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Abstrakt 

Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle där det blivit vanligare att 
patienter som söker vård varken talar eller förstår det svenska språket. Det kan 
uppstå en språkbarriär mellan sjuksköterska och patient, där sjuksköterskor utmanas 
med att kunna erbjuda en jämlik vård och etablera en vårdrelation med patienterna. 
Utifrån Joyce Travelbees omvårdnadsteori ses sambandet mellan kommunikation 
som viktigt hjälpmedel inom omvårdnad och personcentrerad vård, där vikten att 
förstå patienters lidande lyfts upp.                                                                        
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
patienter där en språkbarriär förekommer.                                                          
Metod: Artiklarnas resultat analyserades enligt Fribergs metod för litteraturöversikt. 
Artikelsökningen utfördes i databaserna Cinahl och PsycINFO.  
Resultat: I resultatet identifierades tre kategorier och fem subkategorier. 
Sjuksköterskorna erfor mestadels språkbarriärer som ett hinder, då det försvårade 
informationsöverföring och förståelse för patienters situation. Sjuksköterskorna 
upplevde många faktorer som påverkade tillgången och användandet av tolktjänster. 
Sjuksköterskorna behövde istället använda sig av familjemedlemmar eller anhöriga 
som tolk, trots att de var medvetna om att det inte var en optimal lösning.                                                                                      
Slutsats: Det upptäcktes ett behov av mer kunskap om språkbarriärer, samt 
riktlinjer och hjälpmedel som kan underlätta vårdandet av patienter som inte talar 
samma språk som sjuksköterskan. Sjuksköterskor har begränsade förutsättningarna 
som behövs för att kunna skapa en god vårdrelation med patienter när det 
förekommer en språkbarriär.                                                                        
Nyckelord: Språkbarriär, Kommunikation, Vårdrelation, Personcentrerad vård, 
Sjuksköterskeperspektiv. 
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1 Inledning 

Idag har många möjligheten att förflytta sig mellan olika länder och kontinenter på 

ett annat sätt än för bara ett tiotal år sedan. Globaliseringen har lett till att bland 

annat Sverige blivit ett mångkulturellt samhälle med en stor andel utlandsfödda och 

immigranter. Det innebär att det kan uppstå språkbarriärer, något som kan medföra 

svårigheter med förståelsen och kommunikationen. 

 

Författarna har själva stött på språkbarriärer i den verksamhetsförlagda utbildningen 

på sjuksköterskeprogrammet. Det upplevdes att det saknades tillräcklig kunskap om 

hur vårdpersonal kan bemöta patienter med bristande färdigheter i svenska på ett 

optimalt och effektivt sätt. Vårdrelation tycktes inte etableras på samma sätt som 

med patienter som hade god förmåga i svenska. För att öka vår kunskap kring detta 

har vi valt att fördjupa oss mer inom detta område. 

2 Bakgrund 

Enligt Socialdepartementet är målet för hälso- och sjukvården att hela befolkningen 

har rätt till en god hälsa och vård på lika villkor. Några viktiga krav som ställs 

därefter är skapandet av en vårdrelation mellan vårdpersonal och patient och att 

patienten sätts i centrum. Patienten har rätt till självbestämmande i sin vård och 

behovet av trygghet ska tillgodoses (SFS 1982:763). 

2.1 Globalisering 
Termen globalisering är en process som innebär både en kulturell, politisk och 

ekonomisk integration mellan flera nationer. Globaliseringen gör det lättare att röra 

sig mellan länder och kontinenter vilket bidrar till att världen kontinuerligt upplevs 

som mindre. Fenomenet stärks av en ökad världshandel, teknik som har förändrat 

förutsättningar för resor på en global nivå och migration (Säkerhetspolitik, 2010). 

  

Migration är ett samlingsnamn för utvandring och invandring. Det är ett resultat till 

följd av ekonomiska kriser och svårigheter, flykt från krig eller ohållbara 
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levnadsförhållanden. Även familj, arbete och studier kan vara en orsak till att flytta 

till ett annat land (Migrationsverket, 2018) 

 

Vid årsskiftet mellan 2017/2018 beräknade Statistiska centralbyrån (2018) antalet 

utrikes födda i Sverige vara 1 877 050. Den totala folkmängden låg på 10 120 242, 

vilket betyder att 18,5% av befolkningen av någon orsak har lämnat sitt land och 

kommit till Sverige, jämfört med 10,6% år 1995. Förutom att komma till en ny, 

annorlunda miljö, innebär flytten också att personen behöver lära sig att förstå och 

uttrycka sig med ett nytt språk (Statistiska centralbyrån, 2018). 

  

2.2 Kommunikation 
I många möten i vården är kommunikationen huvudaktiviteten i omvårdnaden. 

Oftast är det i form av samtal där sjuksköterskan gör bedömningar under samtalets 

gång. Frågor ställs på ett naturligt och vardagligt sätt, att patienten knappt märker att 

det pågår en insamling av uppgifter (Baggens & Sandén, 2014). 

 

Kommunikation är en form av utbyte av information mellan två eller flera individer. 

Syftet med kommunikation är att skapa en förståelse gentemot varandra. Utbytet av 

information och förståelse sker med hjälp av verbala och kroppsliga signaler och 

symboler. Ett gemensamt system av symboler är oftast nödvändigt för att signalen 

ska kunna uppfattas och tolkas på bästa möjliga sätt. Symboler är inte enbart det 

verbala och icke-verbala språket. Det kan även vara en gemensamhet i sin förståelse 

för omvärlden, känslor och attityder (Baggens & Sandén, 2014). 

 

Baggens och Sandén (2014) menar att en god kommunikation utöver verbala och 

icke-verbala uttryck kräver en ömsesidig respekt och empati. Genom att sätta sig in i 

patientens sjukdomshistoria och behandling kan det underlätta för sjuksköterskan att 

ha ett fokuserat samtal med patienten. Kommunikationen blir då mer patientinriktad 

genom att vara stödjande och omvårdnadsorienterad, någonting som kan minska en 

patients lidande och även bidra till att främja och återställa hälsa. En patientinriktad 

kommunikation syftar till att göra patienten mer delaktig i sin vård.  Sjuksköterskan 
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kan lyssna mer aktivt, informera på ett tydligt sätt och använda sig av patientens 

resurser. 

 

2.3 Språkbarriär 
Schwarz (2010) beskriver att sjuksköterskor ofta tar för givet att patienter förstår 

den information och upplysning som ges till dem. Det läggs stor vikt på förståelsen 

att individer som har det svårt med det svenska språket kan uppleva det ännu svårare 

att förstå förklaringar och instruktioner som innehåller många medicinska begrepp. 

Språkbarriär betyder hindrande språksvårighet och innebär att det uppstår hinder i 

kommunikationen när individer inte förstår varandra på grund av språket (Oxford 

English Dictionary [OED], 2018). Det kan leda till allvarliga följder som 

missförstånd gällande hur patienten ska ta sin medicin eller följa övriga 

vårdanvisningar (Schwarz, 2010). 

 

Taylor, Nicolle och Maguire (2013) beskriver språkbarriärer som det största hindret 

och orsak till missförstånd när information ska till eller från en patient. 

Språkbarriärer upplevs tidskrävande och orsakar stress bland vårdpersonalen.  

 

Aelbrecht, Pype, Vos och Deveugele (2016) beskriver att sjuksköterskorna ibland 

undviker att ta kontakt med patienter som inte kan det officiella språket. Patienten 

får då inte möjlighet att framföra sina behov och känslor. Det byggs istället upp en 

barriär mellan sjuksköterska och patient och kommunikationen blir ineffektiv. 

Aelbrecht et. al (2016) menar i sin studie att det finns en ökad sårbarhet hos de 

patienter som inte talar samma språk som sjuksköterskan i jämförelse med patienter 

med samma diagnos som kan språket. En språkbarriär inom vården kan därför öka 

patientens och anhörigas oroskänslor samt rädsla. Det i sin tur kan medföra hinder i 

omvårdnaden.  

 

Om sjuksköterskan skulle kunna bedöma patienters språkförmåga och 

kommunikationsmönster, skulle det kunna väljas lämpliga resurser som stärker 

kommunikationen. Språkbarriärer undviks lättast genom att använda sig av ett 
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tydligt och enkelt språk samt undvika komplexa medicinska begrepp och termer. 

Det optimala är att patienten ska kunna få information gällande sin vård på det egna 

språket. Sjuksköterskan kan bland annat använda sig av en tolk, som om möjligt ska 

tillhöra patientens egna kön och åldersgrupp. Tolken bör vara objektiv i sin syn på 

kultur och hälsa för att översättningen ska påverkas så lite som möjligt (Kersey-

Matusiak, 2015). Ali och Johnson (2016) beskriver fall där sjuksköterskor som är 

flerspråkiga får agera tolk åt kollegors patienter. Det gör att sjuksköterskorna får fler 

uppgifter att utföra och arbetet blir överbelastat. 
 

