).   
 
Närstående och flerspråkig vårdpersonal är bättre än inget  
Flera studier visade att vårdpersonal använde sig även av den vårdsökandes närstå-
ende, vilket kunde vara familjemedlemmar, släktingar eller vänner vid översättning för 
att kunna utbyta information med den vårdsökande (Ng & Newbold, 2011; Jirwe et al., 
2010: Fatahi et al., 2009; Jones & Bend, 2008; Taylor et al., 2013; McCarthy et al., 
2013; Nailon, 2006; McKenzie et al., 2014; Nielsen & Birkelund, 2009 & Degni et al., 
2011). Av ekonomiska skäl använde vårdpersonal den vårdsökandes närstående vid 
översättning i första hand (McCarthy et al., 2013 & Nielsen & Birkelund, 2009). En 
annan orsak var att tolkar inte fanns tillgängliga (Nielsen & Birkelund, 2009; McCarthy 
et al., 2013; Richardson et al., 2006 & McKenzie et al., 2014).  Även vid tillfällen där 
den vårdsökande behövde sjukvård på natten använde sig vårdpersonalen av den vård-
sökandes närstående som en nödåtgärd (Nielsen & Birkelund, 2009). Användning av 
närstående vid översättning för sina föräldrar var vanligt förekommande vid sjukhus-
besök på natten, eftersom det var svårt att hitta en tolk (Jirwe et al., 2010; Nielsen & 
Birkelund, 2009; Degni et al., 2011 & McKenzie et al., 2014). Närstående fick även 
översätta på dagen, om det inte fanns andra alternativ till översättning (McKenzie et 
al., 2014; Fatahi et al., 2009; Richardson et al., 2006; Degni et al., 2011 & Nielsen & 
Birkelund, 2009). Vid tillfällen där den vårdsökandes närstående inte fanns med den 
vårdsökande, kontaktades tillgängliga närstående via telefon för att hjälpa till med 
översättningen (McKenzie et al., 2014). För att kunna bryta språkbarriärer användes 
även flerspråkig vårdpersonal vid översättning (Jirwe et al., 2010; McKenzie et al., 
2014; Fatahi et al., 2009 & Richardson et al., 2006). Flerspråkig vårdpersonal var när-
varande även när en närstående översatte, eftersom det underlättade översättning av 
medicinska termer (Nailon, 2006). En del vårdpersonal förväntade sig att den vårdsö-
kande, som inte kunde det inhemska språket, hade med sig en närstående som kunde 
översätta (Ng & Newbold, 2011).  
 
Icke verbal kommunikation i brist på annat  
I Jirwe et al., (2010) studie framkom att vårdpersonal med invandrarbakgrund an-
vände sig av icke verbal kommunikation, medan vårdpersonal, som var från det in-
hemska landet hänvisade till tolkar (Jirwe et al., 2010). En del av vårdpersonalen 
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kunde några få ord på språket som den vårdsökande pratade, vilket användes i mötet 
och underlättade kommunikationen (Jirwe et al., 2010 & Jones & Bend, 2008). För att 
hantera språkbarriärer förenklades information genom att enkla ord användes 
(McCarthy et al., 2013). Vårdpersonalen använde sig även av spegling genom att vård-
sökandes känslor speglades (Jirwe et al., 2010). När tolkar eller någon av den vårdsö-
kandes närstående som kunde översätta inte fanns, använde vårdpersonalen kropps-
språket för att kunna kommunicera med den vårdsökande (Jones & Bend, 2008; Jirwe 
et al., 2010; McKenzie et al., 2014; McCarthy et al., 2013; Fatahi et al., 2009; Degni et 
al., 2011 & Richardson et al., 2006). Icke verbala uttryck användes för att förtydliga i 
den begränsade konversationen (McCarthy et al., 2013). Vårdpersonalen tittade på den 
vårdsökandes kroppsspråk för att kunna försäkra sig om att personen hade förstått in-
formationen (Nailon, 2006). Den icke verbala kommunikationen, som när en hand 
hölls eller ett leende gavs, räckte för en enkel kommunikation där den vårdsökande 
kände sig sedd (Richardson et al., 2006). Icke-verbal kommunikation räckte inte för 
en djupare konversation med den vårdsökande (Sommarville, 2007 & Jones & Bend, 
2008). 
 
Även bilder, föremål och utrustning användes av vårdpersonalen för att kunna göra sig 
förstådda (Jirwe et al., 2010 & McKenzie et al., 2014). Vid tillfällen där böcker och in-
formationsblad fanns på språket, som den vårdsökande talade, användes det av vård-
personalen vid förmedling av information (Sommarville, 2007).  
  
