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Sammanfattning    
Kommunikationssvårigheter uppstår då patienter och vårdgivare inte kan föra en dialog. 
Detta kan bero på att patienter har ett annat modersmål än språket som talas i landet de 
befinner sig i eller att patienter är döva. Patienters relation till vårdgivare påverkas då 
det är svårt för vårdgivare att förstå patienternas behov. Kommunikationssvårigheter 
kan utgöra ett vårdlidande. Genom en ökad förståelse kan sjuksköterskor förbättra 
vårdrelationen och därmed kvalitén av vården. Syftet med studien är att beskriva hur 
patienters känslomässiga erfarenheter av vårdmöten påverkas av 
kommunikationssvårigheter. Detta är en litteraturstudie som grundar sig på Fribergs 
metod. Studiens resultat grundar sig på åtta vetenskapliga artiklar och visar att patienter 
erfar många olika känslor i vårdmöten på grund av kommunikationssvårigheter. Känslor 
som uppstår hos patienter är i studien uppdelade i två kategorier; i samband med 
vårdmöten och i samband med tolkanvändning. I samband med vårdmöten ger 
kommunikationssvårigheter upphov till känslor i relation till 
kommunikationssvårigheter, känslor av utanförskap, känslor av sårbarhet samt känslor 
vid procedurer och behandlingar. I samband med tolkanvändning uppstår känslor vid 
professionell tolkanvändning och känslor vid användning av närstående som tolk. 
Resultatet i studien är ämnat för professionen sjuksköterskor i syfte att skapa större 
förståelse för patienters känslomässiga upplevelser av kommunikationssvårigheter. 
Rutiner kring användandet av professionell tolk inom sjukvården bör förbättras då 
sjuksköterskor hindras i sitt yrkesutövande då en dialog inte går att föra med patienter. 
Det är en mänsklig rättighet att alla individer skall få god vård och denna vård ska vara 
individuellt anpassad efter alla patienters behov. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kommunikationssvårigheter, patientperspektiv, känslor, erfarenhet, 
vårdlidande, vårdmöte. 
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INLEDNING 
Då globaliseringen bidrar till att samhället blir mer mångkulturellt möter vårdgivare fler 
patienter som har andra modersmål än det som talas i landet. Det kan leda till problem i 
att föra en god dialog eftersom patienter och vårdgivare inte kan förstå varandra. 
Problem i kommunikationen kan även ske då patienter är döva. Författarna har egna 
erfarenheter av att vara patienter i länder med främmande språk och anser att 
vårdpersonal behöver ökad kunskap om hur patienter med kommunikationssvårigheter 
upplever den givna vården. Genom en ökad kunskap kan sjuksköterskor och andra 
professioner i vården få ökad förståelse och på så sätt kunna förbättra kvalitén på 
sjukvården. Detta är en litteraturstudie där kommunikationssvårigheter inom vården 
belyses ur ett patientperspektiv. 
 
BAKGRUND 
Det finns sedan tidigare mycket forskning som har fokuserat på vårdgivares erfarenheter 
av kommunikationsproblem men det finns få studier som belyser patienters perspektiv 
på känslomässiga erfarenheter på grund av kommunikationsproblem. I bakgrunden 
beskrivs vad ett vårdande möte innebär, det vill säga vad en patient är, vad vårdande är 
och vad en vårdande relation betyder.  Kommunikationssvårigheter kommer att belysas 
i relation till att inte kunna förstå ett språk och att vara döv. Slutligen kommer 
innebörden av känslomässig upplevelse och vårdlidande beskrivas.  

Vårdande möte 
När en människa erhåller professionell vård blir individen en patient. Det ingår i 
patientbegreppet att vårdgivare respekterar och visar omtanke till patienters livsvärld 
(Svensk sjuksköterskeförening 2010, s. 6). Definitionen patient betyder en människa 
som lider och i realiteten är det en människa som får vård (Wiklund 2003, s. 64). En 
patient är en person som lider av en sjukdom eller ohälsotillstånd vilket leder till att 
personen har en förbindelse till vårdgivare (Vårdhandboken 2013). Att få vård avser 
handlingar som görs inom sjukvården i syfte att åstadkomma positiv hälsoutveckling 
hos patienter (Wiklund 2003, s. 151). En individ som har en nära relation till en patient 
definieras av Socialstyrelsen (2004) som närstående. Det är av vikt att vårdgivare även 
tar hänsyn till patienters närstående då närstående är en del av patientbegreppet och 
behöver vara delaktiga i patienters vård (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 2). 
 
Vårdande är något som är medfött och mänskligt, det är en kärlekshandling där en 
människa bekräftar en annan människas existens. I vården uttrycks kärlekshandlingen 
genom ansning, närhet och tillgivenhet. Vårdgivare vårdar patienter genom att ansa, 
leka och lära (Eriksson 1995, s. 8-9). På grund av kommunikationssvårigheter mellan 
vårdgivare och patienter blir vårdtillfällena bristfälliga vilket leder till att den givna 
vården inte blir följsam, patienter går miste om viktiga delar i sin vård, får mer vård- 
och längre vårdtid än vad som krävs. Patienter som har svårt att göra sig förstådda på 
grund av kommunikationssvårigheter kanske genomgår fler undersökningar än vad som 
behövs då det är komplicerat för vårdgivare att tillgodogöra sig en fullständig anamnes.  
 
Bra relationer mellan patienter och vårdgivare har betydelse för omvårdnaden och 
patienters förtroende för vårdgivares bedömningar och tillvägagångssätt (Jahren 
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Kristoffersen & Nortvedt 2005, s. 137). En förutsättning för en bra vårdrelation är att 
vårdgivare är tillgängliga för patienterna och att patienterna bjuder in vårdgivarna i sin 
värld, detta bildar en ömsesidighet (Wiklund 2003, s. 157-158). Vårdrelationen är den 
relation där kärlek kan förmedlas på ett gediget sett och det är i denna relation som 
patienter får utrymme att beskriva sina begär, behov och bekymmer till vårdgivare 
(Eriksson 1995, s. 55). Då vårdgivare bistår patienter med vad de behöver genom tro, 
hopp och kärlek är det en caritativ vård (Eriksson 1990, s. 24). En god vård innebär de 
bästa möjliga utsikter för patienter. En caritativ vårdrelation förutsätter att vårdgivare 
ser patienters utsikter som sina egna (Eriksson 1990, s. 28). Caritas styrs av 
medmänsklig kärlek (Eriksson 1990, s. 66). Genom en ökad förståelse kan vårdgivare 
förbättra vårdrelationen med patienter med kommunikationssvårigheter och därmed 
kvalitén av vården. I en genuin kommunikation mellan vårdgivare och patienter 
betraktas de båda parterna som individer, det bli en jag-du relation. Det leder till en 
kulturkrock i vårdmötet om vårdgivare ser patienter som objekt, en sjukdom. Det är av 
vikt att patienter blir bemötta på ett sätt som ger en god kommunikation. Patienter från 
”tredje världen” som söker vård i de industrialiserade länderna förvånas då de blir 
behandlade som objekt, en sjukdom, vid medicinska undersökningar. Undersökningarna 
leder till att patienter konstateras friska men patienterna kanske fortfarande innehar en 
upplevelse av sjukdom (Barbosa da Silva & Ljungquist 2003, s. 193-194).   

Kommunikationssvårigheter 
Kommunikation är ett ord som härstammar från det latinska språket och innebär att 
något blir gemensamt. Kommunikation är ett sätt människor både delar med sig och får 
information genom, informationsutbytet består av tankar, känslor, upplevelser och 
åsikter. Kommunikation är en process där minst två personer utbyter budskap med 
varandra och möjliggör möten med andra människor (Nilsson & Waldemarson 1994, s. 
9-10). Kommunikation innebär sättet att inhämta kunskap om- och förstå andra 
människor (Hanssen 2005, s. 81).  
 
Kommunikation kan delas in i tre delar, varav en tredjedel är den verbala delen och de 
resterande två tredjedelarna är den icke-verbala delen. Den icke-verbala delen består av 
olika gester, huvud- och kroppsrörelser, beröringar och närhet och grundas i kulturella 
seder. Om vårdgivare och patienter inte kan kommunicera verbalt och dessutom är från 
olika kulturer skapar det missförstånd i kommunikationen (Fuller 2003, s. 63). Problem 
eller svårigheter i kommunikationen reducerar patienters möjligheter att uttrycka sina 
känslor och tankar till sin omvärld (Hanssen 2005, s. 91). Om 
kommunikationssvårigheter beror på språkbarriärer frambringar det känslor av 
misstänksamhet, utanförskap och isolering hos patienter (Angel & Hjern 2004, s. 129-
130).  
 
På Sveriges dövas riksförbund (SDR 2011) beskrivs döva människor som personer som 
aldrig hört tal, antingen på grund av att personerna är födda döva eller mist hörseln 
tidigt i livet. Döva personer kommunicerar genom teckenspråk och lär sig språket som 
talas i landet som sitt andra språk, vilket innebär att språket lärs in genom att läsa, 
skriva och läsa läppar. Då döva inte hör hur orden uttalas, kan det försvåra inlärningen 
av språket. Det beskrivs att kommunikationsproblem uppstår då döva skall 
kommunicera med någon som hör relaterat till att de som hör använder ett annat språk, 
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som de döva inte kan höra. Kommunikationssvårigheter medför ett hinder i 
kommunikationen mellan patienter och vårdgivare inom sjukvården. 