2.4 Personcentrerad vård 
Dahlberg och Ekman (2017) belyser vikten av att se en patient som ett subjekt 

genom att se den som en egen individ med ett eget livssammanhang. För att kunna 

göra det krävs det att sjuksköterskan både accepterar och förstår patienten. Enligt 

Dahlberg och Ekman (2017) är det lätt som sjuksköterska att ibland försöka ”stänga 

av” empatin och erkännandet av andra. Som sjuksköterska kan det vara jobbigt att 

bli berörd och ta del av andra människors lidande, särskilt när tiden inte räcker till 

för att ge den omsorgen som patienten egentligen behöver. För att kunna ge en 

personcentrerad vård krävs det att sjuksköterskan skapar en relation med patienten 

och dess närstående. Det är en vårdform där patienten står i centrum och har rätt till 

självbestämmande och delaktighet i beslut kring den egna vården. Patientens 

rättigheter, åsikter och livssituation behöver beaktas och dennes berättelse om livet, 

symtomen och sjukdomsuppfattningen ger information om patientens situation 

(Bergbom, 2013).  

Javinger (2017) beskriver svårigheterna som kan uppstå när en person som av någon 

anledning inte kan berätta vad den behöver är i behov av hjälp. En patient som är i 

behov av vård är redan i en sårbar och utsatt situation. Den situationen kan orsaka 

frustration och oro som kan försvåra och förvärra informationsöverföringen 

ytterligare. Brister kommunikationen, ökar risken för felbehandling och 

förutsättningarna för en personcentrerad vård kan gå förlorade. 
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2.5 Vårdrelation 
Definitionen av en vårdrelation är en relation som medför någonting positivt eller 

negativt för en patient. En vårdrelation är en specifik relation mellan vårdgivare och 

vårdtagare, där den ena parten har som syfte att vårda och den andra att ta emot 

vård. När vårdrelationen medför något positivt, känner patienten välmående. Risken 

som finns är att det kan skapa ett onödigt lidande om relationen mellan 

sjuksköterska och patient är dålig (Snellman, 2014). 

 

Det finns vissa grundpelare för att skapa en vårdrelation. En av dessa är att visa 

ömsesidighet, både mot sig själv och den andre. Snellman (2014) belyser två 

faktorer där den ena skapar en förutsättning för ömsesidighet och den andra gör det 

svårare att uppnå. Den första faktorn beskriver patientens och vårdarens aktiva 

roller. Vårdarens uppgift ska vara att tillfredsställa patientens behov. Det kan bli 

uppnått om vårdaren lär känna patienten och är närvarande, likväl genom att låta 

patienten ge uttryck för sin sinnesstämning och sina känslor. Den andra faktorn 

handlar om sjukdomstillståndet, när dialogen om tillståndet blockeras. Det finns risk 

att patienten inte kan föra sig verbalt eller är vid medvetande, vilket gör att hen 

varken kan ta emot eller ge ut information. Det resulterar i att hen inte kan uttrycka 

sin vilja, belysa sina önskningar eller vara delaktig i beslutstaganden, vilket 

begränsar och försvårar ömsesidigheten för sjuksköterskan (Snellman, 2014).  

 

Vårdrelationen innefattar inte bara ömsesidighet, utan täcker andra centrala begrepp 

som jämlikhet. Jämlikhet i detta sammanhang innebär att acceptera varandra i den 

situationen man befinner sig i och förstå att det finns ett gemensamt mål. Acceptans 

handlar om att acceptera den andra partens egenskaper och erfarenheter. Bekräftelse 

handlar om att ge utrymme för patienten att skapa möjligheter, ge uppmuntran till 

styrka och förstärka hens utveckling (Snellman, 2014). 
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2.6 Vårdande kommunikation/samtal 
Fredriksson (2017) beskriver vårdande kommunikation som en grundförutsättning 

för att förstå patienters erfarenheter och verklighet relaterat till hälsa och lidande. 

Kommunikation kan delas in i en instrumentell och en emotionell aspekt. 

Instrumentell kommunikation bearbetar objektiv information som exempelvis 

sjukdomar, symtom eller behandling, medan emotionell kommunikation snarare 

handlar om att förmedla uppmuntran, respekt och förtroende. Emotionell 

kommunikation syftar till att få patienten att känna sig trygg, uttrycka sina egna 

känslor och känna sig förstådd.  

 

Dahlberg och Segesten menar att en god vårdrelation uppnås när två individer 

inleder ett vårdande samtal. De anser att det är vårdarens ansvar att den vårdande 

relationen uppnås trots att en kommunikation innebär att båda parterna deltar. 

Problematiken som därmed kan uppstå är en envägskommunikation där vårdaren 

pratar till patienten istället för med (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

3 Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees (1971) teori fokuserar på den mellanmänskliga relationen och 

interaktioner mellan patient och sjuksköterskan. För att uppnå en optimal 

omvårdnad nämns bland annat begreppen kommunikation, lidande och 

sjuksköterske-patient relationen. Teorin handlar om att försöka förstå patientens 

sjukdom och lidande ur patientens synvinkel.  

Kommunikation beskrivs som ett av sjuksköterskors viktigaste hjälpmedel inom 

omvårdnad och behöver hanteras varsamt. Syftet med kommunikation är att lära 

känna patienten, undersöka och identifiera patientens behov. Travelbee beskriver en 

specifik ordning på hur syftet kan uppnås. Det börjas med att försöka förstå ”vad” 

det är som behöver göras, sedan förstå ”varför” det bör göras och till sist komma 

fram till ”hur” sjuksköterskan bör agera och gå tillväga (Travelbee, 1971).  
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Travelbee definierar lidande som en livserfarenhet som människan måste bemöta. 

Det är en individuell process i livet som kan upplevas emotionellt, fysiskt och 

spirituellt. Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidandet och lära patienten att 

omfamna sitt lidande och koppla det till positiva händelser i livet (Travelbee, 1971).  

4 Problemformulering 

Kommunikation är ett centralt och viktigt begrepp i vården. En fungerande 

kommunikation är en förutsättning för att kunna uppnå en god omvårdnad och skapa 

en vårdrelation.  

När sjuksköterskan möter en patient som inte talar samma språk, kan det uppstå 

problem i informationsöverföringen och etablering av en vårdrelation. Det finns en 

risk att sjuksköterskans kartläggning och helhetsperspektiv inte blir optimalt. Det 

kan leda till missförstånd mellan båda parter och patientens möjligheter att föra fram 

sina tankar, känslor och önskemål hindras. Felbedömningar försämrar vårdkvalitén 

och det personcentrerade vårdfokuset riskeras att utebli.  

Sjuksköterskor har en central roll att minska patienters onödiga lidande, där 

språkbarriärer kan bidra till mer vårdlidande och oro hos patienten. För att 

sjuksköterskor ska kunna arbeta förebyggande mot språkbarriärer i vården, behövs 

det kunskap, kompetens och tillgängliga resurser. I den här litteraturöversikten vill 

författarna belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter där en 

språkbarriär förekommer. Förhoppningsvis kan studien leda till en bättre idé om hur 

sjuksköterskor kan utvecklas inom detta ämne för att omvårdnaden ska bli bättre. 

5 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter där en 

språkbarriär förekommer. 
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6 Metod 

Studien utgår från Fribergs (2017) metod för litteraturöversikt där både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar kan sökas och inkluderas. Metoden syftar till att kartlägga 

aktuell kunskap och ge en översikt på befintlig forskning inom omvårdnadsområdet. 

Med hjälp av metoden ska författarna kunna skapa sig en helhetsförståelse för 

fenomenet som ligger till grund för syftet i arbetet. Litteraturöversikten är ett 

systematiskt arbete där alla steg behöver redovisas noggrant. 

En litteraturöversikt enligt Friberg (2017) är inte lika omfattande som en 

systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengströms (2016) metod. Båda 

metoderna kräver att val och avgränsningar måste göras inför urvalet, där det krävs 

ett kritiskt förhållningssätt genom hela urvals-, läsning- och skrivprocessen. 

 

6.1 Datainsamling och urval 
 

Informationssökningen började med en inledande fas, där författarna testade vilka 

söktekniker som kunde bli aktuella. Här var tanken att få fram tillräcklig 

bakgrundsinformation innan det gick vidare till den egentliga 

informationssökningen (Friberg, 2017). 

Litteraturen som inkluderats i litteraturöversikten har hittats i databaserna Cinahl 

och PsycINFO och är publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Cinahl innehåller information inom omvårdnadsvetenskap och ansågs därför vara 

den mest relevanta akademiska databasen för studiens artikelsökning. PsycINFO är 

en databas med referenser till litteratur inom främst psykologi. Ämnesområden som 

angränsar till psykologi, såsom psykiatri och språkvetenskap ingår (Friberg, 2017). 

I informationssökningen har författarna genomfört en systematisk sökning vars 

tillvägagångssätt noga dokumenterats i en sökmatris (se bilagorna I och II).  

Artikelsökningen inleddes i databasen Cinahl med fritextsökningar på orden 

”Communication Barrier*” och ”Language Barrier*”. Efter en översiktlig 
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undersökning av relevanta artiklar vars rubriker verkade intressanta, hittades 

ämnesorden ”Nurse-patient relations”, ”Nurse Attitudes”, ”Patient Centered Care” 

och återigen ”Communication Barriers”. Dessa fyra ämnesord söktes som subject 

headings och kombinerades för att smala ner området ytterligare. 

Den slutgiltiga sökningen innehöll ämnesorden ”Communication Barriers” AND 

”Nurse-patient Relations” OR ”Nurse Attitudes” OR ”Patient Centered Care”. 