Diskussion 
Metoddiskussion 
Uppsatsen skrevs med syftet att beskriva språkbarriärers följder och hur de kan han-
teras ur vårdpersonalens perspektiv. Ny kunskap och helhet av det valda området 
kunde erhållas genom en litteraturöversikt där varje artikelns resultat analyserades 
och sammanställdes (Friberg, 2012). Endast kvalitativa artiklar användes i resultatet 
eftersom det handlar om beskrivandet av upplevelser och känslor (Friberg, 2012). Vid 
artikelsökningar hittades få studier, som beskrev språkbarriärers följder och hantering 
ur den vårdsökandes perspektiv, därför valdes endast vårdpersonalens perspektiv i lit-
teraturöversikten. Alla professioner inom vården togs med eftersom det inte fanns till-
räckligt många vetenskapliga artiklar med bara sjuksköterskans synpunkter. Tanken 
var från början att utföra en kvalitativ studie där vårdsökande samt vårdpersonal in-
tervjuades om upplevelse av språkbarriärer och därefter göra en jämförelse. Det var 
otillräckligt med tid för datainsamlingen och därför valdes litteraturöversikt istället. 
Ett inklusionskriterium i litteraturöversikten var att artiklarna skulle vara högst 11 år 
gamla. Resultatet skulle vara så nära dagens vård som möjligt eftersom nya kunskaper 
inom huvudämnet omvårdnad hinner tillkomma.  Anledningen till att 11 år valdes istäl-
let för 10 år var dels för att artikelsökningarna började i slutet av 2015, men också för 
att en artikel publicerad år 2005 med relevant kunskap som svarade på syftet hittades. 
Artikeln var skriven av Hultsjö & Hjelm, (2005). Enligt Wallengren & Henricsson 
(2012) innebär kvalitetsgranskning att goda kvaliteter har säkerställts hos det som har 
skapats. Eftersom kvalitetsgranskningen har skett på kvalitativa studier har svar på 
frågeformulärets frågor varit en subjektiv upplevelse, vilket ses som en svaghet ef-
tersom det finns risk för felbedömning. Kvalitetsgranskningen gjordes och reflektera-
des över gemensamt för varje artikel. Valda 14 artiklar hade alla etiskt godkännande 
från en etisk kommitté, vilket är en styrka. En av svagheterna i litteraturöversikten är 
att det skulle handla om vården i hela världen, men resultatartiklarna berörde vården 
i tre olika världsdelar. Att ha med artiklar från tre olika världsdelar ger en bredare per-
spektiv men försvårar överbarheten eftersom det är svårt att generalisera resultatet till 
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alla länder (Wallengren & Henricson,2012). Flest studier var gjorda i Europa, tre i Sve-
rige, tre i England, två i Irland, en i Finland och en i Danmark. En av studierna var 
gjord i Australien, en var gjord i  Kanada samt två gjorda i USA. Artiklar som var gjorda 
i Asien eller Afrika, som innehöll relevant fakta som svarade på syftet och uppnådde 
inklusionskriterierna kunde inte hittas. En styrka i litteraturöversikten är att resultatet 
skrevs gemensamt efter en ny genomgång av artiklarnas resultat. Anledningen var att 
viktig information inte skulle förbises.   
 
Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet i artiklar som inklude-
rades i studien kontrollerades, vilket är indikationer på vetenskaplig kvalitet (Wal-
lengren & Henricson,2012). Trovärdigheten erhölls genom att artiklar som användes 
hade resultat som var giltiga samt att det fanns rimlighet i kunskapen som skapades 
(Wallengren & Henricson, 2012). De valda artiklarna var ”peer reviewed” som innebär 
att en granskning av forskare har gjorts, vilket höjer pålitligheten (Östlundh, 2012). 
För att höja studiens tillförlitlighet, har flera olika steg genomförts, vilket är en styrka 
i studien (Henricson, 2012). Artiklar som inkluderades var från tre olika databaser 
samt booleska termer och trunkering användes, vilket enligt Henricson (2012) höjer 
trovärdigheten. Alla artiklar var skrivna på engelska och varje artikel översattes till 
svenska. Engelskan var inte första språket, vilket är en svaghet eftersom feltolkning 
kan ha uppstått (Wallengren & Henricson, 2012). För att minska risken för felöversätt-
ning diskuterades varje artikels resultat tillsammans samt olika hjälpmedel användes. 
Hjälpmedlen var översättningsprogram och lexikon som underlättar översättningen 
från engelska till svenska för att minska feltolkningen (Östlundh 2012). När littera-
turöversikten gjordes fanns en erfaren lärare som handledare. Tillsammans med andra 
studenter i handledningsgruppen har litteraturöversikten lästs vid upprepade till-
fällen, vilket höjer trovärdigheten enligt Henricsson (2012). Trovärdigheten kan enligt 
Wallengren & Henricsson (2012) även höjas om analys, jämförelse och diskussion av 
data genomförs i par, vilket har gjorts. Resultatet kunde ha påverkats av förförståelsen 
eftersom egna erfarenheter av språkbarriärer har funnits, vilket är en svaghet (Henric-
son, 2012). Därför har förförståelsen kring studiens syfte diskuterats och skrivits ner. 
Förförståelsen kunde påverka studiens resultat både positivt och negativt. Negativ in-
verkan på resultatet har försökt att begränsas. Det som var positivt var att resultatet 
kunde lättare förstås och klargöras eftersom det fanns tidigare erfarenheter och kun-
skaper inom området. Det som var negativt var att egna erfarenheter om språkbarriä-
rer kunde leda till att det kunde ses som större problem än vad det var, vilket kunde 
påverka resultatet. Hur pålitligt resultatet är och om det kan överföras till andra grup-
per benämns som överförbarhet (Polit & Beck, 2008). Resultatet har överförbarhet till 
liknande situationer eftersom det ger förslag på hur språkbarriärer kan hanteras och 
ger kunskaper om språkbarriärers följder. Fler artiklar skulle kunna ha gett en bredare 
syn på vad språkbarriärer leder till och hur det kan hanteras. Resultatet har försökts 
göras så trovärdigt som möjligt och alla artiklar har varit vetenskapliga med en god 
kvalité.  
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att språkbarriärer leder till att vårdens kvalité minskar, eftersom det 
finns brist på information, risk för missförstånd, relationen mellan parterna blir sämre 
och det skapas oro och frustration hos vårdpersonalen. Det framkommer även att tol-
kens närvaro är viktig för att kunna hantera språkbarriärer, men närstående och fler-
språkig vårdpersonal som översätter samt ickeverbal kommunikation kan underlätta. 
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Enligt Travelbee (2011) är en fungerande kommunikation grunden för en god vård. 
Resultatet av litteraturöversikten visar att vårdpersonalen använde sig av olika strate-
gier för att kunna hantera språkbarriärer och få en fungerande kommunikation. Enligt 
Patientlagen (2014:821) är det viktigt att den vårdsökande får information om vården 
och behandlingen som ges. Lagen säger vidare att det är viktigt att mottagare av in-
formationen har förstått den lämnade informationen, vilket är vårdpersonalens ansvar 
att försäkra sig om. Enligt resultatet var tolkens närvaro viktig för att rätt information 
kunde förmedlas till den vårdsökande och vårdpersonal och för att god vård skulle ges. 
Feltolkningar skulle kunna leda till sämre vård. Cortis, (2000) bekräftar att tolkar hjäl-
per till att  hantera språkbarriärer och underlättar skapandet av vårdrelationen ef-
tersom parterna inte kan kommunicera direkt med varandra. I resultatet framkom 
även att bara använda tolk var inget som räckte för att bryta språkbarriärer. Ett annat 
problem som framkom i resultatet var att när närstående översatte kunde svar på frå-
gor ges istället för att den vårdsökande skulle få svara. Att vården ska ges med hänsyn 
till den vårdsökandes självbestämmande är ett av kraven som hälso- och  sjukvårdsla-
gen har (SFS, 1982:763). Det kan inte följas när närstående tar över och svarar istället 
för den vårdsökande. Enligt svensk förvaltningslag (SFS 1986:223) ska myndigheter i 
kontakt med personer som inte kan det svenska språket ta hjälp av en tolk vid tolkning. 
Det efterföljs inte när närstående används för översättning. God vård på lika villkor är 
en rätt som alla människor har enligt svensk hälso- och sjukvårdslag (SFS, 1982:763). 
När vårdpersonalen inte använde sig av tolkar i mötet med vårdsökande som inte 
kunde det inhemska språket fick den vårdsökande inte sin rättighet genom. Därför att 
samma information som ges till andra vårdsökande ska ges även till dem som inte för-
står språket. Vården ska vara säker för den vårdsökande, vilket förhindras när närstå-
ende översätter eftersom det kan leda till otillräcklig och felaktig information. Resul-
tatet visade även på att användning av närstående vid översättning inte påverkade vår-
dens kvalité positivt eftersom språkbarriären var ett hinder. Kommunikation via en 
tredje part påverkade vårdpersonalen negativt eftersom det var oklart om allt översat-
tes. Däremot menar Flores, 2005 & Karliner, Jacobes, Chen & Mutha (2007) att vård-
kvalitén höjdes när en tolk användes. Patientlagen (2014:821) följs inte eftersom den 
vårdsökande riskerar att inte få rätt information och inte ha förståelse över sitt till-
stånd.  
 
