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Sammanfattning    
Idag är cirka en miljard människor på flykt i världen och cirka 250 miljoner av dessa 
människor är internationella migranter med syfte att bosätta sig i ett annat land. Sedan 
flera hundra år har människor invandrat till Sverige vilket har gjort Sverige till ett 
mångkulturellt land där stora delar av befolkningen helt eller delvis talar ett annat språk. 
Detta ställer högre krav på sjukvården för att kunna ge varje patient en god, säker och 
individanpassad vård trots språkbarriärer. Ökade antal akuta besök samt längre vårdtider 
är två exempel till följd av språkbarriärer i vården som i sin tur bidrar till oönskade 
konsekvenser, exempelvis ökade vårdkostnader. Syftet var att undersöka hur patienten 
erfar att vårdandet påverkas när vårdpersonal och patienter inte talar samma språk. 
Studien är en litteraturstudie där 10 tidigare publicerade vetenskapliga artiklar har 
granskats. Studien resulterade i sex kategorier: hotad patientsäkerhet skapar otrygghet, 
missförstånd leder till frustration, att inte känna sig delaktig i sin vård, tolk kan sätta det 
vårdande mötet på prov, enkelt och tryggt när en familjemedlem tolkar, ovisshet om rätt 
information når fram. Språkbarriärer i vården kan leda till att patienter får en sämre 
omvårdnad vilket kan äventyra deras hälsa. Detta kan generera i stora förödelser såsom 
allvarliga skador eller i värsta fall döden. Kommunikationen har en central roll och är 
betydelsefull i mötet mellan vårdpersonal och patient. En god kommunikation kan leda 
till en större förståelse och respekt samt en ökad delaktighet hos båda parter. 
 
 
 
 
Nyckelord: Språkbarriärer, kommunikation, missförstånd, delaktighet, patientsäkerhet, 
tolk, patientperspektiv, upplevelse 
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INLEDNING 

Vi är två sjuksköterskestudenter som genomfört en litteraturstudie som handlar om hur 
patienten erfar att vårdandet påverkas när vårdpersonal och patienter inte talar samma 
språk. Detta har fångat vårt intresse eftersom vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle 
där stora delar av befolkningen helt eller delvis talar ett annat språk. Det är även ett 
högst aktuellt ämne på grund av de pågående flyktingströmmarna. Vi tror att de flesta 
av världens befolkning, oavsett ursprung, någon gång under sin livstid troligtvis 
kommer att komma i kontakt med vården. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan 
har god kunskap och förståelse om hur hon skall bemöta, kommunicera och vårda 
patienter trots språkbarriärer. Eftersom sjuksköterskan kommer att komma i kontakt 
med dessa patienter inom alla olika typer av vårdsammanhang är det desto viktigare att 
belysa detta ämne. 
  

Genom att göra en litteraturstudie kommer vi att kunna sammanställa befintlig 
forskning och få fram ny kunskap. Detta kan förhoppningsvis stödja och främja det 
vårdande mötet mellan patienten och sjuksköterskan. 

 
 
BAKGRUND 

Migration nu och då 
Begreppet migration är ett gemensamt namn som innefattar både in- och utvandring 
(Migrationsverket 2014). Idag är fler människor än någonsin tidigare på flykt och 
närmare en miljard invandrare beräknas finnas i hela världen (World Health 
Organization 2017). Uppskattningsvis finns det 250 miljoner internationella migranter 
med syftet att bosätta sig på en annan plats och cirka 60 procent av dessa flyttar till 
länder med liknande nivå av utveckling (Migrationsinfo 2016). Sedan flera hundra år 
tillbaka i tiden har människor invandrat till Sverige från stora delar av världen 
(Migrationsverket 2016). Sverige är därmed ett mångkulturellt land med stor folkökning 
som till största del beror på den kraftiga invandringen. Under 2017 passerade Sverige 
10 miljoner invånare och under 2016 fanns det närmare 1,7 miljoner invånare som var 
födda i ett annat land (Statistiska centralbyrån u.å.). 
 

Lagar och etiska riktlinjer 
I 3 kap. 1 § av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det beskrivet att syftet 
med hälso- och sjukvården skall vara “en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen”. Patientlagen (SFS 2014:821) är en lag som utformats till syfte för 
patienten. Lagen beskriver exempelvis patientens rättighet av att vara delaktig i sin vård, 
att förstå information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingar samt vilka 
hjälpmedel som finns, exempelvis tolk (Karlsson Gadea 2016). I Patientlagen beskrivs 
bland annat vikten av att informationen skall vara anpassad till patientens ålder, 
individuella förutsättning och språkliga bakgrund (SFS 2014:821). Likaså beskriver 
ICN:s etiska kod fyra olika områden som innefattar grundläggande riktlinjer och 
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förhållningssätt om hur sjuksköterskan bör handla i sin professionella roll. Kodens 
första område belyser sjuksköterskans vilja att hjälpa människor och visa respekt 
oavsett bakgrund, trosuppfattning och värderingar. Det är sjuksköterskans ansvar att 
patienten får anpassad och adekvat information som förutsättning för att vården skall 
kunna bedrivas på ett korrekt sätt (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Tolk kan 
användas då de olika parterna inte talar samma språk men det föreligger ingen 
skyldighet till detta. De tidigare nämnda lagarna stödjer dock nyttjandet av tolk då 
patienten skall kunna förstå informationen så långt det är möjligt (Socialstyrelsen 2016). 

 
Språkets och kommunikationens betydelse i vården  
Språket är ett kommunikationsmedel som hjälper oss att sätta ord på våra känslor och 
erfarenheter samt ger mottagaren tillgång till att ta del av vår livsvärld. Den icke-verbala 
kommunikationen anses vara lika viktig som den verbala då många uttryck och 
kroppsspråk förmodas vara lika hos stora delar av världens befolkning. I vissa fall kan 
rentav den icke-verbala kommunikationen ge en mer sanningsenlig bild av ens inre 
känslor än vad ord gör (Hanssen 1998, s. 62). Samtalet anses vara en viktig del i en 
vårdande relation och i vårdandet i allmänhet (Dahlberg & Segesten 2010, s. 200). 
Kommunikationen är livsviktig och avgörande för att exempelvis kunna informera 
patienten om sitt hälsotillstånd, ge rådgivning samt föra en dialog under bedömning och 
patientundervisning. Skillnaden i språk och kultur på grund av ökad mångfald är en av 
de största riskerna för missförstånd i vården. Detta kan i sin tur riskera patientens hälsa 
och hota patientsäkerheten (Crawford, Candlin & Roger 2017). Fossum (2013 s. 26) 
menar att vi kommunicerar för att kunna tillgodose individuella behov och för att 
praktiskt taget kunna överleva. 
 