Sökningen gav totalt 201 träffar efter filtrering av publiceringsdatum och peer 

review (se bilaga I). Forsberg och Wengström (2015) förklarar att peer review 

innebär att en artikel har granskats kritiskt av oberoende experter och akademiker 

innan publicering.  

Artikelsökningen fortsattes sedan i databasen PsycINFO med att söka efter ”Nurses” 

som ämnesord i tesaurus. En fritextsökning på ”Language Barrier*” gjordes, där 

ämnesorden ”Communication Barriers” och ”Foreign Languages” hittades i 

relevanta titlar och artiklar från sökningen. Dessa ämnesord kombinerades med 

ämnesordet ”Nurses” för att smala ner sökningen. Slutligen avgränsades sökningen 

med Peer-Review och datumangivelsen 2008 till 2018 (se bilaga II), vilket gav ett 

slutresultat på 65 artiklar.  

Först lästes abstrakten av studier från sökningarna med relevanta titlar för att få ett 

helhetsgrepp på området, ett så kallat helikopterperspektiv. Totalt 52 artiklars 

abstrakt från Cinahl och 23 abstrakt från PsycINFO gallrades fram. Här gavs en 

översiktlig bild på ifall artikeln handlade om samma omvårdnadsområde och om 

den hade ett relevant innehåll i förhållande till det valda syftet (Friberg, 2017).  

 

6.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Valda inklusionkriterier i den här litteraturöversikten var artiklar som blivit peer 

reviewed och som publicerats mellan åren 2008–2018. Artiklarna skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

inkluderades. En begränsning på geografiskt område gjordes inte, då ämnet 

upplevdes vara relevant på global nivå, samt att under de preliminära 
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pilotsökningarna upptäckte författarna att det var otillräckligt med forskning enbart i 

Sverige. Studier som utgår från forskning i västvärlden prioriteras, då 

vårdpersonalens kultur och förhållningssätt liknar varandra. Artiklarna ska utgå från 

sjuksköterskeperspektivet. 

Artiklar som krävde fjärrlån för att få tillgång till den fullständiga artikeln 

exkluderades.  

 

6.3 Kvalitetsgranskning 
 

I den här litteraturöversikten ingår artiklar med både kvantitativ och kvalitativ 

metod, vilket är anledningen till varför olika granskningsfrågor ansågs vara 

nödvändiga och användes beroende på artikelns metod. Friberg ger exempel på 

olika granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar som 

författarna blivit inspirerade av (Friberg, 2017).  

Kvalitetsgranskningen följde Fribergs metod, där författarna behövde ha ett kritiskt 

förhållningssätt genom hela granskningsprocessen. Kvaliteten på de utvalda 

artiklarna, rangordnat mellan ett till fem, finns redovisade i bilaga III och 

granskningsmall visas i bilaga V (Friberg, 2017).  

Kvalitetsgradering fem representerar högst kvalitet, där alla frågor gick att besvara 

och där författarna ansåg att svaret var pålitligt och trovärdigt. Gradering fyra 

representerar de artiklarna där en av frågorna i mallen antingen ej gick att besvara 

eller vars pålitlighet och trovärdighet kunde ifrågasättas. Gradering tre representerar 

de artiklar där två frågor ej gick att besvara eller där pålitligheten och trovärdigheten 

kunde ifrågasättas, etc. 

Författarna gick igenom granskningsmallens frågor gemensamt för att minimera 

risken för att frågorna uppfattades olika. De nio utvalda artiklarna granskades först 

enskilt, vilket styrks av Kristensson (2014) som beskriver det som viktigt att 

granska artiklar var för sig. Författarna jämförde och diskuterade sedan 

granskningsresultaten tillsammans. Det uppenbarades att tre av de artiklar som är 

med i litteraturöversikten hade bedömts med olika graderingstal. Dessa tre artiklar 
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granskades gemensamt, vilket ledde till diskussion och reevaluering av artiklarnas 

kvalitet. Endast artiklar som hade fått gradering tre till fem inkluderades i 

litteraturöversikten. 

 

6.4 Analys 
 

Artiklarnas resultat valdes att analyseras med en allmän översikt enligt Fribergs 

(2017) arbetssätt. Författarna läste först igenom artiklarna flera gånger enskilt, för 

att få sig en helhetsöverblick och bekanta sig med texten. Därefter sammanfattades 

artiklarna grundligt för att få en struktur på artiklarna, en så kallad reduktion. 

Författarna sorterade enskilt ut skillnader och likheter i artiklarna utifrån studiens 

syfte, som sedan jämfördes och diskuterades tillsammans. Utsagorna översattes från 

engelska till svenska och kondenserades, innan författarna individuellt satte 

lämpliga etiketter och sedan subkategorier på dessa. Författarna gick igenom 

subkategorierna ihop och delade in de i passande kategorier (Friberg, 2017).  

Exempel på nyckelfynd som togs ur artiklarna presenteras i bilaga IV för att 

åskådliggöra analysprocessen. De två kvantitativa artiklarna som är med i 

litteraturöversikten analyserades genom att författarna tolkat artiklarnas resultat- och 

diskussionsdel. Detta diskuteras vidare under rubriken analys i metoddiskussionen. 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 
 

För att kunna bygga trovärdiga resultat bör vetenskapliga artiklar enligt Forsberg 

och Wengström (2016) vara etiskt godtagbara. Detta är något författarna haft i 

åtanke vid analys och sökning av artiklar. Med etisk godtagbarhet menas att artiklar 

som väljs ut ska ha granskats och fått tillstånd från en etisk kommitté, alternativt att 

de är etiskt försvarbara med etiska överväganden som förklarats noggrant (Forsberg 

& Wengström, 2016).  
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Etisk godtagbarhet kan följas enligt lagar och regler, där exempelvis 

Helsingforsdeklarationen har en betydelsefull grund. Det är en forskningsetisk 

riktlinje som innebär att vid studier med människor involverade, ska omsorgen om 

individen alltid gå före vetenskapens och samhällets intresse. Deltagarnas 

information måste behandlas konfidentiellt för att minimera risken för att 

deltagarnas integritet och privatliv sätts på spel. Helsingforsdeklarationen står även 

för att samtycke alltid måste inhämtas vid insamling av information och data. Är det 

en situation där samtyckte inte är möjligt behövs ett godkännande av en etisk 

kommitté (Declaration of Helsinki [WMA], 2018).  

7 Resultat 

Efter sammanställning av de nio vetenskapliga artiklarna framkom tre övergripande 

kategorier som belyser sjuksköterskans upplevelser av språkbarriärer inom vården. 

Dessa tre kategorier innefattar; sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer; 

sjuksköterskors erfarenheter av olika kommunikationssätt vid språkbarriärer samt 

behov av utbildning och kompetens, se tabell 1. 

 

Tabell 1 - Resultatöversikt 

KATEGORIER SUBKATEGORIER 

Sjuksköterskors erfarenheter av 

språkbarriärer 

• Hinder till följd av språkbarriärer 

• Möjligheter till följd av 

språkbarriärer 

Sjuksköterskors erfarenheter av olika 

kommunikationssätt vid språkbarriärer 

• Att kommunicera via formell tolk 

• Att kommunicera via informell tolk 

• Att kommunicera via alternativa 

kommunikationssätt 

Behov av utbildning och kompetens  
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7.1 Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer 
 

7.1.1 Hinder till följd av språkbarriärer  
 

Sjuksköterskorna upplevde mestadels hinder kring språkbarriärer. När patienten inte 

talade samma språk som sjuksköterskan beskrev sjuksköterskorna ofta 

kommunikationen som ansträngd eller begränsad. Det komplicerade möjligheten för 

sjuksköterskan att få en helhetsbild över patienten, exempelvis vid smärtskattning. 

Majoriteten av sjuksköterskorna kände sig obekväma i möten med patienter när en 

språkbarriär förekom (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). 

När patienterna inte talade eller förstod samma språk som sjuksköterskorna 

upplevdes vården mer tidskrävande. Sjuksköterskorna fick använda resurser och 

ägna tid på att arbeta mot språkbarriären, vilket upplevdes frustrerande. Samtidigt 

innebar det att det blev mindre tid kvar till själva omvårdnaden och andra patienter. 

Sjuksköterskorna tyckte även att språkbarriärer kunde orsaka problem som att 

patienter försummade möten eller missförstod instruktioner om behandlingar och 

vårdanvisningar (Nielsen & Birkelund, 2009; Ian, Nakamura-Florez & Lee, 2015; 

Ali & Watson, 2018).  

När det gällde att etablera en vårdrelation med patienten, uppfattade 

sjuksköterskorna språkbarriärer som det vanligaste och det största hindret. Vid 

användning av tolk upplevde sjuksköterskorna att patienterna ofta kunde känna sig 

obekväma med att inte ha en direkt kommunikation med sjuksköterskan. Dessutom 

tyckte sjuksköterskorna att klagomål och förslag från patienter kunde förloras i 

översättningen (Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, 2009; Jones, 2008).  

Under verksamhetsförlagda utbildningar kände sjuksköteskestudenter sig 

otillräckliga vid omhändertagandet av patienter som inte talade samma språk. 

