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Sammanfattning    
 
Kommunikation är ett viktigt redskap för att förmedla information och få kontakt med 
andra människor. Ett sätt att lösa de problem som uppstår i samtal med patienter som 
inte talar samma språk är att använda tolk. Tolken har två uppdrag eftersom han eller 
hon företräder både patient och vårdpersonal. Tolkens uppgift är att möjliggöra 
kommunikation mellan personer som inte talar samma språk, hans eller hennes roll är 
att vara neutral i det som sägs mellan patient och vårdpersonal. För att uppnå en nära 
relation till patienten behöver vårdpersonal och tolk vara engagerade och tillgängliga i 
kommunikationen med varandra och patienten. Kommunikation mellan tre parter 
innebär stora utmaningar för alla inblandade. Syftet är att beskriva faktorer som 
inverkar på samtalet mellan vårdpersonal och patient som översätts av tolk. Vi valde att 
göra en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats där fjorton kvalitativa artiklar 
som motsvarade vårt syfte analyserades. Litteratursökningen har skett genom en 
systematisk sökning i databaserna Cinahl, Blackwell Synergy och Samsök. I analysen 
framkom sju kategorier vilka beskrivs vidare i resultatet. Kategorierna är Brist på tid, 
Tolk och vårdpersonal har makt över tiden, Brist på tolk, Dyrt att använda tolk, 
Okunskap om tolkverksamheten, Oprofessionella tolkar samt Fördel att använda samma 
tolk. Resultatet i vår studie visar att det finns stora brister i samarbetsformerna mellan 
vårdpersonal och tolkar och att vårdsektorn och tolkservice måste utveckla nya 
samarbetsformer så att flexibiliteten i samtalet och vårdandet ökar.  
 
Nyckelord: Interpretation, communication, caring, qualitative content analysis, literature 
review. 
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INLEDNING 

Under 1900 talets senare hälft har invandringen till Sverige successivt ökat, vilket 
medför att antalet individer som har svårigheter att både förstå och tala det svenska 
språket blivit fler inom hälso- och sjukvården. Detta påverkar dem som arbetar inom 
hälso- och sjukvården i allt högre grad eftersom språket har en central betydelse i mötet 
mellan patient och vårdpersonal. Enligt Migrationsverket (2008) har landets befolkning 
under åren 2003-2007 ökat med drygt 242 000 personer. Invandringen svarade för 77 
procent av denna ökning. De ursprungsländer som fanns bland 2007 års invandrare var 
medborgare i Irak, våra nordiska grannländer, Polen, Somalia, Tyskland, Rumänien, 
Thailand, Kina, Serbien samt Sverige (återvändare). Språkbarriärerna som kan uppstå 
mellan vårdpersonal och patienter som inte talar svenska kan upplevas som ett stort 
problem inom hälso- och sjukvården. Språkets betydelse är stor både i 
relationsskapandet och i omvårdnadsresultatet. För att kunna leva upp till hälso- och 
sjukvårdens mål om en rättvis och jämlik vård behöver vårdpersonalen kunskap om hur 
en kommunikation på bästa sätt kan möjliggöras med icke svensktalande patienter. Vi 
har valt att studera faktorer som påverkar samtalet då tolk används eftersom vi båda har 
mött olika problem under både praktik och yrkesutövning.  
 
BAKGRUND 

Författningar och förordningar som styr tolkverksamheten 
Enligt Nyberg (2004) är tolkanvändning i myndigheters möten med enskilda lagstadgat. 
Detta inkluderar även reglerna kring auktorisation av tolken. Kammarkollegiet (2004) är 
den myndighet som ansvarar för auktorisation av tolkar samt utövar tillsyn över 
tolkarnas verksamhet. Det finns bestämmelser om statliga tolkar i förordningen 
1985:613. Tillämpningsföreskrifter finns i kollegiets tolkföreskrifter, KAMFS 2004.1. 
Enligt Wadensjö (1998) ansvarar Tolk och översättarinstitutet vid Stockholms 
universitet, TÖI, för utbildningen av tolkar och översättare i Sverige. Grundutbildningen 
för kontakttolk omfattar 20-40 poäng, är på 545 timmar och innehåller en introduktion 
där tonvikten läggs på tolketik och tolkningsteknik, samt delkurser i socialförsäkring, 
arbetsmarknad, sjukvård, juridikens grunder och påbyggnad samt asyl. 
Kammarkollegiet (2004) skriver att en tolk bör vara väl insatt i både svenska språket 
och tolkspråket vad gäller ordförråd, grammatik och uttrycksmöjligheter. De ska ha god 
läsförståelse och skrivkunnighet, vara orienterad i det svenska samhällets organisation 
och ha erforderlig terminologi och realikunskap i sociala frågor, sjukvård, 
arbetsmarknad och vardagsjuridik. Därefter kan tolken Enligt Wadensjö (1998) söka till 
högskoleutbildningar för att få en mer avancerad utbildning inom tolkning och språk 
med både kandidat och magisterexamen. 
 