För att kunna samla in värdefull och adekvat information om patientens hälsotillstånd 
börjar sjuksköterskan med en datainsamling som en del av vårdprocessen. 
Sjuksköterskan observerar och använder sina sinnen för att samla in information. Här 
har det verbala språket samt kroppsspråket en viktig roll för att sjuksköterskan skall få 
en så konkret uppfattning som möjligt om patientens hälsotillstånd. Datainsamlingen 
ligger därefter till grund för den kommande planeringen av patientens vård och 
behandling (Wiklund 2003, ss. 189,191). 
 

Vårdlidande 
En viktig del inom vården är att den skall sträva efter att stärka individers olika 
hälsoprocesser men när detta inte uppfylls kan ett vårdlidande uppstå. Ett vårdlidande är 
det lidande som uppkommer när vården inte längre är vårdande. Detta kan bero på 
bristande kunskaper, ett omedvetet handlande eller frånvaron av reflektion från 
vårdpersonalens sida. Att som patient inte förstå information eller vad som händer och 
därmed bli utesluten från sin egen vård är ännu ett exempel på vårdlidande. 
Sjuksköterskan bör på alla sätt undvika att detta uppstår (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
211,212, 215). Vårdpersonal upplever språkbarriärer i vården som ett hinder mot att 
bedriva vård av god kvalitet. Ökade vårdkostnader på grund av fler oplanerade och 
akuta besök, längre vårdtider samt ökat utnyttjande av resurser är flera exempel till följd 
av språkbarriären (Bernard et al. 2006). Språkbarriärer i vården kan leda till ett ökat 
vårdlidande hos patienten då det kan riskera att patienten inte kan ta del av 
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grundläggande information gällande sjukdom och hälsa (Aelbrecht, Pype, Vos & 
Deveugele 2016). 
 
 Vi har valt att använda begreppet “språkbarriärer” i texten som vi menar beskriver den 
barriär och de hinder som kan uppstå när patient och vårdpersonal inte talar samma 
språk. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Det finns fler människor på flykt idag än vad det någonsin tidigare har gjort och cirka 
en miljard invandrare bedöms finnas runt om i världen. Människor har invandrat till 
Sverige under flera hundra år och Sverige är fortfarande ett land som än idag tar emot 
människor från olika länder. Dagens mångkulturella samhälle har lett till en flerspråkig 
befolkning vilket ställer högre krav på vården och vårdpersonalen för att kunna bemöta 
dessa människor individuellt och ge en god och säker vård. 
 
Trots att lagstiftning strävar efter att hela Sveriges befolkning skall få en god hälsa och 
vård på lika villkor och att patienten skall få anpassad information på en individuell 
nivå, visar forskning att detta inte alltid uppfylls på grund av språkbarriärer. Tidigare 
studier visar att brister i språket kan leda till missförstånd som kan riskera att hota 
patientens hälsa, säkerhet samt öka eller orsaka vårdlidande för patienten. Ökade antal 
akuta besök samt längre vårdtider är två exempel till följd av språkbarriärer i vården 
som i sin tur bidrar till oönskade konsekvenser, exempelvis ökade vårdkostnader. Vår 
studie kan komma att tillföra en mer beskrivande bild av patienters upplevelse av 
språkbarriärer i vården, då få studier är genomförda inom området.  
 
 Det är viktigt att genomföra denna studie för att sjuksköterskan skall kunna få en ökad 
förståelse och kunskap inom ämnet. Detta kan förhoppningsvis leda till en djupare 
förståelse för patienters upplevelser vid språkbarriärer. Den ökade förståelse kan 
komma att ligga till grund för att sjuksköterskan skall kunna upprätthålla en god 
vårdkvalitet. Vidare kan en ökad förståelse samt delaktighet hos patienten minska risken 
för missförstånd och ett onödigt lidande. 
 
 
SYFTE 

Syftet var att undersöka hur patienten erfar att vårdandet påverkas när vårdpersonal och 
patienter inte talar samma språk. 
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METOD 

Denna uppsats är en litteraturstudie baserad på tidigare publicerade vetenskapliga 
artiklar. En litteraturstudie innebär att öka och fördjupa sina kunskaper i texter och 
forskning inom det valda omvårdnadsämnet (Dahlborg Lyckhage 2012, s. 23). 
Informationssökningen inleddes med att genomföra en helikoptersökning för att försöka 
finna relevant information till det valda ämnet. Enligt Friberg (2012, s.137) innebär en 
helikoptersökning att sammanfattningarna i artiklarna kritiskt granskas för att få en 
helhetsbild. 
 

Datainsamling 
För att söka fram artiklarna användes olika databaser såsom Cinahl, Pubmed och 
Medline. Specifika sökord användes för att avgränsa det valda ämnet, se Bilaga 1 och 2. 
Samma sökord användes i de tidigare nämnda databaserna men endast Cinahl och 
Medline innehöll artiklar som passade syftet. Både kvalitativ och kvantitativ forskning 
var av intresse för att få tillgång till ett bredare resultat kopplat till syftet. Inklusions- 
och exklusionskriterier bestämdes för att avgränsa sökningarna. Kvantitativa och 
kvalitativa artiklar, publicerade mellan 2007-2017 var ett inklusionskriterie samt att 
artiklarna skulle vara “Peer-reviewed”. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska 
och komma från hela världen. Artiklar med ett barnperspektiv samt studier gjorda inom 
psykiatrisk vård var exklusionskriterier. Samtliga valda studier har granskats och blivit 
godkända av en etisk kommitté. En översikt av analyserade artiklar återfinns i Bilaga 3. 
 

Dataanalys 
Friberg (2012 s. 126) nämner några exempel på hur kvalitetsgranskningen kan gå till, 
exempelvis om studien har ett tydligt och avgränsat syfte eller problem. Därefter tas ett 
beslut om vilka artiklar som ska analyseras samt väljas bort. Sammanlagt lästes 154 
abstracts igenom och granskades utefter Fribergs granskningsmall. Detta resulterade i 
10 artiklar som senare analyserades. I samband med att vi valt ut våra artiklar 
påbörjades en litteraturöversikt. Friberg (2012 s. 133) menar att en litteraturöversikt kan 
ge en bättre överblick över bland annat de valda artiklarnas syfte samt val av metoder.  
 