En konsekvens av språkbarriärer är att svårigheter uppstår med att skapa en vårdre-
lation. Resultatet visade att när den vårdsökande och vårdpersonalen inte delade 
samma språk och inte kunde kommunicera med varandra, påverkades vårdrelationen 
negativt. Enligt HSL (1982:763) ska hälso- och sjukvården ge trygg och säker vård till 
den vårdsökande och efter varje persons behov. Vården som ges ska vara respektfull, 
ta hänsyn till den vårdsökandes autonomi samt främja en god vårdrelation mellan 
vårdpersonal och den vårdsökande. Även enligt ICN:s etiska kod (2013), ska vårdper-
sonalen ge en trygg vård utifrån varje enskild person. Resultatet visar att språkbarriä-
rer leder till att vården blir opersonlig, vilket är en orsak till att det blir svårare att 
bygga en relation. När direktkontakten med den vårdsökande försvinner så försvinner 
även småprat och humorn som annars brukar hjälpa till med att skapa en relation. 
Enligt Travelbee (2011), är kommunikationen det viktigaste redskapet som vårdperso-
nalen har. Travelbee menar även att vårdpersonal och vårdsökande måste förstå 
varandra för att god omvårdnad skall uppnås. Hart & Mareno, (2013) styrker att när 
ett gemensamt språk inte talas blir det svårt att skapa en relation och att få den vård-
sökande känna tillit till vårdpersonalen. Resultatet visade dock att skapandet av en 
vårdrelation kunde underlättas när vårdpersonalen kommunicerade genom att an-
vända enkla fraser och ord på den vårdsökandes språk. Att visa tillgänglighet, intresse 
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och lyssna på den vårdsökande är enligt Eriksson (2002) viktigt för att uppnå en god 
vård. Även Carnevale et al., (2009) menar att en god kommunikation mellan parterna 
är viktig för att uppnå en god vård. Enligt HSL (1982:763) ska hälso- och sjukvården 
utformas i samspel mellan den vårdsökande och vårdpersonalen. Det innebär att en 
god vårdrelation måste kunna skapas för att vårdsökande ska få en bra vård. I resulta-
tet framkom det att vårdrelationen påverkades av språkbarriären eftersom samtalen 
innehöll endast enkla fraser. God vård kan inte uppnås där den vårdsökande och vård-
personalen inte kan samspela med varandra.  
 
Kliniska implikationer 
Invandring ökar med tiden och leder till att språkbarriärer inom vården blir vanligare. 
Vårdpersonalen inom alla områden i vården kan dra nytta av studiens resultat genom 
att få ökade kunskaper om språkbarriärers följder, vilket gör det lättare för vårdperso-
nalen att synliggöra vad som behöver uppmärksammas. Studiens resultat ger även 
ökade kunskaper om hantering av språkbarriärer och ger förslag på olika strategier 
som kan användas för att bemästra dem, vilket i sin tur leder till en mer patientsäker 
vård. Vidare forskning behövs om språkbarriärers följder och hantering i Sverige, men 
också i Afrika och  Asien. Det behövs även mer forskning om hur den vårdsökande ser 
på språkbarriärer, dess följder och hantering för att sedan kunna jämföra med vård-
personalens upplevelser och få en helhetsbild.  

Slutsats 

Resultatet visar att språkbarriärer leder till missförstånd och ger lägre vårdkvalité. Det 
leder även till försämrad vårdrelation och informationsbrist mellan den vårdsökande 
och vårdpersonalen. Det är viktigt att kunna hantera språkbarriärer för att en säker 
och god vård ska kunna ges. Vårdpersonalen ska inte låta oro, stress och frustrationen 
ta över situationen, utan använda sig av olika strategier för att hantera språkproblem. 
Resultatet visar även att tolk, närstående, och icke-verbal kommunikation användes 
för att underlätta kommunikationen. Det kunde både öka vårdens kvalité och skapa en 
säkrare vård men även leda till att den vårdsökande inte fick all information som vård-
personalen gav. Icke verbal kommunikation användes när tolk eller närstående inte 
kunde nås, men var för grundläggande för att kunna förklara tillstånd, vård och be-
handling.
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kationssätt när de 
vårdar somaliska 
kvinnor i Finland.  
 

Medicinska Kommittéer i ut-
valda städer fick information 
angående studien och före-
slog att 15 läkare och 17 sjuk-
sköterskor/barnmorskor 
skulle medverka. Det totala 
urvalet bestod av 25 personer 
som jobbar inom vården, mer 
specifikt: 7 sjuksköterskor, 8 
barnmorskor och 10 läkare.  
Inspelade intervjuer var på 
engelska och pågick individu-
ellt under 1 timme. I fokus-
grupper pågick intervjun 
mellan 20-30 min.  
 

Vårdpersonalen hade svårt 
att ge information och ut-
föra god omvårdnad pga. 
kommunikationssvårig-
heter och kulturella skillna-
der. Eftersom varken perso-
nalen eller den vårdsö-
kande kunde förklara för 
varandra vad som de egent-
ligen ville få fram, försvåra-
des omvårdnaden. 
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Titel: 
Nurse radiographers ex-
periences of communica-
tion with patients who do 
not speak the native lan-
guage. 
Författare: 
Fatahi, N. et al., 
2009, Sweden 
Land & År: 
Sverige, 2009 

Att undersöka vad 
röntgensjuksköters-
kor upplevde när de 
vårdade personer 
som inte behärskade 
det inhemska språket 

16 röntgensjuksköterskor 
från Göteborg med minst 2 
års erfarenhet ingick i stu-
dien. Totalt var det 11 rönt-
gensjuksköterskor, 9 kvinnor 
och två män som avslutade 
studien.  
Datainsamlingen skedde ge-
nom intervjuer i fokusgrup-
per med 3-4 personer i varje 
grupp. Intervjuerna tog 50-
70 minuter.  
 