Studenterna upplevde också att det inte gick att utbyta tillräckligt med information 

med patienterna. Sjuksköterskestudenternas oro och rädsla för att misslyckas 

hindrade de från att interagera med patienterna och vårdandet blev istället mekaniskt 

och opersonligt (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010).   
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7.1.2 Möjligheter till följd av språkbarriärer 
 

En del av sjuksköterskorna beskrev att på grund av språkbarriärer upplevde de ökat 

tålamod och mer självmedvetenhet. De upplevde också att de i större utsträckning 

reflekterade över sina egna känslor och sin personlighet. Sjuksköterskorna blev mer 

uppmärksamma på de unika behoven hos patienterna, då språkbarriärerna fick dem 

att frångå sina gamla vanor. Dessa positiva erfarenheter gav i sin tur en mer 

personcentrerad omvårdnad (Ian et. al, 2015).  

 

7.2 Sjuksköterskors upplevelser av olika kommunikationssätt vid 
språkbarriärer 

 

7.2.1 Att kommunicera via formell tolk  
 

Sjuksköterskorna upplevde formella tolkar som ett hjälpmedel inom hälso-

sjukvården. Formella tolkar förväntades kunna medicinsk terminologi, förstå 

kulturell kommunikation och ha en bred språklig och kroppslig kunskap. 

Sjuksköterskorna ansåg att tolken inte skulle färga översättningen genom sina 

personliga värderingar. Tolkarna skulle även ha en känsla för rytm, längd och 

pauser i samtalet. Vissa av sjuksköterskorna ville att tolken skulle vara neutral och 

objektiv medan andra sjuksköterskor föredrog när tolken var empatisk och kunde 

sätta sig in i patientens situation (McCarthy et. al, 2013; Eklöf, Hupli & Leino-

Kilpi, 2014).  

Det var vanligt att anställa tolktjänster inom hälso-sjukvården. Tillgången till tolk 

varierande beroende på ort och resurser, men upplevdes ofta tidskrävande av 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att använda sig av 

samma tolk under hela vårdprocessen, vilket påverkade omvårdnaden. Om 

användningen av tolk planerades och genomfördes korrekt blev användningen 

kostnadseffektivt och sjuksköterskorna upplevde ett stöd i kommunikationen. Trots 

förväntningarna som ställdes på formella tolkar upplevde sjuksköterskorna att tolkar 

inte förstod den medicinska terminologin. Den bristande kunskapen resulterade i 

feltolkning och kunde leda till vårdlidande konsekvenser som kunde öka mängden 
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arbetsuppgifter för sjuksköterskorna (McCarthy et. al, 2013; Eklöf et. al, 2014; Ian 

et. al, 2015; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010, Ali & Watson, 2018). 

Många av sjuksköterskorna försökte av olika anledningar begränsa användningen av 

tolk. Den huvudsakliga anledningen var att det innebar en stor kostnad. 

Sjuksköterskorna var tvungna att värdera hur stort behovet av tolk var och 

bestämma ifall tolktjänst behövdes. Sjuksköterskorna upplevde utöver beställning 

av tolk, svårigheter att förstå om patienterna uppfattade informationen som 

förmedlats. Långsiktigt visade det sig att användning av formella tolkar kunde vara 

till en fördel både tidsmässigt och ekonomiskt (Nielsen & Birkelund, 2009; Ali & 

Watson, 2018; Eklöf et. al, 2014).  

En annan anledning till användning av tolktjänster var när det fanns risk för 

partiskhet i familjen. Sjuksköterskorna ansåg att det alltid fanns en risk att 

patienterna såg tolken som en vän, vilket kunde påverka översättningens 

objektivitet. Om patienten såg tolken som en främling kunde patienten istället känna 

rädsla och ångest över att sjuksköterskan plötsligt involverade en främling i vården. 

Trots dessa risker kände sjuksköterskorna sig bekvämast att använda sig av formella 

tolkar (Eklöf et. al, 2014; Wittenberg, Ferrell, Kanter & Buller, 2018). 

 

7.2.2 Att kommunicera via informell tolk 
 

En informell tolk innebar att en familjemedlem eller anhörig agerade tolk åt 

patienten. Det var ett vanligt fenomen som ibland ansågs vara nödvändigt för att 

kunna fördjupa dialogen med patienten. Det kunde uppstå situationer där 

sjuksköterskorna upplevde att familjemedlemmarna undanhöll viss information. Om 

en familjemedlem användes som tolk kunde situationen ge upphov till spänningar 

inom familjen som sedan kunde försvåra omvårdnaden ytterligare. Dessa spänningar 

kunde handla om maktrelationer av olika slag eller ökad belastning på 

familjemedlemmar (McCarthy et. al, 2013).  

Sjuksköterskorna upplevde också svårigheter när patienter inte ville berätta intima 

detaljer om sig själva för familjen. Sjuksköterskorna kunde ha svårt att avgöra om 
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viss information var intim och privat för patienten på grund av kulturella skillnader. 

Majoriteten av sjuksköterskorna var överens om att det inte var optimalt att låta barn 

agera tolk åt föräldrar. Anledningen till att barn användes som tolk var att det ibland 

var svårt att få tag i en formell tolk i akuta situationer eller vissa tider på dygnet 

(Nielsen & Birkelund, 2009).  

 

7.2.3 Att kommunicera via alternativa kommunikationssätt 
 

Sjuksköterskor upplevde att de kunde hantera språkbarriärer genom alternativa 

kommunikationssätt. Dessa kommunikationssätt kunde vara verbala och icke-

verbala. Ett sätt var att försöka bryta ner innehållet och undvika att använda sig av 

komplicerade ord eller termer. Andra sätt var när sjuksköterskorna använde sin 

kreativitet och en blandning av icke-verbala uttryck som handgester och 

ansiktsuttryck för att förbättra kommunikationen och främja förståelse. 

Sjuksköterskorna försökte spegla samma ansiktsuttryck och känslor som patienten 

för att tydliggöra att dem förstod vad patienten kände eller ville förmedla. 

Handgester kunde innebära att sjuksköterskan pekade på föremål, exempelvis på ett 

glas för att fråga om patienten var törstig (McCarthy et. al, 2013; Jirwe, Gerrish & 

Emami, 2010; Ian et. al, 2015). 

Sjuksköterskorna tog även upp betydelsen av att prata långsamt och upprepa det 

som sagt, och de använde sig av en metod som kallas för ”teach-back” metoden. 

Sjuksköterskorna beskrev metoden som ett praktiskt verktyg där de kunde säkra att 

det gavs begriplig information till patienten genom att återberätta informationen. 

”Teach-back” metoden var ett sätt att kontrollera förståelse där syftet var att 

förbättra kommunikation och patientens hälsoresultat (Wittenberg et. al, 2018). 

De sjuksköteskestudenter och sjuksköterskor med en utländsk bakgrund eller 

grundläggande kunskaper i patienternas språk upplevde det lättare att ta initiativ och 

interagera med patienterna. De hade även en mer positiv inställning till att försöka 

skapa en relation med patienten, vilket underlättande kontaktskapandet (Jirwe, 

Gerrish & Emami, 2010; Jones, 2008).  
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7.3 Behov av utbildning och kompetens 
 

Sjuksköterskorna i nedanstående refererade artiklar, uttryckte ett behov av 

kompetens inom kommunikation och hantering av språkbarriärer för att göra vården 

mer effektiv. Sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att lära sig hantering av 

tolktjänster för att kunna erbjuda en god omvårdnad. En anledning till 

kompetensutbildning inom kommunikation var för att sjuksköterskorna ville känna 

sig mer förberedda när de mötte språkbarriärer (McCarthy et. al, 2013; Ian et. al, 

2015; Wittenberg et. al, 2018). 

En del av sjuksköterskorna uttryckte dock att det var viktigare med empati, 

medkänsla och respekt än utbildning samt att kommunikationsproblem relaterat till 

språkbarriärer i första hand är kopplad till sjuksköterskans personlighet (Dogan et. 

al, 2009). 

Sjuksköterskestudentera som var oerfarna med att bemöta patienter saknade både 

självsäkerhet och färdigheter att hantera språkbarriärer. Sjuksköterskestudenterna 

uttryckte behov av kompetensutbildning inom språkbarriärer och kommunikation 

under sjuksköterskeutbildningen. Kompetensutbildningen ska förbereda 

sjuksköterskestudenterna med tillräcklig kunskap för att utöva en god omvårdnad 

till patienter som inte talar samma språk (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
 

8.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

En potentiell svaghet i vår studie är att en av de nio inkluderade artiklarna utgår 

ifrån sjuksköterskestudenters perspektiv. Detta kan innebära att perspektivet inte är 

renodlat utifrån sjuksköterskan. Den artikeln inkluderades då den ansågs vara 

överförbar till litteraturöversiktens syfte och sjuksköterskestudenterna var i slutet av 

sin utbildning och nära till att få legitimation som sjuksköterska.  
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8.1.2 Datainsamling och urval 

 

Många artiklar som kom fram i databassökningen exkluderades, då de belyste 

patienters och deras närståendes erfarenheter av språkbarriärer, eller så handlade 

artiklarna om andra kommunikationsbarriärer såsom bland annat kultur och afasi. 

Därför inkluderades endast nio artiklar i litteraturöversikten, där alla artiklar utgick 

från sjuksköterskeperspektivet och vars innehåll svarade på syftet. Ett par artiklar 

vars titel och abstrakt verkade lovande fanns ej tillgängliga elektroniskt och kunde 

därför inte gå vidare till granskningen.  