För att kunna genomföra en strukturerad och kvalitetssäkrad analys av artiklarna 
användes Fribergs analysmodell som är uppdelad i fem steg. Friberg (2012 s. 127) 
menar att analysarbetet bör utgå från en helhet vidare till smådelar som senare skapar en 
ny helhet, med andra ord det nya resultatet. Friberg (2012 s. 128) förklarar att en 
sammanställning av varje artikels resultat måste göras för att det senare ska bli lättare att 
få en överblick över varje vald studies resultat. Under analysarbetet satt vi tillsammans 
men läste och analyserade artiklarna var för sig. Artiklarna lästes igenom ett flertal 
gånger, detta för att öka vår insikt och förståelse. Allt som svarade på studiens syfte 
färgkodades och därefter jämfördes våra fynd för att säkerställa att vi tolkat dem på 
samma sätt. Slutligen plockades färgkoderna ut för att sammanställas till nya teman som 
presenteras i de olika resultatdelarna. Exempelvis användes rosa färg för att identifiera 
“familjemedlem som tolk” och gul färg för att identifiera “patientens upplevelse att 
vårdas vid språkbarriärer”. 



 5 

RESULTAT 

Analysen resulterade i sex kategorier:  
 

• Hotad patientsäkerhet skapar otrygghet 
• Missförstånd leder till frustration 
• Att inte känna sig delaktig i sin vård 
• Tolk kan sätta det vårdande mötet på prov 
• Enkelt och tryggt när en familjemedlem tolkar 
• Ovisshet om rätt information når fram 

 

Hotad patientsäkerhet skapar otrygghet 
I samband med språkbarriärer i vårdsammanhang upplevde vissa patienter en oro över 
att det kunde uppstå missförstånd med en ökad risk för fel gällande administrering och 
hantering av läkemedel. Patienterna uttryckte att de inte förstod vad medicinen 
användes för, dosanvisningar samt eventuella biverkningar. Patienterna rapporterade 
även att de hade svårt att förstå provsvar eller den aktuella behandlingsplanen (Gurman 
& Becker 2008; Zendedel, Schouten, van Weert & van den Putte 2016; Wish Garrett, 
Grant Dickson, Young, Klinken Whelan & Forero 2008). En patient upplevde att hon 
inte hade något förtroende kvar för sjuksköterskans omvårdnad och kompetens då 
livsviktig information om hennes hälsa förbisetts eller inte tagits på allvar. Detta 
skapade en osäkerhet samt en otrygghet hos patienten där hon misstänkte att hennes liv 
kunde vara i fara (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010). 
  
 
Vissa patienter uttryckte att det var lättare att hålla med vårdpersonalen trots att de inte 
förstått informationen, exempelvis om eventuell behandling. Patienter förklarade också 
situationer där vårdpersonal missuppfattat gester, exempelvis där en huvudnick 
uppfattats som en bekräftelse på att patienten förstått informationen (Gurman & becker 
2008; Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010; Abdelrahim et. al 2017). 
  
 

Missförstånd leder till frustration 
Patienter uttryckte att det uppkom missförstånd på grund av språkbarriärer redan vid 
receptionsdisken på sjukhus eller vårdcentral. Patienterna menade att de inte kunde göra 
sig förstådda till varför de sökte vård, ta emot vägbeskrivning om vart de skulle gå eller 
ta emot information som berörde exempelvis uttag av läkemedel. Detta ledde till att det 
uppkom en känsla av djup besvikelse hos patienterna. Besvikelsen hos patienterna 
kunde även generera i andra känslor såsom oro och frustration. Detta berodde bland 
annat på att patienterna upplevde en sämre vårdkvalitet då de inte kunde förstå och 
tillgodose sig information på ett korrekt och detaljrikt sätt till följder av brister i språket 
mellan patient och vårdpersonal (Abdelrahim et al. 2017). I en enkätstudie (Raynor 
2016) framgick det att 62 % (n=24) av de tillfrågade patienterna som inte talade samma 
språk som vårdpersonalen, inte hade förstått den tilldelade informationen på ett adekvat 
sätt. Patienter upplevde att de fick en bättre vård, att missförstånden minskade och att 
det var betydligt mycket lättare för dem att förstå informationen om de fått den 
nedskriven på sitt modersmål (Abdelrahim et al. 2017; Wish Garett et al. 2008).  
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Att inte känna sig delaktig i sin vård 
När patienten och sjuksköterskan inte delar samma språk kan detta leda till att patienten 
upplever olika känslor som bland annat ångest, stress, nedsatt självförtroende och en 
känsla av att vara beroende av någon annan. Patienter hade många gånger svårt att 
uttrycka sig om hur mycket de klarade av själva och vad de behövde stöttning med i sin 
dagliga omvårdnad. En del utav patienterna upplevde en känsla av frustration och oro 
över att de inte kunde uttrycka sig om deras mående, önskemål eller behov till 
vårdpersonalen (Wish Garrett et al. 2008).  
 
Det är vanligt att patienter inte känner sig delaktiga när det förekommer språkbarriärer i 
vården (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010; Wish Garrett et al. 2008). Att inte 
känna sig delaktig i sin egen vård kan leda till att patienter upplever sig förödmjukade 
(Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010) samt en känsla av att inte ha kontroll över 
situationen, exempelvis vid beslut om eventuell kommande behandling (Wish Garett et 
al. 2008). Patienterna uttryckte att delaktighet, respekt och omtänksamhet var något som 
värderades högt för att kunna uppnå en god vård. Detta är något som kan komma att 
uppfyllas när de tas på allvar (Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010) samt när de får 
möjlighet att utbyta information och ta del av vårdpersonalens råd och 
rekommendationer (Wish Garett et al. 2008). 
 
Att inte känna sig sedd eller delaktig i sin egen omvårdnad och i samtal som berörde 
patienterna gjorde det svårt för dem att finna motivation till återhämtning och 
tillfrisknande (Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010). Patienter som upplevde att de 
blev åsidosatta och bortprioriterade av vårdpersonalen uttryckte en känsla av lidande 
(Wish Garett et al. 2008). Patienter menade att de inte såg något syfte med att söka sig 
till vården eller ställa frågor om de ändå inte kunde göra sig förstådda eller bli delaktiga 
i sin vård på grund av språkbarriärer (Abdelrahim et al. 2017; Gurman & Becker 2008).  
 