Känslomässig erfarenhet 
En erfarenhet är en bearbetning som har resulterat i en kunskap. Kunskapen leder till en 
färdighet och ett inövat omdöme (Haglund 2014). En känsla beskrivs som en 
sinnesstämning som präglas av erfarenheter och är förankrat till ett ämne som kan ge 
upphov till bland annat skräck, ilska, förtvivlan och lycka. Det autonoma nervsystemet 
styr somatiska förändringar vid känslomässiga erfarenheter (Öhman & Persson 2014). 
Det autonoma nervsystemet är inte viljestyrt utan reagerar på yttre stimulation och ger 
kroppsliga reaktioner som ökad puls, snabbare andning, rodnad och svettningar 
(Aquilonius & Ingvar 2014).    
 
Wiklund (2003, s. 52) beskriver en känsla som något som spelar roll för människors 
inre, andliga liv och självinsikt och ju mer människor mognar kommer känslan att 
formas till kunskap, minnen och hopp. Det känslomässiga perspektivet av en 
händelse blir en del av människors helhetsbild av det de har erfarit. En erfarenhets 
innebörd för människor är privat.  
 
Känsla av sammanhang (KASAM) står för tre begrepp vilka är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet.  Begriplighet innebär huruvida människor känner inre 
och yttre stimulans som förståndiga och förståeliga. Hanterbarhet innebär att människor 
känner att de har resurser att möta omvärldens behov. Meningsfullhet innebär att 
människor känner att de har känslomässig betydelse och anser att de har ork att möta 
omvärldens svårigheter och krav (Svensk sjuksköterskeförening 2008, s. 7-8). 
Känslomässiga erfarenheter för patienter med kommunikationssvårigheter kan komma 
att påverkas negativt då kommunikationen med vårdgivare inte fungerar felfritt i vården.  
 

Vårdlidande 
Sjukdomslidande är de fysiska och psykiska symtom en sjukdom medför, till exempel 
smärtor men även känslor av att ens liv blir begränsat (Wiklund 2003, s. 102). En 
ofullständig vård leder till att patienter som redan upplever sjukdomslidande även erfar 
vårdlidande. Vårdlidande är ett lidande som tillkommit på grund av brister i vården som 
bland annat felaktigt given vård och att vårdgivare inte hör på patienterna. Detta leder 
till att patienter inte känner att vårdgivare förstår deras problematik och resulterar i att 
patienterna känner sig sårade och förnedrade. Vårdlidande leder till att patienters 
symtom försämras och vårdgivares handlande resulterar i att patienter upplever fara för 
sina liv. Ett vårdlidande är inget som patienter själva kan påverka utan det är 
omständigheter i vården som leder till detta (Wiklund 2003, s. 104-106).    
 
PROBLEMFORMULERING 
Närstående kan påverkas negativt av att deras anhöriga erfar vårdlidande. Närstående 
kanske upplever oro när deras sjuka anhöriga inte får rätt vård vilket kan leda till ett 
lidande hos patienternas närstående. Vårdgivare som möter patienter med 
kommunikationssvårigheter kan känna sig frustrerade och hämmade i vårdgivandet. Det 
kan medföra att den caritativa vårdrelationen blir lidande. Vårdlidande kan påverka 
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patienternas förförståelse av vården och kanske hindrar patienterna att söka vård vid 
andra tillfällen. Kommunikationssvårigheter kan medföra ett bekymmer för patienter i 
att förstå given information. Patienters erfarenheter av vården kanske blir negativ vilket 
kan ge känslor av otrygghet, ensamhet, utsatthet, rädsla, förvirring och frustration på 
grund av missförstånd. Dessa känslor kan förstärka lidandet hos redan sårbara patienter 
och patienternas upplevelse av välbefinnande kan påverkas då deras uttryck hämmas på 
grund av kommunikationsproblematik. Patienter som inte kan göra sig förstådda på 
grund av kommunikationssvårigheter kanske känner sig känslomässigt isolerade och 
ensamma vilket möjligtvis leder till nedstämdhet och depression.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva hur patienters känslomässiga erfarenheter av vårdmöten påverkas 
av kommunikationssvårigheter. 
 
METOD 

Data 
Litteraturstudie har valts som metod på grund av att tidsutrymmet för empirisk studie 
var begränsat. Syftet med litteraturstudier är att skapa, förbättra och fördjupa kunskaper 
kring ett område med utgångspunkt i befintlig kunskap (Friberg 2006, s. 17). Materialet 
som används i litteraturstudier är tryckt text (Friberg 2006, s.37). Friberg (2006, s. 74) 
beskriver att urvalskriterier skall göras angående informationskällor. Informationskällor 
som använts under sökprocessen är databaserna Cinahl, Medline och Pubmed. 
Anledningen till att nämnda databaser använts är för de inriktar sig på vetenskapliga 
artiklar. Vetenskapliga artiklar innehåller publicerad och uppdaterad forskning 
(Segesten 2006, s. 37).  

Datainsamling 
Inledande gjordes osystematiska sökningar (Östlundh 2006, s. 47) på Cinahl och 
Medline med sökorden language barrier, health care, experience, patient centered care 
för att bilda en uppfattning om vad för artiklar och hur många artiklar det fanns om 
studiens område. Författarna ansåg att det fanns tillräckligt material för att kunna 
fördjupa sig inom området. Därefter påbörjades den egentliga sökningen med mer 
exakta och inriktade sökningar (Östlundh 2006, s. 47) på Medline, Cinahl och Pubmed 
med sökorden communication problem*, language barrier*, hospital care, experience*, 
deaf patient*, communication barrier*, inpatient care, relationship*, adults, patient-
provider interactions, immigrant* och care of deaf patient*. Östlundh (2006, s. 48) 
beskriver att osystematisk sökning kan vara ett sätt att finna nya vägar och komma 
vidare i uppsatsarbetet då studenter ”kört fast” och detta gjorde författarna genom att 
lägga till sökorden immigrant* och relationship* som inte var med i sökningen från 
början. Sökorden immigrant* och relationship* användes för att finna fler relevanta 
artiklar. Sökorden har kombinerats på olika sätt för alla funna artiklar. Sökorden 
beskriver studiens problemformulering och syfte.  
 
Inklusionskriterier (Friberg 2006, s. 75) var artiklar skrivna på engelska, från världens 
alla kontinenter, både män och kvinnor för att få en likvärdig uppfattning.  Patienter 
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som varit inkluderade i sökningen måste ha annat modersmål än vad som talas i landet 
eller vara döva. Artiklarna som valts ut för granskning ska vara av original och 
innehålla abstract samt vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Exklusionskriterier 
(Friberg 2006, s. 75) var artiklar äldre än från 2004 samt patienter under 18 år. I början 
av sökningen inkluderades endast patienter i slutenvård men under sökprocessens gång 
öppnade författarna även upp för öppenvård för att få en bredare sökning då det var 
begränsade träffar i slutenvården som var ur ett patientperspektiv. Efter korrigeringen 
fann författarna fler artiklar skrivna ur patientperspektiv.  
 
Vetenskapliga artiklar har sökts och granskats för att bedöma dess kvalitet. 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna som verkat relevanta har gjorts med hjälp av 
Fribergs mall för kvalitativ och kvantitativ granskning av studier (Friberg 2006, s. 119-
121). När artiklarna granskats har författarna alltid börjat granska resultatet för att se om 
det stämt överens med författarnas syfte, om resultatet ej stämt överens med författarnas 
syfte har granskningen av artikeln avbrutits. Om resultatet har stämt överens med 
författarnas syfte har granskning gjorts av hela artikeln. Då författarna besvarat 
granskningsfrågorna har ställning tagits till om studien har haft en hög kvalitet och 
därefter har beslut tagits om artiklarna ska ingå i analysen. Slutligen kvarstod åtta 
vårdvetenskapliga artiklar, varav sju artiklar var av kvalitativ ansats och en artikel var 
kvantitativ. Den kvantitativa artikeln hade en öppen kvalitativ fråga och det var den 
öppna kvalitativa frågan som ingick i dataanalysen.   

Dataanalys 
När artiklar kvalitetsgranskats och valts ut för analys, analyserades de enligt Fribergs 
mall för litteraturanalys (Friberg 2012, s. 45). (Se bilaga 1). I enlighet med hur 
analysarbetet beskrivs av Friberg (2006, s. 122) valde författarna att fokusera på 
resultaten av de analyserade artiklarna för att finna svar på studiens syfte, då studerades 
likheter, olikheter och samband.  
 
Resultaten av de analyserade artiklarna skrevs, av författarna var för sig, om i 
kategorischeman med fokus på ord och kontexter av betydelse för författarnas syfte och 
lästes noga av författarna, var för sig. Författarna använde sig av olika färger för att 
tydliggöra mönstret som växte fram ur analysen av kategorischemana. Därefter 
jämfördes författarnas två olika kategorischeman för att se om författarna tolkat 
resultatet lika och för att få ett bredare resultat. I enlighet med Friberg (2006, s. 122) 
sorterades innehåll som handlade om samma ämne i olika kategorier och ett nytt 
kategorischema skapades där båda författarnas tolkningar sammanställdes och 
omformulerades (se bilaga 2).  
 
RESULTAT 
Syftet med studien var att beskriva hur patienters känslomässiga erfarenheter av 
vårdmöten påverkas av kommunikationssvårigheter. I resultatet kommer benämningen 
patienter inkludera både döva patienter och patienter som inte talar landets språk, detta 
för att tydliggöra att känslomässiga erfarenheter är lika för alla patienter som studien 
grundar sig på. Resultatet av studien är indelat i två kategorier med underkategorier för 
att tydliggöra likheter och skillnader samt i vilka vårdmöten känslorna uppstår. Kategori 
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ett handlar om i vilka vårdmöten olika känslor uppkommer och kategori två belyser hur 
olika former av tolkanvändning ger upphov till känslor. Se figur 1.  
 

Figur 1. Resultatskategorier med underkategorier. 