Resultatet visade att språk-
barriärerna försvårade för 
personalen att ge nödvän-
dig information. Det blev 
svårare att erbjuda god 
vård. Tolkhjälp behövdes 
men det var inte givande att 
använda familjemedlem-
mar eller vårdpersonal som 
tolk. Professionella tolkar 
var inte alltid optimala att 
använda då det tog tid och 
kunskap om vården sakna-
des hos dessa. 
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Titel: Immigrants in 
emergency care: Swedish 
health care staff’s experi-
ences  
Författare: 
Hultsjö, S. & Hjelm, K.  
Land & År: 
Sverige 2005  
 

Syftet var att under-
söka om vårdperso-
nalen inom soma-
tisk- och psykiatrisk 
akutvård upplevde 
några problem i vår-
den av invandrare 
och i så fall jämföra 
deras erfarenheter.  
 

Explorativ kvalitativ metod 
användes genom ljudinspe-
lade intervjuer i semi-struk-
turerade fokusgrupper. In-
formation skrevs och skicka-
des till deltagarnas chefer och 
till all vårdpersonal. För att 
vara med i studien skulle per-
sonalen ha minst två års erfa-
renhet inom sjukvård. 11 un-
dersköterskor och 24 sjuk-
sköterskor ingick i urvalet. 

Ineffektiviteten som upp-
står i vården berodde på 
språkbarriären och de kul-
turella skillnaderna som 
fanns mellan personer med 
invandrarbakgrund och 
vårdpersonalen. Dessutom 
har personer med en annan 
bakgrund svårt att förstå 
hur vården fungerar i Sve-
rige. Vårdpersonalen blir 
förvirrade och frustrerade 
av de kulturella skillnader 
och hierarkin som finns i 
vården. 
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Titel:  
Student nurses’ experi-
ences of communication 
in cross-cultural care en-
counters  
Författare: 
Jirwe, M., Gerrish, K. & 
Emami, A.  
År & Land: 
Sverige 2009 

Att utforska sjukskö-
terskestudenternas 
upplevelse av kom-
munikation med 
vårdsökande från en 
annan kulturell bak-
grund i ett tvärkultu-
rellt möte. 
 

10 studenter valdes genom 
ett ändamålsenligt urval. Stu-
denterna valdes eftersom de 
hade läst en kurs i transkul-
turell omvårdnad och dessu-
tom haft erfarenheter att 
vård personer från andra kul-
turer. Inspelade semistruktu-
rerade intervjuer användes 
som datainsamlingsmetod. 
Studenterna fick berätta om 
två tvärkulturella möten, en 
positiv och en negativ.  
 

Sjuksköterskestudenter var 
oroliga och kände att de 
inte kunde ge all informat-
ion som krävdes vid ett 
tvärkulturellt möte. De job-
bade mekaniskt och inte 
personcentrerat och kunde 
inte ge vård och stöd till de 
vårdsökande. Resultatet be-
lyste också att kunskap om 
tvärkulturell kommunikat-
ion saknades hos studen-
terna.  
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Titel: Emergency nurses 
caring experiences with 
mexican american pa-
tients. 
Författare: Jones, S.M. 
Land & År: USA, 2008.  

Syftet med studien 
var att få en förstå-
else för vården som 
akutsjuksköterskor 
gav när de vårdade 
spansktalande ame-
rikaner. 

Fem sjuksköterskor inom 
akutsjukvården som hade 
vårdat första eller andra ge-
nerationen av spansktalande 
amerikaner ingick i studien. 
Inklusionskriterierna var att 
sjuksköterskorna inte skulle 
vara spansktalande, hade 
minst ett års erfarenhet av 
akutsjukvård och vara minst 
tredje generations amerika-
ner som var födda i USA. In-
tervjuer med öppna frågor 
genomfördes och intervju ti-
den var mellan 30 min till 45 
min. Samtalen spelades in 
och transkriberades.  

Resultatet visade att språk-
barriären var den största 
barriärerna för att god vård 
skulle kunna ges. Det var 
just denna barriär som alla 
pratade mest om. Persona-
len fick använda sig av tolk 
för att kunna göra sig för-
stådda och förstå den vård-
sökande. Språkbarriären 
påverkade alla delar av vår-
den och det uppstod svårig-
heter med att bygga en re-
lation mellan sjuksköterska 
och vårdsökande. 
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Titel: Conversations 
through barriers of lan-
guage and interpretation  
Författare: 
McCarthy, J., Cassidy, I., 
Graham, M.M. & Tuohy, 
D.  
Land & År: 
Irland 2013 

Syftet med studien 
var att beskriva hur 
sjuksköterskor upp-
lever språkbarriä-
rerna som uppstår 
och beskriva tolkan-
vändningen på sjuk-
huset. 

Deltagarna såg affischer som 
var uppsatta vid ett ett uni-
versitet. De som deltog i stu-
dien skulle ha vårdat någon 
med en annan bakgrund. 7 
stycken sjuksköterskor som 
ingick i urvalet hade mellan 
3-30 års erfarenhet inom vår-
den. Data samlandes genom 
inspelade intervjuer. 