Patienter ansåg att den icke-verbala kommunikationen var viktig för att öka 
delaktigheten, exempelvis via kroppsspråk och ögonkontakt då man som vårdare eller 
patient inte kunde hitta orden. En del av patienterna ansåg att kroppsspråk var lika 
viktigt som den verbala kommunikationen och att det kunde ge uttryck för djupa känslor 
om tillräckligt med tid gavs (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010). Patienter 
upplevde att de kunde göra sig förstådda genom att exempelvis visa vart på kroppen det 
gjorde ont (Abdelrahim et al. 2017). Somliga patienter ansåg dock att det kunde vara 
svårt att förmedla sina inre känslor med hjälp av endast gester och miner (Gurman & 
Becker 2008). 
 

Tolk kan sätta det vårdande mötet på prov 
Tolk kan vara ett avgörande hjälpmedel för att försöka överkomma språkbarriärer i 
vården då patient och sjuksköterska inte delar samma språk (Wish Garrett et al. 2008). 
Generellt ansåg patienter att en professionell tolk kunde vara ett bra verktyg där de fick 
möjlighet att förstå och uttrycka sig (Gurman & Becker 2008). Trots detta uttryckte 
flera patienter att de inte fick en god vård när tolk var inblandad. Detta kunde bero på att 
de vid flera tillfällen varit med om att tolken översatte så dåligt att mötet behövde 
avbrytas, att tolken inte kommit till ett avtalat möte eller att patienterna upplevde en 
osäkerhet om att tolken översatte på ett korrekt sätt. Detta ledde till att många utav 
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patienterna kände en besvikelse över mötet samt en oro och ångest över deras 
hälsosituation (Hadziabdic & Hjelm 2014; Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic & Fatahi 
2016; Raynor 2016). Det kan vara problematiskt för tolken att tolka och samtidigt föra 
vidare patientens känslor. Mötet kan därför upplevas som känslokallt där endast 
nödvändig information når fram till vårdpersonalen. Patienter upplevde att deras känslor 
inte alltid överfördes via tolken, exempelvis när patienter ville uttrycka sin ilska eller 
irritation i tal. Patienterna menade att tolkens förmåga att tolka känslouttryck och 
överföra rätt betoning kunde ha en avgörande roll för ett rättvist och tillfredställt möte 
(Lor, Xiong, Schwei, Bowers & Jacobs 2016).  
 
En del patienter menade att det kunde uppstå en del problem när tolk användes, och på 
grund av detta upplevde patienterna att vården kunde påverkas på ett negativt sätt. Det 
fanns höga förväntningar på att tolken skulle kunna förstå och översätta medicinska 
termer på ett bra och förståeligt sätt. Det var dock inte helt ovanligt att tolken inte hade 
förmågan att översätta medicinska termer. På grund av detta kunde det lätt uppstå 
missförstånd mellan patient och tolk, därmed kunde patientens hälsa sättas i fara. Detta 
kunde i sin tur leda till att patienten fick fel medicinering eller att fel diagnos ställts 
(Hadziabdic & Hjelm 2014; Lor et al. 2016; Krupic et al. 2016). Patienter som varit i 
behov av tolk uttryckte att de i samband med tolkmötet inte kunde förstå vad tolken sa. 
Detta gjorde att patienter upplevde en känslomässig stress. Detta kunde bero på att de 
talade olika dialekter trots att de var från samma land, eller att patienterna rentav fick en 
tolk som inte talade samma språk. Att dela samma religion, värderingar och ha samma 
kön som tolken, främst för kvinnliga patienter, hade stor betydelse (Krupic et al. 2016; 
Hadziabdic & Hjelm 2014; Lor et al. 2016). Många av de kvinnliga patienterna 
uttryckte tydligt att de kände sig besvärade och skämdes när tolken var med inne i 
rummet under pågående behandling. Upplevelsen av att känna sig besvärad och 
obekväm berodde på deras ursprung och att patienterna inte var vana vid att prata direkt 
via tolken om deras kroppsliga bekymmer eller problem (Gurman & Becker 2008; 
Hadziabdic & Hjelm 2014; Wish Garrett et al. 2008). 
 
 

Enkelt och tryggt när en familjemedlem tolkar 
När det förekommer språkbarriärer inom hälso-och sjukvården är det vanligt att 
patienter väljer att använda sina anhöriga eller bekanta att tolka åt dem (Krupic et al. 
2016; Zendedel et al. 2016; Hadziabdic & Hjelm 2014). En del patienter beskrev att de 
föredrog att använda sig av en familjemedlem eller bekant som tolk eftersom de redan 
från början var väl införstådda i patientens hälsotillstånd och kunde föra patientens 
talan. Detta skapade en känsla av tillit och trygghet hos patienten då tron fanns om att 
familjemedlemmen skulle göra sitt bästa för honom eller henne (Zendedel et al. 2016; 
Hadziabdic & Hjelm 2014; Wish Garret et al. 2008). Vid akuta eller oväntade besök 
nyttjades ofta familjemedlemmar som tolk eftersom de var mycket mer tillgängliga än 
en professionell tolk som många gånger kunde vara svår att få tag i (Hadziabdic &   
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Ovisshet om rätt information når fram 
Att använda sin familjemedlem som tolk har visat sig vara opassande vid flera olika 
vårdsammanhang (Krupic et al. 2016). Patienter upplevde bland annat att deras anhöriga 
inte alltid översatte korrekt på grund av språklig okunskap eller brister vid användning 
av medicinska termer som kunde medföra ett ofullständigt informationsutbyte 
(Hadziabdic & Hjelm 2014; Wish Garrett et al. 2008). Det skapades lätt en ovisshet om 
värdefull information angående patientens hälsotillstånd nått fram till vårdpersonalen. 
Detta skapade i sin tur en irritation och ett ökat lidande hos patienten (Zendedel et al. 
2015). Patienter upplevde tvivel kring om deras familjemedlem undanhöll viktig 
information när det handlade om att ta emot tråkiga besked eller behandlingsalternativ 
(Zendedel et al. 2015; Krupic et al. 2016; Aelbrecht et al. 2016). Viktig information 
kunde även undanhållas från patientens sida i en familjemedlems närvaro på grund av 
att patienten inte vågade berätta allt eller skämdes över något. Detta kunde bero på att 
patienten bar på högst personliga bekymmer eller problem (Hadziabdic & Hjelm 2014).  
 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur patienten erfar att vårdandet påverkas när 
vårdpersonal och patienter inte talar samma språk. Språket och kommunikationen har en 
betydelsefull och avgörande roll i det vårdande mötet mellan patienten och 
sjuksköterskan för att kunna ge och ta emot en god vård (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
200; Crawford, Candlin & Roger 2017). Studien visade att patienterna upplevde en 
sämre vårdkvalitet när de inte kunde förstå informationen eller när de inte kunde 
uttrycka sig om sitt hälsotillstånd. Patientlagen (SFS 2014:821) handlar bland annat om 
patientens rättighet att få vara delaktig i sin egen vård. Språkbarriärer i vården kunde 
leda till att patienterna inte kände sig delaktiga i sin vård med en ökad risk för 
missförstånd samt en osäkerhet kring om livet kunde vara i fara. Upplevelsen av att inte 
kunna ge uttryck för varför man söker vård eller hur man mår kunde generera i en 
sårbarhet hos patienten. Professionell tolk kunde vara ett avgörande hjälpmedel när 
språkbarriärer förekom. Trots detta var en stor del av patienterna missnöjda då det fanns 
en osäkerhet om hur bra tolken översatte i vissa situationer och ovissheten om rätt 
information nådde fram. Att använda sin familjemedlem eller anhörig som tolk kunde 
både ha sina för- och nackdelar i det vårdande mötet. 