Då det finns en begränsad andel forskning om detta ämne i Sverige, togs även 

artiklar vars studier var utförda i västvärlden med. Många av studierna är utförda i 

länder nära Sverige, som Danmark, Finland, Tyskland och England. Forsberg och 

Wengström (2016) antyder att utländska artiklar sällan kan generaliseras i Sverige 

då de beskriver resultat och data från olika populationsgrupper.  Eftersom 

språkbarriärer är ett fenomen som många sjuksköterskor kommer i kontakt med i 

hela världen, anser författarna att resultatet går att tillämpa i den svenska sjukvården 

och även övriga länder där befolkningen har en stor andel immigranter. 

I artikelsökningen användes databaserna Cinahl och PsycINFO. I båda databaserna 

utgjorde begreppen ”Communication Barriers” och ”Language Barriers” grunden 

för artikelsökningen. ”Communication Barriers” gav ett flertal träffar, där många av 

artiklarna behandlade ämnen utöver språkbarriärer. I båda sökningarna inkluderades 

fler ord som filtrerade fram artiklar som handlade om sjuksköterskans perspektiv 

och med sjuksköterske-patient relationen och patientcentrerad vård i fokus.  

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 

 

En styrka är att författarna valde att använda sig av ett urval av granskningsfrågor 

för kvantitativa, respektive kvalitativa artiklar, enligt Friberg (2017) för att lättare 

kunna urskilja artiklarnas kvalitet. Artiklarnas kvalitet bedömdes enligt en 

graderingsskala med fem steg. På grund av ovanan att granska vetenskapliga artiklar 
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valde författarna att inte använda sig av en fullständig granskningsmall, något som 

Friberg (2017) rekommenderar litteraturöversikter att använda sig av. Författarna 

kan därför inte garantera att den använda granskningsmallen bedömer samtliga 

aspekter av artiklarnas kvalitet, vilket kan ses som en svaghet. 

 

8.1.4 Analys 

 

En kvalitativ empirisk studie hade kunnat leda till nya, relevanta data där resultatet 

hade kunnat svara på studiens syfte. Däremot hade resultatet inte gett samma 

helhetsförståelse och lika bred data från flera olika sjukhus och länder som en 

litteraturöversikt kan göra, någonting som bidrar till denna studiens trovärdighet. 

Enligt Friberg (2017) är risken med litteraturöversikter att det lättare blir ett 

selektivt urval. För att minimera den risken och öka trovärdigheten i studien, 

försökte författarna tydliggöra sin förförståelse i ämnet, samt presentera det 

insamlade materialet på ett tydligt sätt i en artikelöversikt (Friberg, 2017).  

Analysen av artiklarna gjordes av båda författarna, först var för sig och sedan har 

innehållet diskuterats och analyserats tillsammans. Detta kan styrkas enligt 

Kristenssons (2014) beskrivning av trovärdighet. Det finns en tillförlitlighet i 

studien, eftersom författarna genomfört en så kallad triangulering. En triangulering 

betyder att två eller fler personer analyserat och tolkat materialet och samtidigt 

försökt undvika att materialet präglas av personliga åsikter och tankar. Författarnas 

begränsade kunskaper och erfarenheter kring att analysera artiklar kan dock ses som 

en svaghet trots trianguleringen. Överförbarhet, som handlar om 

rimlighetsbedömning, bestäms av läsaren. Författarna kan däremot styrka studiens 

rimlighet, då studiens kontext beskrivits detaljerat i resultatet. Verifierbarhet handlar 

om att kunna bevisa att materialet som införskaffats är hållbart och att det har 

genomgått en granskning. Detta har författarna gjort med hjälp av trianguleringen, 

samt redovisning av granskningen i bilaga III, IV och V.  

Författarna är medvetna om att artiklars diskussioner inte brukar analyseras, 

någonting som även Friberg (2017) nämner. Eftersom författarna har begränsade 
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erfarenheter med analys av vetenskapliga artiklar, valde de att tolka de kvantitativa 

artiklarnas diskussion för att få sig en överblick och fler infallsvinklar av artiklarnas 

resultat och innehåll. Det gjordes för att författarna inte ville missförstå eller tolka 

det kvantitativa data felaktigt. Det kan ses som en svaghet, då författarna till 

litteraturöversikten inte kan utesluta att detta påverkade studiens resultat. 

 

8.1.5 Forskningsetiska överväganden  

 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver att det är en fördel om artiklar fört etiska 

överväganden och/eller erhållit tillstånd från en etisk kommitté. I denna 

litteraturöversikt har sju av de nio artiklar som inkluderats erhållit godkännande från 

en etisk kommitté. De två artiklar som inte nämnt någonting om ett tillstånd från en 

etisk kommitté har beskrivit medverkandet i undersökningen som frivillig och 

förklarat åtgärder som gjorts för att säkerställa de medverkandes anonymitet. De 

medverkande fick information om studierna både verbalt och skriftligt och hade 

möjlighet att hoppa av när de ville. 

Författarna av denna litteraturöversikt har försökt redovisa hela processens gång så 

tydligt som möjligt för att det ska gå att kontrollera och återskapa förloppet. Enligt 

Friberg (2017) kan den tydliga redovisningen ses som en styrka i studien och 

författarna står för att de har varit öppna och ärliga och försökt åsidosätta den egna 

förförståelsen under gransknings- och analysprocessen.  

Innan studien diskuterade författarna om sin förförståelse kring ämnet. Båda har 

trott att språkbarriärer mestadels orsakat hinder i vårdsäkerheten och skapandet av 

vårdrelationer. Då författarna endast hade ringa erfarenheter om fenomenet som 

undersöks i studien, var de medvetna om att förförståelsen möjligtvis inte stämmer 

överens med vad forskning säger och antyder.  

En styrka i denna studie är att författarna har försökt att inte låta sin förförståelse 

påverka urvalet och tolkningen av artiklar, samt har försökt förhålla sig så objektiva 

som möjligt genom analysens gång.  



 

21(31) 
 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet i denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter där en språkbarriär förekommer. 

Nedan diskuteras problem relaterade till språkbarriärer och framtida behov av 

utveckling och kompetens. 

8.2.1 Problem relaterade till språkbarriärer 

 

I resultatet betonades sjuksköterskors upplevelser vid möten med patienter där en 

språkbarriär uppstod eller redan förekom. Majoriteten av studiens resultat grundades 

på upplevelser och erfarenheter där språkbarriärer sågs som ett hinder. Många av 

sjuksköterskorna upplevde svårigheter att få sig en helhetsuppfattning över 

patientens vårdsituation. Informationsöverföringen mellan sjuksköterska och patient 

var bristande och vårdmomenten blev mer tidskrävande. Det ledde till att 

vårdrelationen inte blev vårdande, eller i många fall inte ens etablerad.  

Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskorna i artiklarna främst kände att 

språkbarriärer var utmanande och att det försvårade personcentrerad omvårdnad. 

Sjuksköterskorna beskrev främst svårigheter att interagera med patienter där en 

språkbarriär förekom och att de kände sig obekväma i dessa möten. Hart och 

Mareno (2014), samt Seth och Rani (2018) lyfter fram sjuksköterskor och deras 

svårigheter vid vårdande av patienter från andra kulturer, där de belyser svårigheter 

med att exempelvis vara fördomsfri. Det tycktes att sjuksköterskor bör ha förmågan 

att kunna undersöka sina egna fördomar och hantera dem på ett professionellt sätt. 

Det visade sig även att mer kunskap om patienters kultur, språk och religion kan 

underlätta och göra kommunikationen mer fördomsfri. Författarna till 

litteraturöversikten diskuterade kring begreppet fördomar, samt om det kan ha en 

koppling till sjuksköterskornas svårigheter att interagera med patienter. 

Dahlberg och Ekmans (2017) beskrivning av behov för personcentrerad vård, är att 

sjuksköterskor måste kunna sätta patienters behov i centrum för att lägga grunden 

för skapandet av en relation. Även Travelbee (1971), som fokuserar på interaktionen 
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mellan patient och sjuksköterska, menar att sjuksköterskan måste ha en förmåga att 

kunna se ur patientens perspektiv för att kunna etablera en god mellanmänsklig 

relation. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde rädsla för att misslyckas när 

en språkbarriär uppstod och kände stress och främst oro över 

informationsöverföringen. Den grundläggande relationen som sjuksköterskor har 

ansvar för att etablera blir följaktligen beaktad på grund av rädsla och interaktioner 

med patienter blir lidande när sjuksköterskor upplever oro (Dahlberg & Ekman, 

2017; Travelbee, 1971).  

Ytterligare en viktig aspekt av språkbarriärer som nämndes av sjuksköterskorna var 

brist på tid. Ska en sjuksköterska vårda en patient där kommunikationen brister blir 

vårdandet tidskrävande. Möjligtvis är tid en faktor som arbetsplatser skulle behöva 

erbjuda mer av till sina arbetande sjuksköterskor för att de ska hinna bemöta 

språkbarriärer. Då återstår frågan om arbetsplatser i dagens samhälle har möjlighet 

att erbjuda sjuksköterskor mer tid. 

Sjuksköterskor upplever vården som mer tidskrävande på grund av språkbarriärer. 

Anledningar kan vara bristande kunskap om språkbarriärer och om patienters 

kulturer. Vårdrelationen påverkas negativt och kommunikation som ska ses som ett 

hjälpmedel kan orsaka mer lidande för patienten. Travelbee (1971) beskriver 

lidandet som en del utav livet som patienten ska lära sig att omfamna och bemöta. 