Språkbarriärer ledde till 
missförstånd mellan perso-
nalen och den vårdsökande. 
Omvårdnaden blev lidande. 
Tolken underlättade kom-
munikationen, men det 
fanns brister vid använd-
ning då  kunskap saknades 
hos personalen om hur tol-
ken skulle användas på ett 
effektivt sätt. 
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Titel: Community Nurs-
ing Care of Chinese- Aus-
tralian Cancer Patients  
Författare: McKenzie, 
H., Kwok, C., Tsang, H. & 
Moreau, E.  
Land & År: 
Australien, 2014 

Att undersöka svårig-
heterna som uppstod 
vid kommunikation 
mellan sjuksköters-
kor och Kinesisk- 
Australiensiska can-
cer patienter som 
blev vårdade i hem-
met.  

Möten hölls där sjuksköters-
kor fick chansen att anmäla 
sitt intresse. 12 sjuksköters-
kor och 10 vårdsökande 
ingick i urvalet. Inspelade in-
tervjuer samt mötet mellan 
sjuksköterska och vårdsö-
kande observerades som i sin 
tur användes som datain-
samlingsmetod. 

Sjuksköterskor hade svårt 
att kommunicera med vård-
sökande som var drabbade 
av cancer. Vården blev li-
dande pga. språkbarriären 
och den kulturella skillna-
den som fanns. Det blev 
svårt för sjuksköterskorna 
att erbjuda god vård på 
goda villkor. 
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Titel:  
Nurses’concerns and 
practices with using inter-
preters in the care of La-
tino patients in the emer-
gency department.  
Författare:  

Syftet var att besk-
riva sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda spansktalande 
vårdsökande som 
inte kunde tala eng-

15 sjuksköterskor från fyra 
sjukhus i nordvästra USA in-
tervjuades. Intervjuerna var 
ostrukturerade med öppna 
frågor och utfördes i grupp 
samt individuellt. Sjukskö-
terskorna fick beskriva sina 

Resultatet visade att sjuk-
sköterskor använde två-
språkigpersonal eller pro-
fessionella tolkar när de 
vårdade spansktalande som 
inte kunde engelska. Tolken 
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Nailon, R. E.  
Land & År: USA, 2006  

elska.  Sjuksköters-
korna arbetade på 
akutvårdsavdelning. 

erfarenheter som de hade av 
att vårda spansktalande vård-
sökande som inte kunde tala 
på engelska. Intervjuerna 
spelades in på band och an-
teckningar skrevs under ob-
servationen. 

fick man vänta länge på vil-
ket ledde till att det blev 
mindre tid kvar att kommu-
nicera med de vårdsökande. 
Tolken användes vid in-
skrivning men under själva 
vårdtillfället användes 
han/hon inte lika mycket. 
Sjuksköterskorna beskrev 
sin oro över att profession-
ella tolkar inte var engage-
rade i vården och saknade 
medicinskt kunskap. 

Titel:  
Health care providers’ 
perspectives on the provi-
sion of prenatal care to 
immigrants. 
Författare: Ng, C. & 
Newbold, B.K.  
Land & År: Kanada 2011 

Syftet med studien 
var att förstå svårig-
heterna som vård-
personalen upplevde 
med språkbarriären 
och kulturella skill-
nader, vid vård av 
kvinnor med invand-
rarbakgrund.  
 

Tre barnmorskor, fem sjuk-
sköterskor, två läkare och en 
socialarbetare, alla kvinnor 
ingick i studien. Urvalet var 
ändamålsmässigt. Kriterierna 
var att deltagarna skulle ha 
erfarenhet med att vårda gra-
vida, immigrerande kvinnor. 
Datainsamlingen skedde ge-
nom semi-strukturerade, in-
spelade intervjuer.  

Det som framkom var att 
språkbarriärer fanns mel-
lan parterna. Det framkom 
också hur tolk skulle använ-
das på bästa sätt. Den vård-
sökande förväntade sig att 
träffa läkare när en sjuk-
sköterska fungerade lika 
bra. Vårdsökande personen 
och vårdpersonalen hade 
olika syn på vården.  
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Titel: Minority ethnic pa-
tients in the Danish 
healthcare system – a 
qualitative study of 
nurses’ experiences when 
meeting minority ethnic 
patients  
Författare: 
Nielsen, B. & Birkelund, 
R.  
Land & År: 
Danmark 2009  
 

Syftet var att få kun-
skap om hur sjukskö-
terskor arbetade med 
minoritet-etniska 
vårdsökande som 
inte hade samma 
bakgrund. 