   
Språkbarriärer kan riskera patientens hälsa  
Studien resulterade i att språkbarriärer i vården kunde utgöra en fara för patientens 
säkerhet. Detta resulterade i sin tur i en osäkerhet och tvivel hos patienter kring 
vårdpersonalens kompetens och omvårdnad. Det finns många olika vårdsammanhang 
och situationer där språkbarriärer mellan patienten och vårdpersonalen kan komma att 
riskera patientens hälsotillstånd. Exempel på sådana situationer är dels vid akuta 
situationer men även vid vardagliga omvårdnadsuppgifter som utförs av sjuksköterskan. 
Exempel på dessa omvårdnadsuppgifter kan vara vid behandling av smärta samt 
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bedömning och hantering av patientens vätskebalans. Det finns även en ökad risk för 
fallskador som kan uppstå på grund av att patienten inte förstått sjuksköterskans 
anvisningar om att inte lämna sängen. Situationer som dessa kan i allra värsta fall 
riskera patientens liv (van Rosse, de Bruijne, Suurmond, Essink-Bot & Wagner 2016).  
 
En ökad delaktighet kan komma att bidra till bättre vård 
Resultatet visade att det var vanligt att patienter hade svårt att känna sig delaktiga i sin 
egen vårdprocess på grund av språkbarriärer. Patienter upplevde därmed att de inte hade 
någon vidare kontroll över situationen vilket ledde till ett ökat lidande. Patienterna 
menade att delaktigheten var så pass viktig att den i sin tur kunde leda till en snabbare 
återhämtning och tillfrisknande. När patient och sjuksköterska inte delar samma språk 
kan detta leda till att förutsättningarna för att kunna ge en så god omvårdnad som 
möjligt till patienterna brister. Bristerna i en god omvårdnad kan bero på att 
sjuksköterskan inte har samma förmåga att avgöra vilken typ av omvårdnad som 
patienterna kräver. Detta kan i sin tur leda till att den vårdande relationen mellan 
sjuksköterska och patient kan komma att sättas ur spel (Mc Carthy, Cassidy, Graham & 
Tuohy 2013). I samband med språkbrister kan patientens liv och hälsa äventyras och 
därmed leda till stora förödelser såsom allvarliga skador eller i värsta fall döden 
(Eckhardt, Mott & Andrew 2006). Socialstyrelsen (2017) säger att ”en delaktig patient 
bidrar till säker vård”. Det är viktigt att göra patienten delaktig i sin egen vård. Patienten 
är expert på sig själv och kan se på vården från ett utifrånperspektiv. Detta kan leda till 
att vårdpersonal får en bättre förståelse om vilka behov och förutsättningar patienten 
har. Kommunikation är en central och mycket viktig del mellan vårdpersonal och 
patient. När det finns en god kommunikation skapas större förståelse och respekt samt 
en ökad delaktighet hos båda parter. Patienten kommer inte uppleva delaktighet innan 
vårdpersonal kan delge information på ett adekvat sätt. När delaktigheten finns kommer 
patienten på ett mer aktivt sätt kunna engagera sig och påverka vården kring dem själva, 
samt att resultatet av behandlingen kommer att bli bättre. Patienter som inte vill eller har 
möjlighet att vara delaktig i sin egen vård, exempelvis på grund av språkbarriären, ska 
inte heller äventyras att få en sämre vård (Socialstyrelsen 2017).  
 

Hållbar utveckling 
Idag kan vårdpersonal använda sig av olika applikationer (appar) och 
översättningsprogram som finns tillgängliga på internet, ett av alla dessa hjälpmedel är 
applikationen “Språk i vården” (SIV). SIV är en app innehållande olika hjälpmedel som 
är framtagen för att försöka överkomma språkbarriärer. Exempel på detta är meningar 
på svenska som översatts till flera olika språk, detta för att så stor del av de alla olika 
patientgrupper som inte talar svenska ska kunna förstå vad som sker och händer kring 
deras hälsa. Ett sådant här verktyg kan komma att öka patientsäkerheten och gör att 
patienterna får en större tillgång till sin egen vård och blir därmed mer delaktiga 
(Sveriges Läkarförbund 2017). Vi anser att detta hjälpmedel kan komma att ha stor 
betydelse för den hållbara utvecklingen i vården. Detta på grund av att både tid och 
pengar kan besparas till följd av mindre användning av professionell tolk, som många 
gånger tidigare visat sig öka patientens väntetid och lidande. Svenska FN-förbundet 
(2017) har tagit fram 17 globala mål och delmål som ligger till grund för den hållbara 
utvecklingen. Ett av delmålen är bland annat att “uppnå högre ekonomisk produktivitet 
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genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation” (Svenska FN: Förbundet 
2017). Ingen utav de granskade artiklarna har berört att de använt sig av något 
hjälpmedel utöver tolk för att försöka överkomma språkbarriärer i vården, trots att några 
av artiklarna är från den senaste forskningen. Exempel på sådana hjälpmedel kan vara 
ordböcker eller internet. Detta är därför något som vi anser skall få större utrymme i 
vårdsammanhang framöver för att försöka överkomma språkbarriärer och för en mer 
hållbar utveckling. 
 