I samband med vårdmöten 

I vårdmöten erfar patienter med kommunikationssvårigheter flera former av känslor. 
Dessa känslor är indelade i fyra underkategorier för att tydliggöra sambandet med hur 
och när känslorna uppstår. 

Känslor i relation till kommunikationssvårigheter 

På grund av kommunikationssvårigheter i vårdmöten kan patienter erfara känslor av 
missförstånd (Farmer, Roter & Higginson 2006, s. 140; Farahani, Sahragard, Carroll & 
Mohammadi 2011, s. 326; Sheppard 2013, s. 5). Missförstånden patienter erfar kan 
bland annat bero på att patienter inte behärskar majoritetsspråket i landet (Farmer, Roter 
& Higginson 2006, s. 140) men missförstånden kan även bero på att patienter och 
vårdgivare har skillnader i kroppsspråk och ögonkontakt. Dessa skillnader i kroppsspråk 
kan leda till att patienter erfar känslor av obehag. Döva patienter och patienter med 
nedsatt hörsel upplever det svårt att läsa av vårdgivares läppar, så kallad läppläsning. 
Den försvårade läppläsningen beror på att vårdgivare använder sig av medicinska 
termer (Sheppard 2013, s. 5). På grund av missförstånd i kommunikationen mellan 
patienter och vårdgivare kan patienter bli ängsliga och ångestfyllda samt fråga flera 
vårdgivare ur vårdteamet samma fråga (Farahani et al. 2011, s. 326). Patienter kan även 
erfara känslor av otrygghet och skygghet som resultat av missförstånden i 
kommunikationen (Kritzinger, Schneider, Swartz & Braathen 2014, s. 382).  
 
Då patienter inte bemästrar det språk som talas i landet kan känslor av upprördhet och 
skamsenhet uppstå (Garrett, Forero, Dickson & Klinken Whelan 2008, s. 760). 

 
 

I samband med 
vårdmöten 

Känslor i relation till 
kommunikations-

svårigheter 

Känslor av 
utanförskap 

Känslor av sårbarhet 

Känslor vid 
procedurer och 

behandlingar 

I samband med 
tolkanvändning 

Känslor vid 
professionell 

tolkanvändning 

Känslor vid 
användning av 

närstående som tolk 
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Kommunikationsproblem på grund av att patienter inte behärskar landets språk utgör ett 
hinder i att föra en dialog mellan patienter och vårdgivare. När hinder i 
kommunikationen uppstår resulterar hindret i känslor av frustration hos patienterna 
(Iezzoni, O’Day, Killeen & Harker 2004, s. 358; Garrett et al. 2008, s. 760). Patienter är 
i vårdmöten oroliga över att inte kunna förmedla känslor via direktkontakt med 
patienternas vårdgivare och detta ger upphov till känslor av rädsla, förtvivlan samt sorg 
(Garrett et al. 2008, s. 760). Då patienter inte får hjälp av tolk vid besök på 
akutmottagningar erfar patienter känslor av skräck. Känslorna av skräck uppkommer på 
grund av att patienter går miste om viktig information som ges (Iezzoni et al. 2004, s. 
358-359). Känslomässiga erfarenheter av kommunikationssvårigheter gör att patienter 
drar sig från att söka vård. Kommunikationssvårigheter i vårdmöten resulterar därmed i 
ett hinder för patienter att söka vård (Campbell, Klei, Hodges, Fisman & Kitto 2012, s. 
172). 

Känslor av utanförskap 

Patienter med kommunikationssvårigheter känner sig i vårdmöten inte bekräftade av 
vårdgivare (Iezzoni et al. 2004, s. 357; Farmer, Roter & Higginson 2006, s. 140). 
Patienter uttrycker även att vårdgivare inte respekterar patienternas begåvning och 
behov av att förstå samt behov av att få delta i sin vård (Iezzoni et al. 2004, s. 357). 
Patienter upplever att vårdgivare, på grund av kommunikationssvårigheter, har brist på 
empati och respekt för patienternas integritet. Patienter upplever vårdgivare som 
känslolösa och oengagerade vilket hos patienterna ger upphov till känslor av ovilja att 
kommunicera med vårdgivare och därmed känner sig patienterna kränkta (Farahani et 
al. 2011, s. 325). Patienters förtroende till vården och till vårdgivare minskar på grund 
av hur vårdgivare bemöter patienter med kommunikationssvårigheter (Iezzoni et al. 
2004, s. 357; Kritzinger et al. 2014, s. 382). Patienter känner sig även rädda då de inte 
kan kommunicera med sina vårdgivare (Campbell et al. 2012, s. 172; Kritzinger et al. 
2014, s. 382). På grund av svårigheterna som uppstår relaterat till 
kommunikationsproblemen drar patienter sig tillbaka och känner sig därmed isolerade 
(Iezzoni et al. 2004, s. 357; Kritzinger et al. 2014, s. 382). När patienter inte förstår sina 
vårdgivare känner patienterna sig förvirrade angående information gällande diagnos, 
prognos, behandling och uppföljning (Farahani et al. 2011, s. 325; Kritzinger et al. 
2014, s. 381). Att i vårdmöten inte kunna förstå given information gör patienter blyga 
och blygheten ger upphov till känslor av oro, osäkerhet samt skam (Kritzinger et al. 
2014, s. 382). 

Känslor av sårbarhet 

Patienter är bekymrade över att en direktkontakt till vårdgivare i vårdmöten hindras på 
grund av kommunikationssvårigheter (Garrett et al. 2008, s. 760) samt att viktig 
information inte har nåtts fram till patienterna (Iezzoni et al. 2004, s. 358-359). 
Bekymren patienterna erfar ger sig i uttryck genom frustration, genom skräck och 
genom rädsla (Garrett et al. 2008, s. 760; Iezzoni et al. 2004, s. 358-359) samt genom 
förtvivlan och genom sorg. Patienterna erfar känslor av ängslan. Patienternas erfarenhet 
av ängslan uppkommer vid bristande förmåga att förmedla känslor till sina vårdgivare 
(Garrett et al. 2008, s. 760). Sheppard (2013, s. 5) beskriver hur patienter med 
självskadebeteende undviker kontakt med sjukvården efter att patienterna inte har blivit 
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tillfrågade om sina känslor eller självmordstankar. Patienter är villiga i att delta i 
hälsofrämjande vård men känner sig hindrade på grund av kommunikationssvårigheter.  

Känslor vid procedurer och behandlingar 
Missförstånd i vårdmöten på grund av kommunikationssvårigheter kan leda till att 
patienter genomgår onödiga procedurer och behandlingar. Patienter går miste om viktig 
information om hur undersökningar ska gå till, exempelvis om undersökningarna 
kommer kännas obekväma eller göra ont. Undersökningar kanske får göras flera gånger 
om patienter inte förstår instruktionerna vårdgivarna ger patienterna (Iezzoni et al. 2004, 
s. 359). Utan förståelse för vad som pågår under procedurer får patienter känslor av att 
procedurer är obekväma samt skrämmande (Sheppard. 2013, s. 5) och patienter 
beskriver känslor av rädsla (Iezzoni et al. 2004, s. 359-360; Sheppard 2013, s. 4). 
Förvirring hos patienter uppstår då patienter inte förstår sin diagnos, behandling, 
medicinering och mediciners biverkningar samt uppföljning av detta (Sheppard 2013, s. 
4).   
Patienter känner sig obekväma och rädda när de inte förstår hur undersökningar ska gå 
till (Iezzoni et al. 2004, s. 359). 

I samband med tolkanvändning 

Då patienter med kommunikationssvårigheter använder sig av tolk i vårdmöten kan 
olika känslor väckas hos patienterna, dessa känslor är beskrivna i två underkategorier.  

Känslor vid professionell tolkanvändning 

När professionell tolk används erfar patienter känslor av misstro mot tolken. Misstron 
mot tolken visar sig genom att vissa patienter undviker att beskriva personliga 
hälsofrågor när tolken är närvarande i vårdmöten (Binder, Borné, Johnsdotter & Essén 
2012, s. 1177). 
Många patienter erfar att vårdgivare håller ögonkontakt med den professionella tolken 
istället för att hålla ögonkontakt med patienterna. Att vårdgivare inte håller ögonkontakt 
med patienter för det med sig känslor av isolering och utanförskap hos patienterna. 
Patienter känner sig även omyndigförklarade av sina vårdgivare (Iezzoni et al. 2004, s. 
358; Kritzinger et al. 2014, s. 382). Kritzinger et al. (2014, s. 382) beskriver att få 
vårdgivare är utbildade i att använda sig av professionell tolk vilket kan vara en av 
orsakerna till att nämnda känslor förekommer.  

Känslor vid användning av närstående som tolk 

När patienter använder sina närstående som tolk ger detta upphov till flera olika känslor. 
Då närstående inte kan tala landets språk flytande resulterar det i att närståendes 
översättning om vad som sägs mellan vårdgivare och patienter inte är adekvat. 
Språkrytmen hindras och närstående hinner inte med att översätta allt som sägs varav 
missförstånd uppkommer. Patienterna hamnar i skuggan och kommunikationen sker 
istället mellan de närstående och vårdgivarna. De närstående svarar för patienterna utan 
att översätta allt som vårdgivare och patienter säger. Detta utgör en tredje hands 
information där vårdgivare får uttyda de närståendes tolkning av patienternas sjukdomar 
och symtom (Farmer, Roter & Higginson 2006, s. 140-141). Känslor som förvirring, 
oro och missnöje uppkommer hos patienter vid frånvaro av korrekt tolkning (Farahani 
et al. 2011, s. 326). Garret et al. (2008, s. 760) beskriver att när närstående används som 
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tolk känner sig patienter sympatiserade, trygga och bekväma. Patienter känner sig även 
till mods och blir glada av att ha sina närstående som tolkar. Många patienter känner 
tillit till sina närstående (Garrett et al. 2008, s. 760; Binder et al. 2012, s. 1177). Därmed 
föredrar många patienter att använda sina närstående som tolkar istället för 
professionella tolkar (Binder et al. 2012, s. 1177). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarnas ursprungliga syfte var att belysa patienters erfarenheter av 
kommunikationssvårigheter men författarna valde att avgränsa syftet till patienters 
känslomässiga erfarenheter av kommunikationssvårigheter. För en patientcentrerad vård 
krävs att vårdgivare ser patienter som en helhet. I helheten ingår erfarenheter av känslor 
och det påverkar hela människan (Wiklund 2003, s. 46-47).  
 