Trots det, upplevs det vara svårt för sjuksköterskor att kunna förmedla stöd och 

lindra lidande för patienter när en språkbarriär uppstår. 

 

Baggens och Sandén (2014) och Travelbee (1971) menar att sjuksköterskor 

använder sig av kommunikation för att identifiera behov och samla in uppgifter om 

patienten. Identifikation av patienters behov gjordes med hjälp av tolk och 

alternativa kommunikationssätt. Oro kring om patienterna var missnöjda eller 

missförstod fanns alltid i åtanke hos sjuksköterskorna. När en språkbarriär uppstod 

var kommunikationen försvårad och insamlingen av patientens uppgifter 

svårtillgänglig. Den verbala kommunikationen var under dessa förhållanden inte 

lika gynnsam längre. Sjuksköterskorna upplevde att patienter ibland var tvungna att 

låtsas som att de förstod informationen som sjuksköterskor gav till dem. Schwarz 



 

23(31) 
 

(2010) uttrycker att sjuksköterskor ofta tar för givet att patienter förstår information 

och upplysning trots att de inte hunnit bearbeta informationen. I resultatet nämner 

även sjuksköterskorna allvarliga hinder som förekommer om patienten inte förstår 

informationen. Dessa hinder var bland annat missförstånd kring behandling och 

medicin eller att patienten försummat inbokade möten. Schwarz (2010) belyser 

problematiken kring missförstånd vid språkbarriärer där påföljder kan bli allvarliga 

om medicin och vårdanvisning hanteras fel.  

Dessa svårigheter som språkbarriärer skapade fick sjuksköterskorna att hitta 

alternativa kommunikationssätt. Sjuksköterskorna var tvungna att använda sin 

kreativitet och fantasi för att övervinna språkbarriären. De fick chans till personlig 

utveckling, som ledde till erfarenhet och kunskap om språkbarriärer. I en studie av 

Coleman och Angostas (2013) uttryckte sjuksköterskor en önskan att ge god vård 

till patienter som inte talade samma språk som de, trots svårigheter att knyta sig an 

till patienterna. Ett sätt att ta sig an och kunna undgå språkbarriärerna var att 

spendera extra tid med patienten. I studien beskrivs det att oavsett skillnad i kultur, 

språk eller land mellan sjuksköterska och patient, finns det ett gemensamt 

universellt språk. Gör sjuksköterskor sitt bästa för att hjälpa patienterna och försöka 

förstå patienternas språk, märker patienter av det och det blir lättare att tillgodose 

patienters emotionella behov. Sjuksköterskor kan på så sätt förmedla vänlighet till 

patienter, även om det finns en språkbarriär (Coleman & Angosta, 2013).  

Vårdrelation är en relation mellan sjuksköterska och patient som kan tillföra både 

välmående eller onödigt lidande (Snellman, 2014). Travelbee (1971) definierar 

lidande som en livserfarenhet i människans liv och att sjuksköterskans uppgift är att 

lindra lidandet.  

I vår studies resultat framkom det att sjuksköterskorna uppfattade att de orsakat 

onödigt lidande som inte hade uppkommit om en språkbarriär inte hade existerat. 

Detta resulterade i att sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att lindra patienters 

lidande. När patienten inte talade samma språk, undvek vissa sjuksköterskor att 

interagera med patienten vilket skapade ett ökat lidande. Travelbee (1971) påvisar 

att det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att försöka lindra lidandet hos 

patienter. En fråga som då uppstår är följande; Om sjuksköterskor aktivt väljer att 
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inte interagera med patienter där språkbarriärer förekommer, väljer de då medvetet 

att inte etablera en vårdrelation med patienten? Detta skulle kunna leda till att 

omvårdnaden blir bristande och felaktig. 

 

8.2.2 Framtida behov av utveckling och kompetens 

 

De inkluderade artiklarna i studien ger en generell bild av svårigheterna och 

utmaningarna som uppstår när en språkbarriär framkom mellan sjuksköterskor och 

patienter. Forskningen inom ämnet är begränsad och det skulle behövas mer 

forskning i tillvägagångssätt om hur sjuksköterskor kan bemöta språkbarriärer. Det 

har dock uppmärksammats att det behöver införas fler resurser och erbjudas 

kompetensutbildning i att hantera situationer där patienter inte talar samma språk 

som sjuksköterskor.  

Det krävs mod och vilja för en sjuksköterska att ta initiativ och försöka skapa sig en 

relation med en patient som inte talar samma språk som sjuksköterskan. En 

sjuksköterska som engagerar sig och tar sig tiden till att etablera en vårdrelation får 

ut mycket lärdomar om både sig själv och patienten. Detta stärks av Coleman och 

Angostas studie, där sjuksköterskor beskrev sin vilja att kunna ge kulturell respekt 

och förståelse i sina möten med patienter som inte talar samma språk som dem 

själva och kommer från ett annat land. I sina möten med dessa patienter tyckte 

sjuksköterskorna få sig nya lärdomar, samtidigt som det fick dem att inse att det 

finns mycket kunskap och förståelse som fattas i dessa vårdsituationer (Coleman & 

Angosta, 2013).   

Vår studies resultat visar att det var oklart för sjuksköterskorna om vilka strategier 

det gick att använda sig av vid dessa möten och det fanns inga tydliga riktlinjer som 

nämndes. Sjuksköterskorna hade inte heller förberetts inför liknande situationer i 

någon form av introduktion eller under sjuksköterskeutbildningen, utan många 

lärdomar och kunskaper hade införskaffats genom erfarenheter. Det skulle därför 

underlätta vårdarbetet för sjuksköterskor, om det infördes någon form av 
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grundläggande riktlinjer eller utbildning inom språkbarriärer och bemötande av 

andra kulturer.   

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) har svensk hälso- och sjukvård en skyldighet att 

tillhandhålla patienter en formell tolk, då patienten har rätt till information om sitt 

hälsotillstånd och behandling. Informationen ska anpassas utifrån patientens 

förutsättningar, exempelvis den språkliga bakgrunden. I resultatet framgick 

svårigheter för sjuksköterskor att veta när det behövdes en tolk i det dagliga 

omvårdnadsarbetet och det framkom att både tidsaspekten, ekonomiska och 

organisatoriska faktorer påverkade bokning av tolktjänster. Språkbarriärer var ett 

stort hinder för att sjuksköterskor skulle kunna ge en likvärdig vård, någonting som 

ställs som krav på sjuksköterskeprofessionen (SFS 1982:763). 

 

8.2.3 Kliniska implikationer 

 

Resultatet som framkommit i den här litteraturöversikten skulle kunna användas till 

att väcka intresse och bidra till vidareutveckling inom området. Som tidigare nämnts 

skulle det underlätta för sjuksköterskor om riktlinjer kring bemötande och hantering 

av språkbarriärer implementerades på sjukhus och avdelningar. En möjlig åtgärd 

skulle vara att införa utbildning kring området i sjuksköterskeprogrammet.  

Forskning om sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer är begränsad. Det finns 

bland annat otillräcklig kunskap kring just bemötandet av språkbarriärer. Ett 

problemområde som även identifierats i denna litteraturöversikt är sjuksköterskors 

oro över att misslyckas och oro i förmedling av felaktig information vid förekomst 

av språkbarriärer - vad behövs då för att sjuksköterskor ska kunna få mer 

självkänsla och mod i bemötandet av språkbarriärer? 
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9 Slutsats 

Språkbarriärer är en faktor inom vården som påverkar personcentrerad omvårdnad 

och försvårar etablering av vårdrelationer mellan sjuksköterskor och patienter. 

Studiens resultat visar mestadels negativa upplevelser av språkbarriärer. 

Sjuksköterskor kände okunskap och misslyckande när de inte kunde erbjuda 

patienter en god omvårdnad, när en språkbarriär framkom. Användning av 

tolktjänster kunde underlätta kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. 

Dock kunde användning av tolk även försvåra olika vårdsituationer och bör därför 

väljas med omsorg.  

Det framkom att sjuksköterskors personliga fördomar präglade deras initiativ till 

etablering av relation och påverkade deras agerande gentemot patienterna. 

Vårdrelationer blev lidande och sjuksköterskorna misstrodde sig själva på grund av 

osäkerhet och okunskap om språkbarriärer. Resultatet belyser att det finns tydliga 

brister kring bemötande, hantering och kunskap runt språkbarriärer. 

Personcentrerad vård innebär att sätta patienten i centrum och låta patienten få vara 

delaktig i sin vård. När en språkbarriär uppstår är det svårt för sjuksköterskan att 

uppnå de behoven åt patienten, då fokus istället riktas mot språkbarriären. Mot 

bakgrund av resultatet framgår behov av införande av tydliga riktlinjer kring 

bemötande och hantering av språkbarriärer på sjukhus och avdelningar. Resultatet 

antyder att det behövs kompetensutbildning i handlande i tvärkulturella möten inom 

sjuksköterskeutbildningen och i den aktiva yrkesrollen.  
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S4 MAINSUBJECT.EXACT 

(”Foreign Languages”) 

 3,173      

S5 S3 OR S4  4,991     

S6 S1 AND S5  108     

S7 S1 AND S5 Peer-

Reviewed 

102     

S8 S1 AND S5 Peer 

Reviewed  

2008-01-01 

à  

2018-04-03 

65 65 23 9 2 
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Bilaga III; Artikelöversikt (två kvantitativa, sju kvalitativa artiklar) 
  Perspektiv  Problem & 

syfte  
Metod  Resultat Diskussion  Kvalitets

granskni
ng 1–5 

Titel 
 
 
 
 
Författare 
 
 
 
 
 
Tidskrift 
 
 
 
Årtal 

Conversations 
through barriers 
of language and 
interpretation. 
 