Konsekvenser till följd av tolkanvändning  
Studiens resultat påvisade att tolk, både professionell och familjemedlem, kunde ha sina 
för - och nackdelar då syftet var att hjälpa patienten att ge och ta emot information i tal 
och skrift. Patienter uttryckte en oro och en ovisshet kring om viktig information nådde 
fram till vårdpersonalen och tolkades på rätt sätt. Patienter upplevde att de fick en sämre 
vård exempelvis när tolken översatte fel eller när tolken inte kom till ett bokat möte. 
Om en tolk är försenad eller inte kan medverka under ett avtalat möte mellan 
vårdpersonal och patient, kan detta riskera patientens hälsa på grund av utebliven 
undersökning eller behandling. Svårigheten med att få tag på tolk kan leda till att 
patienter inte söker sig till primärvården så länge de inte är allvarligt sjuka eller kräver 
akut vård (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks 2004). Detta kan i sin tur leda till att en 
patients ohälsa eller sjukdom inte upptäcks i tid. 
 
Att använda sig av en professionell tolk i ett vårdsammanhang kräver tillgång till 
ekonomiska resurser. För att spara in på extra kostnader och utgifter ansåg vårdpersonal 
att familjemedlemmar eller anhöriga kunde användas mer frekvent som tolk, trots att 
detta kunde ha sina för-och nackdelar under mötet med patienten (Ruppen, Bandschapp 
& Urwyler 2010). Att arbeta kostnadseffektivt i denna fråga ansågs ha en stor betydelse 
då beslutet om att anlita en tolk borde grundas i behov och efterfrågan (Eklöf, Hupli & 
Leino-Kilpi 2014). En del av sjuksköterskorna uttryckte dock att de kände sig pressade 
från chefernas håll att välja rätt beslut angående om avdelningens ekonomiska resurser 
skulle förbrukas på att anlita tolk eller inte. Att fatta dessa beslut kunde underlättas om 
det fanns klara direktiv och riktlinjer angående när och vid vilka situationer det var 
rimligt att använda sig av tolk (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks 2004). Utbildning 
eller övning för sjuksköterskor i tolkanvändning ansågs vara en viktig aspekt inom 
hälso-och sjukvården för att effektivisera och få ut så mycket som möjligt under mötet 
med tolk och patient (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi 2014; Gerrish et al. 2004). Bristen på 
utbildning eller övning tycktes vara en av anledningarna till att sjuksköterskorna valde 
bort att anlita professionella tolkar eller i värsta fall valde bort att vårda de patienter som 
inte talade samma språk (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi 2014). I slutändan är det patienten 
som blir lidande och bortprioriterad på grund av utebliven vård. 
 
I framtiden önskar vi att tolkens insatser skall få en större roll i vårdprocessen. Därmed 
kan tolkens beskrivningar och slutsatser tydliggöras i sjuksköterskans dokumentation. 
Detta kan förhoppningsvis leda till en ökad förståelse för patientens behov av vård hos 
den vårdpersonal som är inblandad i patientens vårdsituation.  
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Metoddiskussion 
Från början var vårt syfte att belysa hur patienten erfar att vårdandet påverkas när 
sjuksköterskan inte talar samma språk som patienten. Många utav våra utvalda artiklar 
handlade dock om relationen mellan patient och vårdpersonal. Begreppet vårdpersonal i 
denna studie beskriver olika yrkesgrupper, såsom sjuksköterskor, undersköterskor och 
läkare. Innan litteratursökningen påbörjades fanns en tanke om att använda lika många 
kvalitativa artiklar som kvantitativa för att få en så stor bredd som möjligt i resultatet. 
De olika sökningarna resulterade i mestadels kvalitativa artiklar som kunde kopplas till 
vårt syfte. De kvalitativa artiklarna ansågs vara mest lämpliga till vår studie eftersom 
dessa vanligtvis beskriver upplevelsen på ett djupare plan än vad en kvantitativ artikel 
gör. Friberg (2012 s. 99) beskriver att den kvalitativa forskningen kan komma att öka 
förståelsen för det valda ämnet. Det fanns en förhoppning om att det skulle vara enkelt 
att hitta studier kopplat till syftet. Relativt snart in i sökprocessen upptäcktes det dock 
att det var svårare än förväntat. Därför är det desto viktigare att denna studie har 
genomförts för att få en bättre bild och förståelse av patientens erfarenheter. Vidare 
behövs det mer kvantitativ forskning inom ämnet för ett bredare resultat.  
  
Ett avgränsat urval kan underlätta sökningen för att få fram fakta till det valda ämnet 
(Friberg 2012 s. 74). Urvalet anses vara begränsat på ett bra sätt då bland annat valda 
artiklar är från olika länder spridda över hela världen. Detta ses som en styrka då en 
global bild syns över det valda ämnet. Detta visar även att problematiken finns överallt, 
i många olika vårdsammanhang och berör alla olika professioner inom vården. Dock 
skulle det kunna vara en svaghet om artiklar endast utgått ifrån välfärdsländer då 
resultatet hade kunnat se annorlunda ut än om det endast valts artiklar från 
utvecklingsländer.   
  
Ett aktivt val som gjordes var att inte använda studier med ett barnperspektiv då många 
studier handlade om hur vårdpersonal kunde underlätta kommunikationen med ett barn. 
Detta svarade inte på vårt syfte. Ännu ett exklusionskriterie var studier gjorda inom 
psykiatrisk vård då psykiatriska diagnoser kan tänkas komma att göra kommunikationen 
mer komplicerad oavsett språkbarriär. Ett av inklusionskriterierna var att använda 
artiklar publicerade mellan 2007-2017 med syftet att komma åt den senaste forskningen.  
 
 
SLUTSATSER 

Vi har kommit fram till att det finns hot mot att patienters liv och hälsa är i fara när 
patient och sjuksköterska inte talar samma språk eller inte kan förstå varandra. 
Språkbarriärer kan resultera i att värdefull information om patienten inte når fram till 
vårdpersonalen eller vice versa vilket kan öka risken för missförstånd. Att känna sig 
delaktig i sin egen vård skapar möjligheter för återhämtning och tillfrisknande och bör 
därför genomsyra hela vårdförloppet. Professionell tolk och familjemedlem som tolk 
kan användas som ett mellanled med både för- och nackdelar. 
  