På grund av att patienters känslomässiga erfarenheter skulle belysas i studien blev det 
svårigheter i att finna artiklar. Många artiklar belyste patienters erfarenheter av vården 
men inte deras känslomässiga erfarenheter. Författarna fick söka artiklar i flera 
omgångar eftersom många artiklar inte svarade på syftet. Då artiklar väl hittades som 
svarade på känslomässiga erfarenheter var artiklarna oftast skriva ur vårdgivares- eller 
närståendes perspektiv.  
 
Författarna avgränsade sig från början till patienter mellan 18-65 år samt till patienter 
inom slutenvården men på grund av problematik med att finna relevanta artiklar fick 
författarna inkludera alla patientgrupper över 18 år samt öppenvård. Det kan ses som en 
svaghet att studien innehåller en bred skala på åldrar samt att det är många typer av 
vårdformer som ingår i studien. Det hade varit en styrka att ha en typ av vårdform eller 
en typ av ålder för att lättare kunna överföra resultatet till klinisk praxis. Författarna ser 
det samtidigt som en styrka att patienter vare sig vilken vårdform eller ålder erfar 
liknande känslor kring kommunikationsproblematik.  
 
Artiklarna som resultatet grundar sig på kommer från Afrika, Europa, Nordamerika, 
Asien och Oceanien vilket tyder på att kommunikationssvårigheter upplevs lika 
oberoende var i världen patienter befinner sig. Det hade gett en större omfattning i 
studien om även Sydamerika varit med i resultatet och att fler artiklar ingått i studien, 
då hade en allmän slutsats varit möjlig att göra. Trots att korrigeringar har gjorts i 
inkluderingskriterier anser författarna att syftet trots allt är undersökt och resultatet 
svarar på syftet.  
 
Artiklarna som har använts har inte bara fokuserat på sjuksköterskor som vårdgivare 
utan även andra professioner inom vården. Författarna anser att trovärdigheten i studien 
inte påverkas av detta eftersom syftet är utifrån ett patientperspektiv i vårdmöten. 
Resultatet i studien är ämnat för professionen sjuksköterskor för att skapa större 
förståelse för patienters känslomässiga erfarenheter av kommunikationssvårigheter.      
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När författarna började diskutera kring tillvägagångssättet för uppsatsen fann de att en 
empirisk studie vore det lämpligaste sättet att samla information för att besvara syftet 
men på grund av en kort tidsplan valdes istället litteraturstudie som tillvägagångssätt. 
Författarna valde att följa Fribergs metod för hur en uppsats ska skrivas. Detta gjordes 
på grund av att metoden kändes tillämplig och författarna kände sig bekväma med 
denna metod. Författarna ställer sig kritiska till om Fribergs metod var den mest 
lämpliga metoden eftersom Fribergs granskningsmall av artiklar lämnar öppet för 
tolkning om studiens kvalitet är hög eller ej. Tolkningen av artiklarna har därmed blivit 
subjektivt granskade av författarna. Vid övervägande ansågs Fribergs metod vara mest 
tillförlitlig då Axelssons litteraturstudie inte har någon mall för granskning av artiklar 
(Axelsson 2012, s. 210-211).  
 
När författarna har läst och granskat artiklarna har de ibland tagit hjälp av 
översättningsprogram på google.com samt förstått engelskan efter författarnas 
individuella språkkunskaper, vilket kan innebära att tolkning av språket har påverkat 
resultatet och författarna reserverar sig för detta. 
 
När valda artiklars resultat skulle analyseras gjordes detta individuellt av de två 
författarna. Därefter skapade författarna ett kategorischema där båda författarnas 
tolkning av resultaten sammanställdes (Bilaga 2). Detta ger en styrka i studiens resultat 
då det är två infallsvinklar av studierna som analyserats.    
 
Under hela studien har författarna arbetat som ett ”team”, det har varit en tillgång då de 
har diskuterat processen under hela arbetet vilket är en styrka då missuppfattningar på 
detta sätt kunnat undvikas.        

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att patienter erfar många olika känslor i vårdmöten med 
vårdgivare relaterat till kommunikationssvårigheter. Känslor som uppstår hos patienter 
är i studien uppdelade i känslor i samband med vårdmöten och känslor i samband med 
tolkanvändning. Genomgående i studien har benämningen vårdgivare använts men i 
resultatdiskussionen vill författarna belysa sjuksköterskors roll i mötet med patienter 
med kommunikationssvårigheter. Ordet vårdgivare kommer inte längre benämnas, 
istället används benämningen sjuksköterskor.   
 
Författarna finner resultatet intressant att döva patienter och patienter som har ett annat 
modersmål än det som talas i landet erfar liknande känslor i mötet med sjuksköterskor. 
Detta kanske tyder på att alla patienter oavsett anledning till 
kommunikationssvårigheter har liknande känsloregister. Om sjuksköterskor eller andra 
professioner så som undersköterskor, läkare, sjukgymnaster samt terapeuter möter alla 
patienter på ett respektfullt och inbjudande sätt där patienter får vara delaktiga i sin vård 
kanske det motverkar svåra känslor av sårbarhet och utanförskap i vårdmöten. 
 
Förförståelse skildrar tidigare händelser vilket gör att varje individ har egna 
förväntningar (Wiklund 2003, s. 52). Författarnas förförståelse inkluderade inte 
tolkanvändning kopplat till patienters känslor. Resultatet visade att många patienter 
påverkades känslomässigt av tolkanvändning (Iezzoni et al. 2004, s. 358; Binder et al. 
2012, s. 1177; Kritzinger et al. 2014, s. 382; Farmer, Roter & Higginson 2006, s. 140-
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141; Farahani et al. 2011, s. 326; Garrett et al. 2008, s. 760). Enligt Förvaltningslagen 
(SFS 1986:223) bör en myndighet använda tolk då personer inte klarar av svenska 
språket eller är döva. Många sjuksköterskor anser att professionell tolkanvändning är 
tidskrävande samt att planering behövs inför användning av tolk. 
Kommunikationsproblemen löses istället genom att närstående översätter vad som sägs 
(De Graaff, Francke, Van den Muijsenbergh & der Geest 2012, s. 3146). Författarna 
anser att det finns olika dilemman i att använda närstående som tolk då närstående inte 
är utbildade i att tolka samt att informationsutbytet kan vara känsligt både för patienter 
och deras närstående. Patienter kan riskera att inte ses som unika av sjuksköterskor då 
de använder närstående som tolk. En vårdrelation hindras då kommunikation sker 
genom en tredje person (De Graaff et al. 2012, s. 3146-3149). Detta motsäger vårt 
resultat då resultatet inte visar några känslomässiga fördelar hos patienterna i 
användandet av professionell tolk. Resultatet visade på att vissa patienter kände sig 
trygga då deras närstående tolkade (Garrett et al. 2008, s. 760; Binder et al. 2012, s. 
1177). För att få patienter att känna sig trygga i att använda sig av professionell tolk ser 
författarna en lösning i att närstående kan vara närvarande under samtal med 
sjuksköterskor och tolk.    
 
Resultatet visade att då patienter varit utan tolk i vårdmöten har viktig information 
uteblivit (Iezzoni et al. 2004, s. 358-359) och resulterat i att patienter inte varit delaktiga 
i sin vård. Detta ser författarna som en stor problematik eftersom vårdkvalitén och 
patientsäkerheten påverkas då patienter inte kan tillgodogöra sig viktig information. 
Enligt HSL (1982:763. 2b§) skall information till patienter ges på ett personligt och 
anpassat sätt. Författarna anser att sjuksköterskor behöver förbättra tillvägagångssätten 
och förhållningssätten vid informationsgivning till patienter med 
kommunikationssvårigheter. Författarnas förslag på en potentiell lösning skulle kunna 
vara att ge skriftlig information på olika språk samt att använda bilder för att öka 
patienters förståelse för den givna informationen då verbal kommunikation inte 
fungerar. Därmed skulle patienter få större möjligheter att vara delaktiga i sin vård. Det 
ingår i utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet att ge information och 
undervisning till olika patientgrupper (HB 2011).  

Författarna anser att patienter som har kommunikationssvårigheter påverkas negativt då 
KASAMs tre beståndsdelar inte går att uppfylla. Patienter kan inte begripa då de 
hindras att förstå information, patienter kan inte hantera informationen de får då de inte 
förstår informationen vilket kan leda till att patienter inte orkar möta omvärldens 
svårigheter och krav. Många patienter med kommunikationssvårigheter har ett annat 
modersmål än det som talas i landet, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008, s. 10) 
finns det avgörande olikheter i livsvillkoren mellan patienter födda i andra länder och i 
Sverige. Sjuksköterskors förmåga att förstå patienters livssituation och vad som krävs 
för att uppnå hälsa hindras på grund av kommunikationssvårigheter. I det 
hälsofrämjande arbetet strävar sjuksköterskor efter ett salutogent synsätt (Svenska 
sjuksköterskeförening 2008, s. 13).        