Explorativ och beskrivande 
design baserad på fenomeno-
logi användes för att under-
söka sjuksköterskors upple-
velser. För att vara med i stu-
dien skulle man ha arbetat i 
minst fem år som sjukskö-
terska. Fyra kvinnliga sjuk-
sköterskor mellan 40-55 år 
ingick i urvalet. Inspelade in-
tervjuer samt observationer 
från intervjuerna användes 
som datainsamling 

Etiska och språkliga skill-
nader skapade svårigheter 
för en god omvårdnad. Fru-
stration uppstod när in-
formation mellan sjukskö-
terska och den vårdsökande 
skulle delas. Det blev också 
svårt att hantera personers 
smärtskala då de hade svårt 
att uttrycka sig. 
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Titel: 
Reduced to nods and 
smiles’’: Experiences of 
professionals caring for 
people with cancer from 
black and ethnic minority 
groups  
Författare: Richardson, 
A., Thomas, V. N. & Rich-
ardson, A. 
Land & År:  
2006 Storbritannien  

 

Att ta reda på vård-
personalens åsikter 
och erfarenheter när 
de vårdade vårdsö-
kande från en annan 
kulturell bakgrund.  

 

22 sjuksköterskor, en läkare, 
två socialarbetare, en arbets-
terapeut, en kurator och en 
informationsarbetare ut-
gjorde fem olika fokusgrup-
per. I grupperna diskuterades 
samtalsämnen som var gui-
dade i ungefär två timmar. 
Samtalen spelades in och 
transkriberades. Det analyse-
rades och utgjorde senare 
fem olika huvudteman.  

 

Resultatet visade att vård-
personalen hade svårt att 
skapa och bygga en relation 
med personer som inte ta-
lade samma språk. Tolkan-
vändningen var komplice-
rad, speciellt när man 
skulle använda sig utav när-
stående. Personalen ville ha 
mer kunskap om olika kul-
turer och berättade att ras-
ism bland vårdsökande 
samt bland vårdpersonalen 
kunde förekomma. 
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Titel:  
The paradox of palliative 
care nursing across cul-
tural boundaries.   
 
Författare: 
Somerville, J. 
Land& År: 
England, 2007 

Att utveckla en teori 
som förklarade hur 
personer i ett pallia-
tiv skede från andra 
kulturella bakgrun-
der kan tas hand om. 

5 allmän sjuksköterskor och 
5 sjuksköterskor som var spe-
cialister inom palliativ vård 
var med i studien. Sjukskö-
terskorna jobbade i områden 
där det var flest personer från 
etniska minoritetsländer val-
des till studien.  
Datainsamlingen skedde via 
semistrukturerade och inte 
strukturerade intervjuer som 
tog ca 45 minuter på sjukhu-
set. 

Resultatet visade att pallia-
tiv omvårdnad över kultu-
rella gränser var oväntade. 
Sjuksköterskorna gjorde 
sitt bästa för att övervinna 
språkbarriären och kultu-
rella barriären. Men de sak-
nade resurser och kunskap 
inom området. 
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Titel: Cross-Cultural 
communication barriers 
in health care  
Författare: Taylor, SP., 
Nicolle, C., Maguire, M. 
Land & År: England, 
2013 

Att undersöka hur 
vårdpersonalen tog 
hand om personer 
från minoritetsgrup-
per, som kunde lite 
eller ingen engelska 
alls. 

Sju läkare, 11 sjuksköterskor, 
tre farmaceuter, fyra ambu-
lanspersonal, fyra sjukgym-
naster och fem receptionis-
ter. Personalen skulle ha vår-
dat personer som inte talade 
det inhemska språket. Indivi-
duella semi strukturerade in-
tervjuer som var mellan 40-
45 minuter långa genomför-
des med hjälp av öppna frå-
gor. Samtalen spelades in och 
transkriberades. Det analyse-
rades i Word 2007 och for-
materades i Excel 2007. 

Resultatet visade att svårig-
heterna uppstod när perso-
ner som inte kunde det in-
hemska språket vårdades. 
Språkbarriären var en svå-
righet som ledde till att det 
skedde missförstånd mellan 
parterna. Personalen kunde 
inte heller ge tillräckligt 
mycket med information 
för att en god vård skulle 
uppnås.  
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Titel:Educational needs 
of nurses when nursing 
people of a different cul-
ture in Ireland  
Författare: Tuohy, D., 
McCarthy, J., Cassidy, I., 
Graham, M. 
Land & År: Irland, 
2008. 

Att diskutera sjuk-
sköterskor som job-
bar upplevelser av att 
vårda personer från 
en annan kultur. 

Sjuksköterskor, barnmorskor 
och psykiatrisjuksköterskor 
var med i studien. Sjukskö-
terskorna skulle ha vårdat 
personer med en annan bak-
grund under de senaste 6 
månaderna Data samlades in 
genom semistrukturerade in-
tervjuer i grupp och individu-
ellt. Samtalen spelades in och 
transkriberades. 

Resultatet visade att det 
krävs mer kunskap om hur 
man kan vårda personer 
med en annan bakgrund. 
Mer kunskap om kulturen 
och mer kunskap om hur 
man kan använda sig utav 
tolktjänster behövs för att 
komma över språkbarriä-
ren. Viktigt med en god pla-
nering för att förbättra vår-
den som gavs. 