  
Denna studies resultat kan komma till användning för sjuksköterskor som vårdar 
patienter som helt eller delvis talar ett annat språk. Sjuksköterskan får möjlighet att öka 
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sin förståelse och bör arbeta för att göra sitt yttersta för att låta patienten bli delaktig i 
sin egen vård. För att minska risken för vårdskador och lindra lidande hos patienten 
behöver sjuksköterskan alltid arbeta patientsäkert. Resultatet visar att det är viktigt att 
sjuksköterskan är noggrann och lyhörd gällande patientens modersmål och dennes 
önskemål för att undvika att tolk med fel språk bokas. Det är även betydelsefullt att vara 
ute i god tid vid bokning av professionell tolk för att i största mån utesluta en utdragen 
vårdprocess eller i värsta fall att vård uteblir. 
 
Genom en ökad kunskap kan sjuksköterskan bli mer motiverad att kunna se andra sätt 
att överkomma språkbarriärer i vården. Ett sätt kan vara att aktivt öka användningen av 
hjälpmedel, exempelvis appar och tolk.  
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Bilaga 1 
Sökningar utförda i Cinahl 
 
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Granskade 
Abstract 

Valda 
Artiklar 

171013 Cinahl Language barriers 
Patient* experience 
OR attitude OR feeling 

2007-2017 
2016-2017 

533 
100 

23 2 

171013 Cinahl Language barriers 
AND patient AND 
nurse* 

2007-2017 
2016-2017 

182 
38 

13 0 

171018 Cinahl ”Quality of care” AND 
language barriers AND 
patient 

2007-2017 64 28 0 

171019 Cinahl Interpreter AND 
immigrant AND 
patient 

2007-2017 31 8 2 

171019 Cinahl ”language barriers” 
AND interpreter* 

2007-2017 99 10 0 

171020 Cinahl Language barriers 
AND conversation 
AND patient 
experience 

2007-2017 7 23 1 

 

171020 Cinahl Language barrier 
AND patient 
involvment 

2007-2017 32 7 0 

171027 Cinahl Interpreter AND 
patient AND 
language barriers  

2017-2017 196 25 2 
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Bilaga 2 
Sökningar utförda i Medline 
 
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Granskade 
Abstract 

Valda 
Artiklar 

171013 Medline Language barriers 
Patient* experience 
OR attitude OR feeling 

2007-2017 
2016-2017 

727 
142 

13 0 

171013 Medline Care quality AND 
Language barriers 
AND patient 

2007-2017 
2016-2017 

371 
82 

12 1 

171018 Medline ”Quality of care” AND 
language barriers 
AND patient 

2017-2017 100 26 0 

171019 Medline Migrant experience 
AND interpreter 

2007-2017 8 4 1 

171027 Medline Interpreter AND 
patient AND language 
barriers 

2007-2017 27 15 1 
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Bilaga 3 
Litteraturöversikt  
 
Författare: Syfte: Urval och metod: Resultat: 
Abdelrahim, H., 
Elnashar, M., Khidir, 
A., Killawi, A., 
Hammoud, M., Latif 
Al-Khal, A. & 
Fetters, M. D. 
 
Årtal: 
2017 
 
Titel: 
Patient Perspective 
on Language 
Discordance During 
Healthcare-Density 
Multicultural State of 
Quatar 
 
Tidsskrift: 
Journal of Health 
communication 
 

Att undersöka 
patienters 
erfarenheter kring 
språkkompetens och 
språkbarriärer i 
vårdsammanhang. 

Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes i fyra 
olika språkgrupper: 
Arabiska, Urdu, 
Hindi och Engelska.  
 
84 vuxna patienter 
deltog i studien, 
närmare hälften män 
och kvinnor. 

Fyra huvudteman 
identifierades i 
resultatet: 
  
- Hur språkbarriärer 
yttrar sig i vården. 
 - Konsekvenser till 
följd av 
språkbarriärer. 
- Hur språkbarriärer 
kan överkommas och 
patienternas 
förväntningar. 
- Patienternas 
önskemål om hur 
språkbarriärer kan 
besegras inom 
vården. 

Aelbrecht, K., Pype, 
P., Vos, J. & 
Deveugele, M. 
 
2016 
 
Having Cancer in a 
foreign country 
 
Patient Education and 
Conseling 
 
 

Att belysa hur 
immigrerade 
patienter med cancer 
upplevde att vårdas i 
ett främmande land. 

Djupintervjuer 
genomfördes med 30 
vuxna immigrerade 
patienter med cancer. 
Forskningsmetoden 
”Grounded theory” 
användes för att 
analysera data.  
 
9 män och 21 
kvinnor mellan 25-70 
år gamla deltog i 
studien. 

Studien resulterade i 
tre huvudfynd: 
- Att leva med en 
livshotande sjukdom 
är i allra högsta grad 
en mänsklig 
upplevelse oavsett 
vilket land man är 
född i. 
 
- Språkbarriärer 
kunde vara ett hinder 
mot att uppnå en god 
vård. 
 
- I allmänhet 
saknades 
grundläggande 
kompetens kring 
hälsa och sjukdom.  
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Björk Brämberg, E., 
Nyström, M. & 
Dahlberg, K. 
 
2010 
 
Patient participation: 
A qualitative study of 
immigrant women 
and their experiences 
 
International Journal 
of Qualitative Studies 
on Health and Well-
being 
 

Syftet var att 
upptäcka skillnader i 
hur allmänläkare, 
patienter och 
familjetolkar ser på 
tolkarbetet ur olika 
perspektiv. 

Semistrukturerade 
och djupgående 
intervjuer hölls.  
 
16 allmänläkare, 21 
patienter och 17 
familjetolkar deltog i 
studien, varav 9 män 
och 45 kvinnor. 

Studien resulterade i 
att samtliga deltagare 
hade skilda tankar 
och upplevelser 
kring tolkarbetet.  
Resultatets 
huvudfynd innehöll: 
informations-utbyte, 
tolkens roll, makt, 
missförstånd och 
tillit. 

Gurman, T. A. & 
Becker, D.  
 
2008 
 
Factors Affecting 
Latina Immigrants’ 
Perceptions of 
Maternal Health 
Care: Findings From 
a Qualitative Study 
 
Health Care for 
Women International 

Att få en bättre 
förståelse för hur 
latin-amerikanska 
immigrerade kvinnor 
upplevde att vårdas 
inom mödravården i 
USA.   

Djupintervjuer med 
öppna frågor samt 
intervjuer gjorda i 
fokusgrupper 
genomfördes. 
 
16 immigrerade 
mödrar deltog i 
studien. 

Tre huvudteman 
identifierades med 
samtliga 
underkategorier:  
 
Kvinnors upplevelser 
av mödravården. 
- Språkbarriärer. 
- Upplevelser av 
professionell tolk. 
- Diskriminering. 
 