Wiklund (2003, s. 46-47) beskriver att människan är en helhet av kropp, själ och ande. 
Själen utgör människans färdighet att känna och lidande är ett resultat av en sårad 
människa (Wiklund 2003, s. 51). Själen eller psyket inbegriper händelser som visar sig 
som erfarenheter och handlingssätt. Psykiska symtom kan uppkomma genom 
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erfarenheter kring patienters miljö (Ottosson 2009, s. 12). Sheppard (2012, s. 5) 
beskriver att patienter drog sig för att ingå i hälsofrämjande vård på grund av tidigare 
känslomässiga erfarenheter i relation till kommunikationssvårigheter. Patienter tog 
istället hjälp av närstående samt av insomningstabletter och alkohol. Patienter som inte 
behärskade det språk som talades i landet erhöll mindre hälsofrämjande vård (Diaz, 
Roberts, Goldman, Weitzen & Eaton 2008, s. 2171). Utgångspunkten för 
sjuksköterskors hälsofrämjande arbete är en jämställd dialog mellan sjuksköterskor och 
patienter. Patienter tillåts vara delaktiga i sin vård och sjuksköterskor fokuserar på att 
förstå patienters livsvärld (Svensk sjuksköterskeförening 2010). Författarna anser att det 
krävs att sjuksköterskor och patienter kan förstå varandra för att kunna föra ett 
hälsofrämjande arbete. Då förståelsen hämmas på grund av kommunikationssvårigheter 
är det viktigt att sjuksköterskor förhåller sig till patienter på ett respektfullt sätt bland 
annat genom att ta sig tid och fokusera på patienterna så att patienterna känner sig sedda 
och delaktiga i sin vård. Ett vårdlidande förebyggs genom att sjuksköterskor respekterar 
patienters helhet av kropp, själ och ande. Författarna anser att sjuksköterskor behöver 
mer kunskap i att läsa av och förstå icke verbal kommunikation för att kunna förstå 
patienter med kommunikationssvårigheter. För att kunna bemöta patienter där en icke 
verbal kommunikation är möjlig krävs det att sjuksköterskor är ödmjuka, intresserade, 
försiktiga och tillgängliga (Eide & Eide 2006, s. 136).  

ICNs etiska kod för sjuksköterskeyrket beskriver fyra grundstenar vilka är att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening 2014, s. 3). Författarna anser att vid kommunikationsproblematik 
påverkas de etiska grunderna och det uppstår problem för sjuksköterskor att utöva sitt 
yrke. Det är en mänsklig rättighet att alla patienter skall få god vård och denna vård ska 
vara individuell efter varje patients behov (Svensk sjuksköterskeförening 2012, s. 3). 
Omvårdnad ska ges med hänsyn till patienters kulturella bakgrund och sociala 
förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening 2010, s. 6). Alla patienter med någon 
form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning har rätt till hälsa och det är 
sjuksköterskors ansvar att uppmärksamma patienters ohälsa oberoende av 
funktionsnedsättning (Svensk sjuksköterskeförening 2012, s. 9). Författarna anser att 
patienter med kommunikationsproblem besitter en form av funktionsnedsättning 
eftersom patienterna inte fungerar i ett socialt, verbalt samspel. I förhållande till att alla 
patienter trots funktionsnedsättning har rätt till hälsa brister sjuksköterskor i sina 
ansvarsområden vid kommunikationsproblem.  

 
SLUTSATSER 
Patienter som inte behärskar språket som talas i landet eller är döva erfar många olika 
former av känslor i samband med vårdmöten. De framträdande känslorna i samband 
med vårdmöten är i relation till kommunikationssvårigheter, utanförskap, sårbarhet samt 
vid procedurer och behandlingar. Kommunikationssvårigheter kan leda till missförstånd 
vilket ger upphov till ännu fler känslor hos patienterna. I samband med tolkanvändning 
uppstod känslor både vid professionell tolkanvändning och vid användning av 
närstående som tolk. När tolk användes i vårdmöten förhindrades en direktkontakt 
mellan patienter och sjuksköterskor. Patienter som söker vård på grund av ett 
sjukdomslidande kan i mötet med vården även erfara ett vårdlidande. Sjuksköterskor 
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hindras i sitt vårdande då förmågan till att förstå patienters livsvärld hämmas på grund 
av kommunikationssvårigheter. Sjuksköterskor behöver förbättra förhållningssätten i 
möten med patienter som har svårigheter i kommunikationen för att kunna ge en 
optimal vård där lidande lindras.  
 

Förslag till förbättring 
• Kommunikationsmedel i form av information på andra språk, till exempel 

broschyrer med bilder. Informationsteknik inom hälso- och sjukvården behöver 
effektiviseras för att utveckla kommunikation mellan patienter och 
sjuksköterskor (SSF strategier för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 2008. 
s. 23). 

• Användning av professionell tolk bör utnyttjas mer effektivt för att motverka 
missförstånd och ge patienter med kommunikationssvårigheter möjlighet att 
vara delaktiga i beslut kring deras vård. 

• Sjuksköterskor bör få mer kunskap kring hur patienter som inte förstår erfar 
vården.  

Förslag till framtida forskning 
Efter sammanställning av resultatet i studien och reflektioner kring detta resultat har 
författarna kommit fram till att fortsatt forskning behövs inom nedanstående områden: 
 

• Fortsatt forskning med fokus på patientperspektiv i relation till 
kommunikationssvårigheter. 

• Mer forskning gällande olika former av kommunikationssvårigheter till exempel 
patienter med afasi, stumma patienter etc. 
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Bilaga 1 
 
Titel, 
Författare, 
Tidsskrift, 
Årtal, Land 

Perspektiv, 
(vårdvetenskapliga 
och andra 
utgångspunkter) 

Problem och 
Syfte 

Metod (urval & 
analys) 

Resultat Diskussion 
 

Chest pain: 
Communication 
of symptoms 
and history in a 
London 
emergency 
department. 
 
Steven A. 
Farmer A, 
Debra L. Roter 
B, Irene J. 
Higginson C. 
 
Patient 
Education and 
Counseling.  
 
2006.  
 
 Storbritannien.   

Den medicinska 
intervjun utgör en 
central roll i den 
diagnostiska 
processen, det är en 
möjlighet att koppla 
kliniska 
bedömningar till 
anamnesen via 
kommunikation. 
Skillnad i vården 
kan förklaras från 
mötet mellan 
patient och läkare. 
Patientcentrerad 
vård ger patient-
tillfredsställelse och 
en föjsam vård.  
 

Problem: Det 
finns skillnader i 
hjärtvård med 
tanke på etnicitet, 
ålder och kön. 
Skillnader kan 
visa sig i tid till 
behandling. 
Alltmer har 
forskare noterat att 
dålig 
kommunikation 
under det 
medicinska mötet 
kan bidra till 
skillnader i vård 
för olika etniska 
minoriteter. 
Diagnos sätts både 
av kliniska fynd 
samt utefter en 
anamnes.  
Syfte: Att beskriva 
interaktioner 
mellan patienter 
med misstänkt 
akut 
kranskärlssjukdom 
och vårdgivare på 
en akutmottagning 
och att skapa 
teorier kring hur 
kommunikation 
kan bidra till 
sociokulturella 
skillnader i 
hjärtsjukvården. 
 

Metod: Kvalitativ 
analys, 
observationsstudie.  
Urval: 74 patienter, 
44 män, 30 kvinnor. 
Ålder 40-85 år. En 
stor andel var 
invandrare som 
talade begränsad 
engelska eller 
engelska som andra 
språk och ett fåtal 
patienter hade en 
längre utbildning. 
Patienter som 
inkluderades var 
inne för misstänkt 
akut 
kranskärlssjukdom.  
Analys: 
Domänanalys , 
taxonomisk analys 
och 
tematolkningsanalys. 
Data analyserades 
inom 6 månader 
efter sin samling. 
Analysen var 
systematisk och 
disciplinerad. 
Datakategorier 
identifierades på ett 
iterativt sätt som 
kodades med 
användning av QSR 
- NUDIST 
programvara. 
Slutligen hittades 
likheter mellan 
kategorier som 
utgjorde teman. 

En orsak till 
försämrad 
vårdkvalitet vid 
interaktion mellan 
patienter-
vårdgivare var 
missförstånd på 
grund av 
språkbarriärer. 
Läkare försökte 
kommunicera med 
patienter utan tolk 
vilket ledde till 
frustration och 
seriösa fel. När 
familjemedlemmar 
användes som 
tolkar förekom 
missförstånd. 
Närstående fick en 
framträdande roll 
och patienter 
hamnade utanför 
kommunikationen 
när närstående 
svarade på frågor 
utan översättning 
till patienterna. 
 

Patientmöten 
blev inte 
patientcentrerade 
eftersom 
patienter med 
språkbarriärer 
inte kunde förstå 
den medicinska 
intervjun. 
Ledande frågor 
upprepades och 
patienters oro 
förbiseddes. 
Kommunikation 
hindrades för 
patienter med 
språkbarriärer 
vilket gav sig i 
uttryck i en 
otydlig anamnes 
och onödiga 
undersökningar. 
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Titel, 
Författare 
Tidsskrift,  
Årtal, 
Land 

Perspektiv, 
(vårdvetenskapliga och 
andra utgångspunkter) 

Problem och Syfte Metod (urval & 
analys) 

Resultat Diskussion 
 

‘‘I just 
answer 
‘yes’ to 
everything 
they say’’: 
Access to 
health care 
for 
deaf 
people in 
Worcester, 
South 
Africa and 
the politics 
of 
exclusion. 
 
Janis 
Kritzinger, 
Marguerite 
Schneider, 
Leslie 
Swartz, 
Stine 
Hellum 
Braathen.  
 