Jane McCarthy, 
Irene Cassidy,  
Margret, M. 
Graham,  
Dampna Tuohy. 
 
British Journey 
of Nursing. 
 
 
2013-03-28. 

Sjuksköters
ke-
perspektivet  
 
 

Beskriva 
sjuksköterskor
s erfarenheter 
av 
språkbarriärer 
och 
användning av 
tolkar inom 
Irlands 
utvecklade 
vårdmiljö.  

Kvalitativt 
beskrivande 
tillvägagångsätt. 
 
Sju deltagare 
fem allmänna 
sjuksköterskor 
och två 
psykiatri-
sjuksköterskor 
 
Semi-
strukturerade 
frågor under 
intervjuer.   

Huvudtemat; 
språkbarriärer och 
strategier.   
 
Konversationen blev 
ofta ansträngd när 
sjuksköterskan och 
patienten inte delade 
samma språk. 
Sjuksköterskan 
upplevde svårigheter 
att då en detaljerade 
anamnes.  

Det finns utmaningar 
och hinder i 
kommunikationen om 
patienten och 
sjuksköterskan inte talar 
samma språk. 
Sjuksköterskorna 
belyser olika 
möjligheter för att 
underlätta 
språkbarriärer och 
betydelsen av att 
använda tolktjänster.  
 
 

3 

Titel:  
 
 
 
 
 
 
 
Författare 
 
 
 
Tidskrift  
 
 
 
Årtal: 

Emergency 
nurses’ caring 
experiences 
with Mexican 
American 
patients 
 
 
Sharon M. 
Jones 
 
 
JEN: Journal of 
Emergency 
Nursing 
 
2008-08-15 

Sjuksköters
ke-
perspektivet 

Studiens syfte 
är att belysa 
akutsjuksköter
skors 
erfarenheter 
när dem 
vårdar 
mexikanskam
erika 
patienter.  

Kvalitativ studie 
med individuella 
intervjuer. Fem 
sjuksköterskor i 
USA. 
 
Intervjuerna 
bestod av öppna 
frågor. Studien 
hade ett 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt
. 

Tre teman framkom; 
Språkbarriärer, 
kontinuitet i vården, 
och begränsad 
kulturell kunskap.  
 
Sjuksköterskorna 
upplevde att 
språkbarriärer 
påverkade alla 
aspekter inom 
vården. Vid viss 
kunskap om 
patientens språk 
fanns chans för 
etablering av 
vårdrelation.  

Sjuksköterskorna 
önskar att få tillgång till 
tolktjänster under hela 
dygnet. De uttrycker 
också önskan om att 
lära sig grundläggande 
ord i spanska och 
latinamerikans kultur 
för att lättare kunna 
etablera vårdrelationen.  

4 

Titel  
 
 
 
 
 
 
 
Författare  
 
 
 
 
 
Tidskrift  
 
 
 
Årtal 

Health Literacy: 
Exploring 
nursing 
challenges to 
providing 
support and 
understanding  
 
Elaine 
Wittenberg,  
Betty Ferrell, 
Elisa Kanter,  
Haley Buller  
 
Clinical Journal 
of Oncology 
Nursing  
 
2018-01-31 

Sjuksköters
ke-
perspektivet 

Syftet med 
denna studien 
är att utforska 
sjuksköterske-
kommunikatio
nen och 
patienters 
kunnighet om 
sin hälsa.  

Kvantitativ 
studie. 
Tvärsnitts-
undersöknings-
design.  
 
74 
sjuksköterskor 
som arbetar 
inom onkologi i 
USA.  
 
En enkät-
undersökning 
med både öppna 
och stängda 
frågor. 

Majoriteten av 
sjuksköterskorna 
upplevde att 
kommunikationen 
med patienterna var 
en utmaning.  
Sjuksköterskor kunde 
inte identifiera 
beteenden hos 
patienten som 
indikerade att de 
hade låg kunnighet 
om sin hälsa. 
Kommunikationssvår
igheterna varierande 
beroende på 
erfarenheter hos 
sjuksköterskan.  

Sjuksköterskor bör 
anpassa sina 
kommunikationsutmani
ngar kring behovet om 
kunskap patientens 
hälsa. Behovet finns 
främst hos patienten. 
Det underlättar 
relationskapandet om 
sjuksköterskan har 
grundläggande 
kunskaper om 
patientens språk och 
kultur.  

4 
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Titel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare  
 
 
 
Tidskrift  
 
 
Årtal 

Language 
barriers and 
their impact on 
provision of 
care to patients 
with limited 
English 
proficiency: 
Nurses’ 
perspectives 
 
Parveen Azam 
Ali, Roger 
Watson 
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 
2018-03-31 
 

Sjuksköters
ke-
perspektivet 

Syftet är att 
utforska 
sjuksköterskor
s perspektiv 
på 
språkbarriärer 
och dess 
inverkan på 
vårdandet 
med patienter 
från olika 
språkliga 
bakgrunder 
och begränsad 
kunskap i 
engelska.  

Kvalitativ studie 
med individuella 
intervjuer och 
diskussionsgrup
per. 
 
59 
sjuksköterskor i 
England.  

Språkbarriärer 
upplevdes som det 
största hindret enligt 
sjuksköterskorna. 
Användning av 
formella tolkar angås 
praktiskt men även 
begränsande.  
 
 

Ökad förståelse om 
språkbarriärer skulle 
hjälpa sjuksköterskor att 
hitta strategier kring 
fenomenet.  

4 

Titel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare  
 
 
 
Tidskrift 
 
 
 
 
Årtal 

Minority ethnic 
patients in 
Danish 
healthcare 
system – a 
qualitative study 
of nurses’ 
experience 
wheen meeting 
minority ethnic 
patients  
 
Ben Nielsen,  
Regner 
Birkelund  
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring sciences  
 
 
2009-10-30 

Sjuksköters
ke-
perspektivet  

Syftet är 
undersöka 
sjuksköterskor
s erfarenheter 
att arbeta med 
patienten från 
ett annat etiskt 
ursprung.  

Kvalitativ studie.  
 
Fyra 
sjuksköterskor 
intervjuades och 
observerades.  
 
Intervjuerna var 
relaterade till 
situationer som 
sjuksköterskan 
själv upplevde 
som relevanta.   
 
Observationerna 
dokumenterades 
och skrevs i 
dagböcker. 

Studien visade tre 
fenomen eller teman; 
problem i  
Kategorier som 
förekom var 
kommunikation, 
patientens nivå av 
smärta och patientens 
kultur och mat. 
Sjuksköterskorna 
upplever behov av 
ytterliga resurser för 
att kunna ge god 
omvårdnad.  

Faktor som påverkar 
kommunikationen var 
förståelse kring 
patientens kultur. 
Normer som inte följdes 
av patienterna 
upplevdes frustrerande.  

5 

Titel 
 
 
 
 
 
 
 
Författare  
 
 
 
 
Tidskrift 
 
 
 

Nurses’ 
perceptions of 
working with 
immigrants 
patients and 
interpreters in 
Finland  
 
Niina Eklöf,  
Maija Hupli,  
Helena Leino-
Kilpi  
 
Public health 
nursing  
 
 

Sjuksköters
ke-
perspektivet 

Syftet är att 
beskriva 
sjuksköterskor
s erfarenheter 
om 
tolkanvändnin
g i 
primärvården 
hos invandrar 
patienter. 

Kvalitativ studie.  
 
8 sjuksköterskor 
 
Intervjuer. 

Faktorer som 
betraktas när tolk 
används är relaterade 
till tolken, 
sjuksköterskan och 
patienten. Kriterier 
för tolken är att dem 
ska vara 
professionella i både 
kunskap och sin 
profession, ha en 
personlig karaktär. 
En noggrann 
genomförande och 
planering krävs för 
ett korrekt och 
kostnadseffektivt 

Användning av 
tolktjänster är 
komplicerat och det 
förekommer både 
praktiska och etiska 
problem.  
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Årtal 

 
 
2014-03-21 

möte med tolken.  
 

Titel 
 
 
 
 
 
Författare 
 
 
 
 
 
Tidskrift 
 
 
 
Årtal 

Patients’ 
Transcultural 
needs and 
carers’ ethical 
responses  
 
Hanzade Dogan,  
Verena 
Tschudin,  
Inci hot,  
Ibrahim Özkan  
 
Nursing Ethics  
 
 
 
2009-11-16 

Sjuksköters
ke-
perspektivet 
och 
patientpersp
ektiv och 
fysioterapeu
ters 
perspektiv 

Att ta reda på 
om det finns 
hälsoproblem 
mellan 
turkiska 
patienter som 
bor i Tyskland 
och tysk 
personal och 
vad som i så 
fall ligger till 
grund till detta 
skall 
identifieras. 

Kvantitativ 
studie.  
 
50 patienter, 50 
sjuksköterskor 
och 50 
fysioterapeuter. 
 
Frågeformulär, 
med både öppna 
och stängda 
frågor.   