Kvinnors globala 
upplevelser av 
vården. 
 
Faktorer som 
påverkar 
vårdupplevelsen. 
- Det viktigaste: ett 
friskt barn.  
- Sociokulturella 
faktorers.  
- Tidigare 
erfarenheter.  
- Kännedom om 
rätten till tolk.  
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Hadziabdic, E. & 
Hjelm, K. 
 
2014 
 
Arabic-speaking 
migrants´experience 
of the use of 
interpreters in 
healthcare: a 
qualitativie 
explorative study 
 
International Journal 
för Equity in Health 
 

Att undersöka hur 
arabisktalande 
patienter upplevde 
användning av tolk 
inom sjukvården i 
Sverige. 

13 arabisktalande 
patienter intervjuades 
uppdelade i fyra 
fokusgrupper. En 
kvalitativ 
forskningsmetod 
användes för att 
analysera data.  
 
Fem män och åtta 
kvinnor mellan 21-60 
år deltog i studien. 
Samtliga med 
arabiska som 
modersmål 

Studien resulterade i 
fyra huvudkategorier 
med sammanlagt nio 
underkategorier.  
 
Det viktigaste av 
fynden var att en tolk 
kunde upplevas både 
som en för-och 
nackdel i olika 
situationer.  
 
 

Krupic, F., 
Hellström, M., 
Biscevic, M., Sadic, 
S. & Fatahi, N.  
 
2016 
 
Difficulties in using 
interpreters in clinical 
encounters as 
experienced by 
immigrants living in 
Sweden 
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 

Att undersöka hur 
immigrerade 
patienter upplevde 
att vårdas via tolk 
inom primärvården. 

Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes i 
fokusgrupper.  
En kvalitativ 
innehållsanalys 
användes som 
forskningsmetod. 
 
12 män och 12 
kvinnor mellan 41-76 
år deltog i studien. 
Deltagarna hade bott 
i Sverige mellan 16-
40 år.   

Resultatet 
redovisades i tre 
huvudkategorier, sju 
underkategorier samt 
ett generellt tema 
som inkluderade 
samtliga kategorier 
och under-kategorier. 
Patienterna hade 
höga förväntningar 
gällande tolkens 
arbete. Problem 
kunde uppstå när tolk 
uteblev, var sen till 
ett bokat möte eller 
hade svårigheter med 
att översätta på ett 
korrekt sätt.  
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Lor, M., Xiong, P., 
Schwei, R. J., 
Bowers, B. J. & 
Jacobs, E. A.  
 
2015 
 
Limited English 
proficient Hmong- 
and Spanish-speaking 
patients’ perceptions 
of the quality of 
interpreter services 
 
International Journal 
of Nursing Studies 
 

Syftet med studien 
var att utforska hur 
Hmong- och 
spansktalande 
patienter upplevde 
att ta emot ett 
cancerbesked via 
tolk 

Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades 
och översattes till 
engelska.  
 
20 patienter, hälften 
män och kvinnor, 
mellan 33 och 75 år 
deltog i studien. 10 
patienter var Hmong-
talande och 10 
patienter var 
spansktalande. 
Deltagarna hade bott 
i USA mellan 8-33 
år.  

Tolken ansågs ha en 
god kvalitet när 
förmågan fanns att 
kunna översätta rätt 
betoning samt att 
kunna överföra ett 
rättvist 
känslouttryck.  
Patienterna hade 
förväntningar om att 
tolken skulle agera 
professionellt i sitt 
arbete samt ta hänsyn 
till bland annat 
kultur, språk och 
kunna förmedla och 
uttrycka medicinska 
termer.  

Raynor, E. M. 
 
2016 
 
Factors Affecting 
Care in Non-English-
speaking Patients and 
Families 
 
Clinical Pediatrics 
 
 

Syftet var att 
identifiera faktorer 
som kunde påverka 
vården hos icke-
engelsktalande 
patienter och familjer 
för att 
vårdpersonalen 
skulle kunna ge en 
bättre vård. 

Kvantitativ metod. 
Frågeformulär med 
31 frågor besvarades 
av icke-
engelsktalande 
föräldrar vars barn 
vårdades på sjukhus. 
38 av 50 utlämnade 
frågeformulär 
besvarades och 
lämnades in.   

Studien visade att 
majoriteten av 
deltagarna var 
generellt nöjda med 
vården. 62 % av 
deltagarna upplevde 
att det fanns 
svårigheter med att 
förstå given 
information, bland 
annat vid medicin-
beskrivning och 
fortsatt planering. 
Skriftlig information 
var en önskan.  
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Wish Garett, P., 
Grant Dickson, H., 
Young, L., Klinken 
Whelan, A. & Forero, 
R. 
 
2008 
 
What do non-
English-speaking 
patients value in 
acute care? Cultural 
competency from the 
patient’s  
perspective: a 
qualitative study 
 
Ethnicity & Health 

Syftet var att 
undersöka hur 
patienter med 
begränsad engelska 
upplevde att vårdas 
inom akutvård. 

Intervjuer 
genomfördes i sju 
fokusgrupper 
indelade i olika 
språk. ”Grounded 
theory” användes 
som analysmodell.  
 
49 patienter och 10 
anhöriga deltog i 
studien. 

Patienters upplevelse 
av att vara maktlös 
på grund av 
språkbarriärer var ett 
genomgående tema i 
resultatet. Patienter 
ansåg bland annat att 
delaktighet, 
medlidande och 
respekt var viktigt 
för att kunna uppleva 
en god vård. 

Zendedel, R., 
Schouten, B. C., van 
Weert, Julia C.M. & 
van den Putte, B. 
 
2015 
 
Informal interpreting 
in general practice: 
Comparing the 
perspectives of 
general practitioners, 
migrant patients and 
family interpreters 
 
Patient Education and 
Counseling 

Studiens syfte var att 
upptäcka skillnader i 
hur allmänläkare, 
patienter och 
familjetolkar ser på 
tolkarbetet ur olika 
perspektiv. 

Semistrukturerade 
och djupgående 
intervjuer hölls.  
 
16 allmänläkare, 21 
patienter och 17 
familjetolkar deltog i 
studien, varav 9 män 
och 45 kvinnor. 

Studien resulterade i 
att samtliga deltagare 
hade skilda tankar 
och upplevelser 
kring tolkarbetet.  
Resultatets 
huvudfynd innehöll: 
informations-utbyte, 
tolkens roll, makt, 
missförstånd och 
tillit. 

 