Patient 
Education 
and 
Counseling 
 
2014. 
 
Sydafrika.  
 

I Sydafrika är vården 
belastad och de som 
drabbas hårdast är 
svagare grupper, såsom 
döva. Tidigare 
kommunikationsproblem 
för de döva ger 
förförståelse om 
kommunikation och ger 
känslor som blyghet och 
osäkerhet.  Det leder i 
sin tur till en bristande 
förmåga/vilja att 
kommunicera med andra 
och döva personer 
riskerar att distansera sig 
helt.  
 

Problem: Döva möter 
särskilda utmaningar i 
vårdmöten och därför drar 
de sig ofta att söka vård. 
Brist på tolk och 
kommunikationsproblem är 
de bidragande orsakerna. 
Brister i tolkanvändning 
och kommunikation 
framkallar känslor som 
rädsla, misstro och 
frustration mot vården.  
Syfte: Undersöka om det 
finns andra faktorer än 
kommunikationssvårigheter 
som hindrar  
tillgång till hälso-och 
sjukvårdstjänster för döva 
patienter. 

Metod: 
Explorativ studie. 
Kvalitativ metod 
med hjälp av 
semistrukturerade 
personliga 
intervjuer. Tolk 
användes. 
Urval: 19 (10 
kvinnor, 9 män) 
döva eller 
hörselskadade 
personer i >20 år 
som lever i 
Worcester och 
arbetar eller bor 
på NID (national 
institution of the 
deaf).   
Analys: De 
digitalt inspelade 
intervjuer 
(inspelning av 
tolkarnas röst) 
transkriberades 
för analys. 
Analys av data  
genomfördes 
med hjälp av 
Atlas.ti version 6 
Software. Studien 
utnyttjade både 
induktiv och 
deduktiv 
kodning. 
Deduktiv 
kodning 
användes som en 
utgångspunkt för 
att skapa en 
kodbok. Induktiv 
kodning 
användes för att 
analysera  
data för att 
framkalla teman 
vilket ger 
beskrivning av 
ämnen för 
diskussion. 

Kommunikationen 
är kärnan i att få 
rätt vård. 
Utmaningar med 
kommunikationen 
ledde till en 
negativ spiral som 
gav känslor såsom 
blyghet, otrygghet 
och 
osjälvständighet. 
Missuppfattningar 
i 
kommunikationen 
i vården ger 
upphov till en 
känsla av otrygg 
vård vilket i sin 
tur kan leda till en 
blyghet.  
Frågor kring 
blyghet, brist på 
förtroende eller 
rädsla för att 
verka okunniga 
var andra skäl 
som förklarade 
deltagarnas ovilja 
att be en 
vårdgivare att 
upprepa sig eller 
förklara sig på ett 
lätt sätt. Många 
vårdgivare var 
inte utbildade att 
använda tolk och 
hade inte 
ögonkontakt med 
patienter vid 
tolkanvändning. 
 

Diskussionen 
förs parallellt 
med 
resultatet.  
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Titel, 
Författare, 
Tidsskrift, 
Årtal, Land 

Perspektiv, 
(vårdvetenskaplig
a och andra 
utgångspunkter) 

Problem och 
Syfte 

Metod (urval & 
analys) 

Resultat Diskussion 
 

Deaf adults 
and health 
care: Giving 
voice to 
their stories. 

Kate 
Sheppard 

Journal of 
the 
American 
Association 
of Nurse 
Practitioners
. 

2013. 

U.S.A. 

 

Vuxna, döva 
upplever ofta 
signifikanta 
skillnader i 
hälsovård. 

Problem: 30% 
av vad som sägs 
är synligt 
genom 
läppläsning. 
Vårdgivare 
fokuserar ofta 
på dövheten och 
misslyckas i att 
ta itu med 
patienters 
känslomässiga 
behov. Ibland 
kan patienter ha 
besökt 
primärvården 
och den primära 
anledningen till 
besöket glöms 
bort av 
vårdgivare då 
fokus läggs på 
dövheten. Döva 
personer ser 
kommunikation 
med hälso-
sjukvård som en 
stor svårighet 
och är rädda för 
medicinska fel 
och litar inte på 
hälso- 
sjukvården. 
Döva personer 
kan genomgå 
undersökningar 
utan att förstå 
syftet med 
undersökningen
. Detta ger 
upphov till 
många känslor.   
Syfte: Att ”ge 
röst” åt 9 döva, 
vuxna personer 
som beskriver 
sina livslånga 
erfarenheter med 
vården. 

Metod: Kvalitativ 
metod, 
hermeneutiska 
intervjuer. Varje 
deltagare 
intervjuades 3 
gånger á 30-60min 
med hjälp av en 
certifierad 
amerikansk, 
teckenspråks tolk. 
Studien var godkänd 
av 
granskningsnämnde
n i ett stort 
universitet i USA. 
Alla intervjuer 
filmades för att 
fånga ansiktsuttryck 
och kroppsspråk. 
Alla inspelningar 
transkriberades.  
Urval: 9 kulturellt 
döva vuxna personer 
över 18 år. 
Deltagarna 
rekryterades från 
samma plats.  

Analys: Analys 
påbörjades och 
fortsatte under hela 
intervjuprocessen. 
Analysen ledde till 
4 teman. 

Många av 
deltagarna beskrev 
sjukvården som 
svårtillgänglig för 
döva personer och 
att 
sjukvårdspersonale
n var otåliga. 
Deltagarna kände 
sig förvirrade ifråga 
om diagnos, 
behandling 
mediciner och 
biverkningar samt 
uppföljningar.  
Istället söker de 
hjälp av familj och 
vänner. Skillnader i 
kroppsspråk och 
ögonkontakt mellan 
deltagarna och 
vårdgivare kunde 
leda till 
missförstånd och 
obehag. Deltagare 
som var duktiga på 
läppläsning ansåg 
att det var svårt att 
förstå vårdgivare då 
de använde sig av 
medicinska termer. 
Vid användning av 
tolkar hade tolken 
setts som en vän 
och känsliga frågor 
hade inte besvarats. 

Metoddiskussion: Studien 
var begränsad till 2 stater 
där antalet döva personer 
är ganska litet och 
deltagarna hade hört talas 
om studien vilket kan ha 
påverkat dom till att 
berätta mer om sin ilska 
mot regering etc än annars. 
Resultatet kan inte 
generalisera alla döva 
kulturer men bidra till att 
belysa dövas erfarenheter.  

Resultatdiskussion: 
Döva, vuxna personers 
erfarenhetsmässiga 
kvalitet av given hälso-
sjukvård är under 
standard jämfört med 
personer som kan höra. 
Kommunikationsbarriäre
r ger konstant upphov till 
frustration. 
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Titel, 
Författare, 
Tidsskrift, 
Årtal, Land 

Perspektiv, 
(vårdvetenskapliga 
och andra 
utgångspunkter) 

Problem och 
Syfte 

Metod (urval & 
analys) 

Resultat Diskussion 
 

A comparision 
of health access 
between 
permanent 
residents, 
undocumented 
immigrants and 
refugee 
claimants in 
Toronto, 
Canada. 
 
Ruth M. 
Campbell, A. G. 
Klei, Brian D. 
Hodges, David 
Fisman & Simon 
Kitto. 
 
Springer Science 
+ Media New 
York. 
 
2012. 
 
Kanada. 
 

Språkbarriärer 
mellan vårdgivare 
och patienter kan 
leda till negativa 
effekter på 
vårdkvalitet, 
hälsotillstånd och 
hälsoresultat. 
Misstro till det 
medicinska 
systemet och läkare 
hos 
invandrargrupper 
skapar en rädsla 
som påverkar dessa 
personer i deras 
beslut att söka vård 
(misstron grundar 
sig i att 
invandrargrupper 
utan papper är 
rädda att bli 
deporterade då 
läkare skall 
rapportera till 
myndigheterna om 
dom).   
 

PROBLEM: 
Språkbarriärer 
mellan vårdgivare 
och patienter kan 
leda till negativa 
effekter på 
vårdkvalitet, 
hälsotillstånd och 
hälsoresultat. 
Språkbarriärer 
hindrar läkare att 
fullt ut förstå 
patienten och 
patienten hindras 
i att kunna 
förklara sina 
hälsoproblem för 
läkare. SYFTE: 
Primärforskarens 
syfte med studien 
var att undersöka 
papperslösa 
invandrargruppers 
sårbarhet och 
erfarenhet av 
tillgång till hälso- 
och sjukvård och 
jämföra detta med 
invandrare med 
papper samt att en 
lokal organistaion 
ville skapa 
förståelse för 
behoven hos en 
undergrupp 
(papperslösa 
invandrare) av 
sina 
invandrarklienter.  
 

METOD: Kvalitativ 
metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
URVAL: 21 
personer mellan 23-
62 år. 3 
spansktalande 
kvinnliga. Fast 
bosatta, flykting 
sökande och 
papperslösa 
invandrare. Alla har 
varit eller är 
flyktingar. 
ANALYS: Intervjuer 
spelades in. 
Forskarens frågor 
och tolkens engelska 
svar transkriberades 
noga. Texterna lästes 
och kodades i olika 
enheter efter 
betydelse. 
Innehållsanalys 
användes. En 
forsknings 
trianguleringsprocess 
användes, alla 
kodade texten 
separat och förde 
konversationer med 
varandra för att 
säkerställa ett säkert 
sammanställande 
och konsekvent 
analys av texten. De 
tolkade sedan åter 
koderna för att få 
fram en slutlig 
kodningsmall som 
tillämpades på alla 
intervjuer. Koderna 
omvandlades sedan 
till 19 kategorier. 
 