Det vanligaste 
problemet var 
språkbarriären. 
Sjuksköterskan 
betonade vikten av 
att vara extra känslig 
mot dessa patienter 
och svårigheter att 
bemöta andras 
kulturer och normer. 

Författarna diskuteras 
de olika teman som de 
identifierat. Men 
betonar att patienterna 
nämner att när dem 
upplever ohälsa 
förväntar dem sig god 
kommunikation, 
känslomässigt stöd, 
medkänsla, förståelse, 
information, respekt 
mot personliga vanor 
och värderingar. 

3 

Titel 
 
 
 
 
 
 
 
Författare 
 
 
 
 
 
Tidskrift 
 
 
 
Årtal 

Registered 
nurses’ 
experiences 
with caring for 
non-English 
speaking 
patients  
 
Cody Ian,  
Elizabeth 
Nakamura 
Florez,  
Young-Me Lee  
 
Applied 
Nursing 
Research 
 
2015-08-17 

Sjuksköters
ke-
perspektivet 

Att utforska 
sjuksköterskor
s upplevelse 
av att vårda 
icke-engelsk 
talande 
patienter och 
förstå hur 
dessa 
erfarenheter 
påverkar dem 
i den kliniska 
praxisen. 

Kvalitativ studie.  
 
17 
Sjuksköterskor 
med minst 12 
månaders 
yrkeserfarenhet. 
 
Frågeformulär 
som skickades ut 
via email. 
Demografiska 
frågor, öppna 
frågor. 

Två huvudteman 
framkom; tillgång på 
resurser och 
förändringar i 
vårdpraxis (som i sin 
tur innehåller 
underrubrikerna ökad 
medvetenhet om 
patientens behov, 
personlig utveckling, 
ökad kunskap om 
kulturen, mer tid och 
resurshantering.   

Erfarenheterna av att ta 
hand om icke-
engelsktalande patienter 
varierar. Trots att det 
finns resurser för att 
underlätta 
språkbarriärer uppstår 
det fortfarande hinder 
och utmaningar 
Sjuksköterskorna 
nämner svårigheter att 
behålla patientens 
anonymitet. 

5 

Titel 
 
 
 
 
 
Författare 
 
 
 
Tidskrift  
 
 
 
Årtal 

Student nurses’ 
experiences of 
communication 
in cross-cultural 
care encounters  
 
Maria Jirwe, 
Kate Garrish, 
Azita Emani 
 
Scandinavian 
Journal of 
caring sciences  
 
2008-08-31 
 

Sjuksköters
ke-
studenters 
perspektiv  

Att utforska 
studenternas 
erfarenheter 
av 
kommunikatio
n i 
tvärkulturella 
vårdmöten.  

Kvalitativ studie.  
 
Tio studenter. 
Fem 
svenskfödda och 
fem 
utlandsfödda.   
 
Semi-
strukturerade 
frågor under 
intervjuer.  

Fyra teman 
identifierades; 
konceptualisering av 
tvärkulturella 
möjligheter, 
kommunikations- 
problem, 
kommunikations-
strategier och 
faktorer som 
påverkar 
kommunikationen.  

Det är viktigt att ta 
hänsyn till att 
erfarenheter kan 
upplevas olika av olika 
studenter. Belyser även 
vikten av att 
sjuksköterskor som 
redan är legitimerade 
ska överföra kunskap 
och färdigheter för 
kommande 
sjuksköterskor.  

4 
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Bilaga IV; Exempel på analys innehållande nyckelfynd på engelska, 
nyckelfynd översatta till svenska, etiketter, subkategorier och kategorier 

Nyckelfynd på 
engelska 

Nyckelfynd översatta 
till svenska 

Etiketter  Subkategorier  Kategorier  

”the communication 
processes were 
often strained and 
conversations between them 
were limited.”  
 
”Several participants felt 
uncomfortable when 
language 
barriers interfered with the 
communieation process.”  
 
”…language barriers 
can limit the spontanity, 
flow and content of 
conversations…”  
 
 
”…expresses irritation that 
the care is far more time 
consuming in cases, where 
the patient does not speak or 
understand Danish, 
compared with cases, where 
the 
patient understands and 
speaks the Danish 
language.” 
 
 
“…she spends most of her 
resources on the language 
barrier, and at the same time 
this 
means that she has less time 
to spend on caring for the 
other patients.” 
 
 
”Participants 
voiced concern that they 
were at risk of giving 
limited 
information when they were 
explaining procedures to 
patients.”  
 
 
”Participants also expressed 
concern that they were often 
fearful of making mistakes 
when communicating in 
crosscultural 

”Kommunikationsprocessen 
blev ofta ansträngda och 
konversationen mellan dem 
var begränsad. ” 
 
 
”Flera deltagare kände sig 
obekväma när 
språkbarriärer  störde 
kommunikationsprocessen.” 
  
 
”…språkbarriärer kunde 
hämma spontaniteten, flödet 
och innehållet av 
konversationen.”  
 
 
”…uttrycker irritation att 
vården kräver mer tid när en 
patient inte talar eller 
förstår danska jämfört med 
patienter som förstår och 
talar det danska språket.” 
 
 
 
 
 
 
”…hon spenderar mest av 
sina resurser på 
språkbarriärer och i 
slutändan leder det till att 
hon får mindre tid att ge 
omvårdnad till resterande 
patienter.” 
 
 
”Deltagare uttryckte oro 
över att det fanns risk att de 
gav otillräcklig information 
när de förklarade 
proceduren för patienter.” 
 
 
 
 
”Deltagare uttryckte även 
att de ofta var rädda för att 
göra misstag när dem 
kommunicerade i 
tvärkulturella möten.”  

Kommunikationshinder  
 
 
 
 
 
Kommunikationshinder  
 
 
 
 
 
Kommunikationshinder  
 
 
 
 
 
Tidskrävande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otillräcklig omvårdnad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bristande information  
 
 
 
 
 
 
 
 
Misstro i sin egen 
profession  
 
 
 

Hinder till följd av 
språkbarriärer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskans 
erfarenheter av 
språkbarriärer 
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care encounters.” 
 
 
”They pointed out that they 
were often anxious and 
sometimes avoided 
interacting with patients 
because they 
wanted to avoid causing 
offence.” 
 
 
”The language barriers were 
identified as the biggest 
obstacles in providing 
adequate, appropriate, 
effective and timely care.”  
 
 
”They became much more 
attentive 
to the unique needs of the 
non-English speaking 
population…"  
 
 
”According to many 
participants, their 
experience in caring for non 
English 
speaking patients also 
encourage personal 
development.”  
 
”The participants' responses 
indicated that their 
experience in caring for this 
patient population changed 
their attitude and overall 
self-awareness.”  
 
 
 
”Changes in attitude helped 
participants to feel and 
think differently regarding 
specific situations and 
people.”  
 
 

 
 
 
”De påpekande att dem ofta 
var ångestfyllda och ibland 
undvek att interagera med 
patienter för att de ville 
undvika att vara till besvär.” 
 
 
 
 
”Språkbarriärer 
identifierades som det 
största hindret för att kunna 
erbjuda passande, effektiv 
och lämplig vård.” 
 
 
”De blev mycket mer 
medvetna om de unika 
behoven hos de icke-
engelsk talande 
populationen…” 
 
 
”Enligt många av 
deltagarna, fanns det 
erfarenheter att vårdande 
för de icke-engelsktalande 
uppmuntrade personlig 
utveckling.” 
 
 
”Deltagarnas svar 
indikerade på att deras 
erfarenheter av att vårda 
denna patientgruppen hade 
ändrat på deras attityd och 
generella 
självmedvetenhet.”  
 
 
Förändringar i attityd 
hjälpte deltagarna att känna 
och tänka annorlunda i 
olika vid specifika 
situationer och människor. 

 
 
 
Negativ påverkad på 
vårdrelation  
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikationshinder 
 
 
 
 
 
 
Ökad medvetenhet  
 
 
 
 
 
 
Ökad personlig 
utveckling  
 
 
 
 
 
 
Attitydmedvetenhet 
och självmedvetenhet  
  
 
 
 
 
 
 
Professionellt 
förhållningssätt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Möjligheter till 
följd av 
språkbarriärer 
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Bilaga V; Kvalitetsgranskningsmall som utgår från Fribergs (2017) 
granskningsfrågor 

Kvalitativa kvalitetsgranskningsfrågor  

• Finns det några tydliga problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Hur är metoden beskriven relaterat till syftet och resultat?   

• Är studien etiskt försvarbar? Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

• Vad visar resultatet? Är det trovärdigt jämfört med metod?  

• Hur har författarna i studien tolkat studiens resultat?  

• Vilka argument förs fram? Är dessa argument rimliga till studiens resultat? 

 

Kvantitativa kvalitetsgranskningsfrågor  

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Är studien etiskt försvarbar? 

• Hur är metoden beskriven relaterat till syfte och resultat?  

• Hur är studiens validitet?  

• Vad visar resultatet? Är det trovärdigt jämfört med metod?  

• Vilka argument förs fram? Är dessa argument rimliga till studiens resultat? 

 

Kvalitetsgradering 1 – 5  

1. Låg kvalitet   

2. Medel till låg kvalitet 

3. Medel till hög kvalitet  

4. Hög kvalitet  

5. Mycket hög kvalitet  

 

 

 
 