11/12 

	



	 	 	

Översikt över artiklarnas resultat – Bilaga 3	

 

 
 
 
 
 
 
  

 
Författare  & årtal Språkbarriärer leder till lägre vårdkvalite Stategier för kommunikation 

 Informat-
ions-brister 

Missför-
stånd 
 
 

Försvårad 
vårdrelation 

Frustrerad 
vårdperso-
nal ger 
lägre vård-
kvalite 

Tolkstöd 
ger säkrare 
vård 

Närstå-
ende och 
flerspråkig 
vårdperso-
nal bättre 
än inget 

Icke ver-
bal kom-
munikat-
ion i brist 
på annat 

Degni, F., Suominen, S., 
Essén, B., Ansari, W.E. & 
Vehviläinen- Julkunen, K. 
(2011)	

X	 	 X	 	 	 X	 X	

Fatahi, N. et al(2009),	 	 	 	 X	 X	 X	 X	
Hultsjö, S. & Hjelm, K. 
2005) 

X	 X	 	 X	 X	 X	 	

Jirwe, M., Gerrish, K. & 
Emami, A.  
(2009)	

X	 X	 X	 	 X	 X	 X	

Jones, S.M.(2008)	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	
McCarthy, J., Cassidy, I., 
Graham, M.M. & Tuohy, 
D. (2013. 
 

X	 	 	 X	 X	 X	 X	

McKenzie, H., Kwok, 
C.Tsang, H. & Mo-
reau(2014) 

X	 X	 X	 	 X	 X	 X	

Nailon, R. E.  
(2006) 
 

	 	 X	 X	 	 X	 X	

Ng, C. & Newbold, B.K. 
(2011) 

X	 	 	 X	 X	 X	 	

Nielsen, B. & Birkelund, 
R.  
(2009) 

X	 	 	 X	 X	 X	 	

Richardson, A., Thomas, 
V. N. & Richardson, A. 
2006) 

X	 X	 X	 X	 	 X	 X	

Somerville, J. (2007) X	 	 	 X	 X	 	 X	
Taylor, SP., Nicolle, C., 
Maguire, M. (2013) 

X	 	 X	 X	 X	 X	 	

Tuohy, D., McCarthy, J., 
Cassidy, I., Graham, M. 
(2008) 

X	 X	 X	 X	 X	 	 	



	 	 	

Kvalitetsgranskingsprotokoll – Bilaga 4 
 
Protokoll	för	basala	kvalitetskriterier	för	studier	med	kvalitativ	metod	
	
Titel:	 	
Författare:	 	
Årtal:	 	
Tidskrift:	 	
	
Del	I.		
Beskrivning	av	studien	
	
Beskrivs	problemet	i	bakgrund/inledning?		 Ja		 	 Nej	
	
Kunskapsläget	inom	det	aktuella	området	är		 Ja		 	 Nej	
beskrivet?	
	
Är	syftet	relevant	till	ert	examensarbete?	 Ja	 	 Nej		
	
Är	urvalet	beskrivet?	 	 	 	 Ja		
	 Nej		
	
Samtliga	frågor	ska	besvaras	med	ja	för	att	artikeln	ska	granskas	med	hjälp	av	frågorna	i	Del	
II.	Vid	Nej	på	någon	av	frågorna	ovan	exkluderas	artikeln.	
	
Del	II	
Kvalitetsfrågor	
	
Beskrivs	vald	kvalitativ	metod?	 	 Ja	 	 Nej		

Hänger	metod	och	syfte	ihop?	 	 Ja		 	 Nej		
(Kvalitativt	syfte	–	kvalitativt	metod)	

Beskrivs	datainsamlingen?		 	 Ja		 	 Nej	

Beskrivs	dataanalysen?	 	 	 Ja		 	 Nej		

Beskrivs	etiskt	tillstånd/förhållningssätt/		 Ja		 	 Nej	
ställningstagande?	 	 	 	 		

Diskuteras	metoden	mot	kvalitetssäkringsbegrepp	(t	ex	tillförlitlighet	och	trovärdighet)	i	dis-
kussionen?	 	 	 Ja		 	 Nej		

Diskuteras	huvudfynd	i	resultatdiskussionen?		 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 Ja		 	 Nej		



	 	 	

Sker	återkoppling,	från	bakgrunden	gällande,	teori,	begrepp	eller	förhållningssätt	i	diskuss-
ionen?	 	 	 	 	 Ja		
	 Nej	

	

Är	resultatet	relevant	för	ert	syfte?	
Om	ja,	beskriv:	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Om	nej,	motivera	kort	varför	och	exkludera	artikeln:	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Forskningsmetod/-design	(t	ex	fenomenologi,	grounded	theory)	
	
………………………………………………………….	
…………………………………………………………	
	
Deltagarkarakteristiska	 	
Antal……………………	 	 	 	 	
Ålder…………………....	 	 	 	 	
Man/Kvinna…………….	 	 	 	 	
	
	
Granskare	sign:	……………………………………………….	
	
	

 