7 teman. 1) allmän 
uppfattning av 
tillgång till 
sjukvård, 
papperslösa hade 
ej tillgång till vård 
och asylsökande 
och fast bosatta 
invandrare hade 
tillgång till vård 
men föredrog 
läkare som talade 
deras ”hemspråk”. 
2) 
Familjeläkare/walk 
in clinics: läkaren 
talade ofta samma 
språk som 
patienter. 3) 
Recept och 
läkemedel. 4) 
Akutsjukvård. 5) 
Språkbarriärer- 
Alla deltagare i 
studien, förutom 2, 
angav att 
språkbarriären 
utgjorde ett hinder 
i att söka vård. 
Språkbarriären 
utgjorde en rädsla 
hos personerna 
som ingick i 
studien relaterat 
till oförmågan att 
kunna 
kommunicera med 
sin vårdgivare. 6) 
Formell- kontra 
informell sjukvård. 
7) Immigrations 
status. 

Kan inte dra 
några 
generella 
slutsatser 
gällande alla 
språkliga 
bakgrunder, 
trots att 
resultatet 
troligtvis är 
relevant.  
Det största 
hindret för att 
söka sjukvård är 
rädslan att bli 
deporterad 
tillbaka till sitt 
hemland. Denna 
studie för fram ny 
information 
gällande 
invandrare som 
en 
heterogengrupp, 
tillgången till 
läkemedel, 
formell- och 
informell 
sjukvård och 
betydelsen av 
”status”. Detta 
ger en grund för 
fortsatt forskning. 
Mer kunskap 
rörande utsatta 
invandrargrupper 
krävs för 
förståelse för 
deras situation 
och för att på ett 
adekvat sätt 
kunna hjälpa 
dem. 
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Titel, 
Författare, 
Tidsskrift, 
Årtal, Land 

Perspektiv, 
(vårdvetenskapliga 
och andra 
utgångspunkter) 

Problem och Syfte Metod (urval & 
analys) 

Resultat Diskussion 
 

Shared 
language is 
essential: 
communicati
on in a 
multiethnic 
obstetric care 
setting. 
 
Pauline 
Binder, Yan 
Borné, Sara 
Johnsdotter 
& Birgitta 
Essén. 
 
Journal of 
Health 
Comunicatio
n: 
International 
Perspectives. 
 
2012. 
 
England 
 

Etniska minoriteter är 
extra sårbara gällande 
hälsorisker och de har 
kommunikationsprobl
em i mötet med 
vården. Vårdkvalitet 
innebär en dynamisk 
kommunikation 
mellan patient och 
vårdpersonal hindras 
på grund av 
språkbarriärer och 
leder till minskad 
tillfredsställelse och 
förståelse hos 
patienter. 

PROBLEM: En god 
och kvalitetssäker 
mödravård för 
invandrarkvinnor 
med annat etnisk 
tillhörande är något 
som man har arbetet 
för under en lång tid 
men framstegen har 
varit små och 
perinatal dödlighet 
är vanligare bland 
invandrarkvinnor. 
Då lässvårigheter 
ofta gör att viktig 
information inte fås 
är ett mål för en god 
kommunikation 
kring känslig 
hälsoinformation att 
man kan tala fritt 
med varandra 
genom språk. 
SYFTE: Syftet är att 
få en djupare 
förståelse för den 
multietniska 
vårdmiljön och de 
roller som etnicitet 
och språk spelar 
under det känsliga 
vårdmötet mellan 
invandrarkvinnor 
och deras 
västerländska 
förlossningsvårdgiv
are. 
 

METOD: Kvalitativ 
medot. Individuella 
och 
fokusgruppsintervjuer 
med semistruktuerade 
intervjuer.  
Intervjufrågorna löd: 
”handlar 
kommunikationsprobl
em, som hinder för 
optimal vård till 
invandrarkvinnor, 
främst om språket?”, 
”vilka förväntningar 
har gravida 
invandrarkvinnor med 
olika etnisk bakgrund 
gällande mödravård?” 
och ”är gravida 
kvinnor orienterade 
mot personal av 
samma etniska 
ursprung i 
sjukvården?” 
URVAL: Gravida 
kvinnor från Somalia 
och Ghana och vita 
brittiska kvinnor samt 
vårdpersonal från 
blandat ursprung. 
ANALYS: Data 
analyserades med 
kvalitativa metoder 
inom ramen för 
naturalistiska 
utredningar.  
 

De somaliska 
kvinnorna uppgav 
att det främsta 
kommunikationshin
dret är språket. 
Kvinnor från 
Östafrika ansåg att 
det största problemet 
var att finna ett 
gemensamt språk att 
kommunicera på då 
kvinnorna från 
Västafrika kunde 
kommunicera på 
antingen engelska 
eller franska.  
Många somaliska 
kvinnor föredrag att 
använda 
familjemedlemmar 
som tolkar istället 
för professionella 
tolkar. Detta 
uppfattades av 
patienterna som 
positivt så länge 
informationen var av 
positivt slag. Vissa 
av de somaliska 
kvinnorna undvek 
att prata om 
personliga 
hälsofrågor genom 
sina tolkar då de 
kände en misstro 
gentemot tolken. 
 

Språk som en 
del av 
kommunikati
on 
uppfattades 
som det 
största 
hindret av de 
etniskt 
representerad
e kvinnorna, 
speciellt de 
somaliska 
kvinnorna. 
Språk är 
nyckeln till 
att kunna ha 
ett 
kulturorienter
at 
förhållningss
ätt i vården. 
Då många 
kvinnor är 
analfabeter 
och obekanta 
med det 
skriftliga 
sättet att 
inhämta 
information 
på är språk 
en viktig bit 
och här 
spelar tolken 
en stor roll då 
det finns 
språkbarriäre
r.  
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Titel, 
Författare, 
Tidsskrift, 
Årtal, Land 

Perspektiv, 
(vårdvetenskapliga och 
andra utgångspunkter) 

Problem och 
Syfte 

Metod (urval & 
analys) 

Resultat Diskussion 
 

Communicating 
about health 
care: 
observations 
from persons 
who are deaf or 
hard of hearing. 
 
Lisa I. Iezzoni, 
Bonnie L. 
O’Day, Mary 
Killeen & 
Heather Harker. 
 
Annals of 
International 
Medicine. 
 
2004. 
 
U.S.A. 
 

Patientnära vård, respekt 
och lyhördhet för 
patienters behov, 
värderingar och 
önskemål ska styra den 
grundläggande 
vårdreformen men dessa 
värden sätts på spel då 
en patientnära vård 
kräver komplett och 
effektiv kommunikation 
mellan patient och 
vårdpersonal. Personer 
som är döva eller har 
nedsatt hörsel stöter på 
kommunikationsbarriärer 
i vårdsammanhang och 
då påverkas den patient 
centrerade vården 
eftersom man inte kan ha 
en effektiv 
kommunikation 
sinsemellan patient och 
vårdpersonal. 
 

PROBLEM: Få 
studier har 
tidigare beskrivit 
kommunikationen 
mellan läkare och 
döva/ nedsatt 
hörsel personer.   
SYFTE: Att 
förstå döva- 
och/eller personer 
med nedsatt 
hörsels 
uppfattningar om 
vård erfarenheter 
och förslag på 
förbättringar. 
 

METOD:. 
Kvalitativ. 4 
semistrukturerade 
gruppintervjuer. 
Män och kvinnor 
intervjuades 
separat.  
URVAL:  14 
döva (23-51år), 
12 personer med 
nedsatt hörsel 
(30-74år) = totalt 
26 personer. 
ANALYS: De 
inspelade 
intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant. Efter 
att ha granskat 
transkripten 
skapades kodade 
kategorier för att 
underlätta 
analysen. Genom 
att använda sig av 
kategorierna 
sorterades texten 
med hjälp av 
NVivo software 
(QRS 
International 
Melbourne, 
Australia).  Dessa 
3 utredarna 
analyserade och 
sorterade texten 
oberoende av 
varandra och 
noterade mönster 
av uppfattningar 
om vården. 
 

6 huvudteman. 
Resultatet visar 
att patienter 
kände att läkare 
inte respekterade 
deras intelligens, 
motivation och 
behov av att 
förstå och delta i 
deras vård. Vid 
användandet av 
tolk upplevde 
vissa patienter 
att läkarna 
föredrog att 
hålla 
ögonkontakt 
med tolken 
istället för 
patienten. 
Patienter 
beskrev rädsla 
och obekvämhet 
när de inte 
förstår vad som 
händer kring 
dom vid 
undersökningar 
etc. Vissa 
patienter fick 
även göra om 
undersökningar 
då de inte 
förstått 
instruktionerna 
för 
undersökningen 
rätt 
 

Studien har 
begränsningar. 26 
personer 
representerar inte 
alla med 
hörselproblematik, 
speciellt inte äldre 
personer med 
nedsatt hörsel. Det 
var inte lika 
många män som 
kvinnor i studien. 
Författarna tolkar 
resultatet som om 
att personer med 
hörselproblematik 
stöter på problem 
inom vården som 
inkluderar 
patienternas 
kvalitet på vård, 
patientcentrerad 
vård, säkerhet, 
effektivitet, 
tidsåtgång, etc. 
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Titel, 
Författare, 
Tidsskrift, 
Årtal, 
Land 

Perspektiv, 
(vårdvetenskaplig
a och andra 
utgångspunkter) 

Problem och Syfte Metod (urval & 
analys) 

Resultat Diskussion 
 

Commu-
nication 
barri-ers to 
patient 
education in 
cardiac 
inpatient 
care: A 
qualitative 
study of 
multiple 
perspective
s. 
 
Mansoureh 
A Farahani 
PhD. 
Roghiyeh 
Sahragard 
RN. 
Jennifer K 
Carroll MD 
MPH. Eesa 
Mohammad
i PhD. 
 
Internationa
l Journal of 
Nursing 
Practice 
 
2011. 
 
Iran. 

God 
kommunikation 
mellan patienter 
och vårdare ger ett 
gott vårdresultat, 
kostnadsbesparinga
r,  ett starkare 
vårdlag. En stark 
sjuksköterske-
läkare relation 
behövs för att 
stärka 
vårdresultatet och 
patienters 
tillfredsställelse 
med vården. 
Behovet av god 
kommunikation är 
av vikt i vården då 
patienter har ångest 
eller känner oro. 
Sjuksköterskor 
lyssnar till 
patienterna. En god 
vårdrelation 
förbättrar 
patientens 
förståelse för sin 
diagnos, prognos 
och framtida vård. 
Detta underlättar en 
god patientvård 
med god utbildning 
till patienten.  

Problem: Iran har 
68miljoner invånare 
med 70 000 
sjuksköterskor. Läkarna 
har en hög status medan 
sjuksköterskorna inte 
har det, de har ett 
stressat 
arbetsförhållande och 
möter inte en 
professionell respekt. 
Vården i Iran är 
hierarkisk och 
patienternas inställning 
till sjuksköterskorna 
påverkas av detta. 
Patienter i Iran talar 
många olika språk och 
har olika religioner, 
seder och kulturer.  
Syfte: Syftet med 
studien är att undersöka 
kommunikationsbarriär
er i hjärtsjukvården 
både ur ett 
sjuksköterskeperspektiv
, läkarperspektiv och 
patientperspektiv. 
 

Metod: En 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Semistrukturerade 
intervjuer med en 
öppen 
intervjuguide.  
Intervjuer varade 
10-30 minuter och 
genomfördes 
2009. 
 Urval: 18 
sjuksköterskor 
med minst 2 års 
arbetslivserfarenh
et inom 
hjärtsjukvården i 
Teheran, fyra  
läkare, nio 
patienter yngre än 
65 år och fyra 
familjemedlemma
r. 
Analys: Intervjuer 
transkiberades 
ordagrant och 
analyserades. 
Innehåll kodades 
och kategorier 
skapades och 
därefter 
formulerades 
teman. 
 

Första temat 
handlar om att 
läkare och 
sjuksköterskor 
har en dålig 
relation 
sinsemellan. 
Andra temat 
handlar om 
problem i 
kommunikatione
n mellan 
sjukvårdslaget, 
patienterna och 
deras anhöriga. 
Patienter 
beskrev brist på 
empati och brist 
på respekt för 
patienters 
integritet. 
Användning av 
medicinska 
termer var ett 
problem i 
kommunikatione
n på grund av att 
många patienter 
inte visste vad 
termerna 
betydde och fick 
ingen förklaring 
vilket utgjorde 
förvirring hos 
patienter.  
Det tredje temat 
handlar om 
kulturella 
utmaningar. 
Språkbarriärer 
var ett hinder 
och gav upphov 
till kulturella 
utmaningar, 
patienterna fick 
använda sig av 
tillfällig tolk, ex 
familj, för 
information om 
deras diagnos 
och behandling. 
Bristen på 
adekvat tolkning 
gav känslor som 
oro, förvirring 
och missnöje. 

Det största fyndet var 
kommunikationshindr
en mellan vårdgivare 
sinsemellan samt med 
patienter. En 
sammarbetsvillig 
vårdgrupp ger positiv 
inverkan på 
vårdgivares moral och 
god 
patienttillfredsställelse
.  
Bristen på sammarbete 
ökar missnöje och 
minskad tillit till 
vårdare. Dålig 
kommunikation har 
negativa konsekvenser 
för vårdgivare och 
patienter. Studien visar 
ett tydligt behov av att 
sjuksköterskor ska 
ingå mer i kliniskt 
beslutsfattande och i 
kommunikationen med 
patienter. Information 
som ges av många 
olika vårdgivare eller 
information med 
medicinska ord kan ge 
upphov till förrvirring, 
rädsla, oro och  ångest 
hos patienter. 
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Titel, 
Författare, 
Tidsskrift, 
Årtal, Land 

Perspektiv, 
(vårdvetenskapliga 
och andra 
utgångspunkter) 

Problem och Syfte Metod (urval & 
analys) 

Resultat Diskussion 
 

How are 
language 
barriers bridged 
in acute hospital 
care? The tale of 
two methods of 
data collections. 
 
Pamela W 
Garrett, Roberto 
Forero, Hugh G 
Dickson & Anna 
Klinken Whelan. 
 
Australian Helth 
Review. 
 
2008. 
 
Australien. 
 

Språkbarriärer 
hämmar patienters 
delaktighet i 
beslutsfattande av 
sin vård. Det finns 
ett behov av 
förbättring av 
procedurer för att 
identifiera, 
dokumentera, 
prioritera och 
leverera tolkar till 
patienter med 
begränsad 
engelska. 
 

PROBLEM: Att inte 
kunna tala det 
dominerande språket 
exkluderar personer 
från institutionell 
interaktion och genom 
att detta obemyndigar 
personer. 
Språkbarriärer minskar 
personens eget 
”kapital” i vården 
genom att minska 
tillgången till primär 
vård, inklusive 
akutvård. Det minskar 
patientens förståelse 
och involvering i 
beslutstagande, 
minskar patientens 
följsamhet i 
behandlingar och 
medicineringar.  
SYFTE: Det dubbla 
syftet med studien är 
att identifiera 
mönstret av 
tolkanvändning inom 
akutvården och att 
undersöka två former 
av datainsamling; 
språkliga 
telefonundersökningar 
(MTS) och 
journalgranskning 
(MRA). 

METOD: 
Kvantitativ metod 
med en kvalitativ 
öppen fråga. 
URVAL: 
Personer>65 år 
med annat 
modersmål än 
engelska. Totalt 
360 patienter. 
ANALYS: Öppna 
slut (valfria) 
enkätfrågor 
analyserades med 
hjälp av 
innehållsanalys. 
 
 

Användandet av 
tolk var högt 
associerat med att 
använda familj och 
vänner för att 
översätta i båda 
metoderna. Många 
var positiva till att 
använda sig av 
familj/vänner som 
tolk. Majoriteten 
kände sig glada, 
supportade, till 
mods, säkra och 
bekväma med sina 
släktingar och det 
viktigaste var att de 
litade på dem. 125 
personer var 
bekymrade över 
deras oförmåga till 
direkt-kontakt med 
vårspersonal och 
att inte kunna 
förmedla känslor. 
De uttryckte rädsla, 
förtvivlan, sorg och 
frustration. Vissa 
var generade och 
upprörda över att 
inte kunna prata 
engelska. Vissa 
personer sa att 
grundläggande 
vård som 
toalettbesök och 
beställa mat var ett 
problem, medan 
andra sa att de inte 
förstod medicinska 
undersökningar/test 

Förvånande att 
30år efter 
införande av 
tolk-service på 
sjukhus i 
Sydney, fann 
båda metoderna 
att enbart en 
tredjedel av 
patienterna med 
begränsad 
engelska hade 
använt sig av 
professionell 
tolk. Det 
framkom att den 
största 
anledningen till 
att patienterna 
inte använde sig 
av professionell 
tolk var att de 
föredrog att 
använda sig av 
familj eller 
vänner. 
Australien har i 
sin policy att de 
inte supportrar 
användandet av 
familj och 
vänner som tolk 
då det finns 
dokumenterade 
problem 
associerade med 
det.   
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Bilaga 2 
 

Kategorischema 
 

I samband med vårdmöten 
 

I samband med 
tolkanvändning 

 
Artikel Känslor i relation till 

kommunikations-
svårigheter 

Känslor av 
utanförskap 

Känslor av 
sårbarhet 

Känslor vid 
procedurer 

och 
behandlingar 

Känslor vid 
professionell 

tolkanvändning 

Känslor vid 
användning 

av närstående 
som tolk 

Garrett et 
al. 
2008 
 

Upprörda. Generade.  Bekymrad. 
Rädsla. 
Förtvivlan. 
Sorg. 
Frustration. 

  Glad. Till 
mods. Säker. 
Bekväm. 
Tillit. 

Iezzoni et 
al. 
2004 
 

Frustration Respekterade 
ej patienter. 
Utslagna. 
Tillbakadragn
a. Nedsatt 
förtroende. 
Isolering.  

Frustration. 
Skräck. 

Rädsla. 
Missförstånd. 
Obekvämhet. 

  

Binder et 
al. 
2012 
 

    Misstro. Positiv. Tillit. 
 

Campbell 
et al. 
2012 
 

Språkbarriären - 
hinder i att söka vård. 

Rädsla.       

Sheppard  
2013 
 

Missförstånd. 
Obehag.  
Svårt att förstå.  
Förvirring. 

 Förvirring. Förvirring. 
Obekvämhet. 
Skrämmande. 

  

Farmer et 
al. 
2006 
 

Frustration. 
Missförstånd. 

Känsla av att 
ej vara sedd. 
Känsla av att 
inte vara 
tagen på 
allvar.  

   Missförstånd. 

Farahani 
et al. 
2011 
 

Missförstånd. Kyla. 
Likgiltlighet, 
Negativ icke 
verbal 
kommunikati
on. Kränkt. 
Förvirrad. 
Ångestfylld. 
Orolig. 

   Oro. 
Förvirring. 
Missnöje. 

Kritzinge
r et al. 
2014 

Missuppfattningar. 
Otrygghet. Blyghet. 

Blyghet. 
Otrygghet. 
Osjälvständig
het. Nedsatt 
självförtroend
e. Rädsla. 
Isolering, 
Skamsen. 
Förvirring. 
Missförstådd. 
Oro. 

  Infantilisering. 
Utanförskap. 
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