Kammarkollegiet (2004) skriver att om en person ska kunna få en auktorisation som 
tolk, eller översättare, ska vederbörande person ha fyllt 18 år, inte ha förmyndare, ha 
fullgjort de kunskapsprov som föreskrivs av kammarkollegiet, vara känd för redbarhet 
och anses vara lämplig som tolk. Ansökan om auktorisation görs skriftligen hos 
Kammarkollegiet, den gäller i 5 år men kan upphävas av Kammarkollegiet om tolken 
uppsåtligen gör orätt i sin verksamhet eller då tolken får en förmyndare.  En 
auktoriserad tolk har en skyldighet att utföra de uppdrag som anförtros honom eller 
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henne. Tolken får inte under tolkuppdraget ge uttryck för sina egna åsikter och 
värderingar, de får inte heller företräda den ena parten framför den andra eller utföra 
någon annan uppgift under uppdraget (a a). 
 

Tolkens roll 
Nationalencyklopedin (2008) beskriver en tolk som en person som vanligen muntligt 
förmedlar ett budskap från ett språk till ett annat. Enligt Nyberg (2004) har tolken inom 
sjukvården två uppgifter eftersom han eller hon företräder två parter, patienten och 
vårdpersonalen. Tolken är underordnad personalens val av ramar och samtalsämne som 
sker i mötet samt av patientens önskemål och restriktioner.  
 
Enligt Dysart-Gale (2007) får tolken aldrig ge egna råd till patienten utan hans eller 
hennes roll är att vara neutral i mötet mellan patient och sjukvårdspersonal. Tolken ska 
heller inte bära något ansvar för vad som sägs mellan parterna. De ska respektera 
läkarens och annan hälsovårdspersonals auktoritet och vara vaksamma för felsägningar 
så att de kan rätta dem. Enligt Thornqvist (2001) styrs varje möte mellan patient och 
vårdpersonal av både skrivna och oskrivna regler. Vi vet aldrig i förväg hur ett möte ska 
förlöpa, trots att våra roller och regler är tydliga från början. Rollbegreppet förknippas 
med yrkesroll, nationalitet, civilstånd och kön (a a). Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud och Fagerberg (2003) skriver att vi måste möta patienten som en person, i 
dennes livsvärld och vardag och förstå hennes eller hans upplevelser utan att ryckas 
med eller kräva något tillbaka. Vi som vårdgivare måste se varje individ som unik. 
Förhållningssättet i den professionella vårdrelationen ska präglas av en öppenhet som 
innebär reflektioner över det som händer i relationen och i vårdandet (a a). Dahlberg et 
al (2003)  skriver  vidare att vårdrelationens mål är att lindra lidande och främja hälsa 
och välbefinnande. 
 
Enligt Newman Giger och Davidhizer (2002) är kommunikationen grunden för 
gemenskap med andra och den tillåter att vi delar information med varandra. Enligt 
Kammarkollegiet (2004) är tolkens uppgift att möjliggöra kommunikation mellan 
personer som inte talar samma språk. Han eller hon ska återge all information som 
lämnas på det andra språket. Det ingår inte i tolkens roll att bedöma vad som är 
intressant eller ointressant i det som sägs. En fullgod tolkning kräver att budskapet, med 
alla dess nyanser, återges så korrekt som möjligt på det andra språket. Den som 
använder tolk måste kunna lita på att hon eller han inte gynnar eller missgynnar någon 
part. En förutsättning för att patienten ska känna förtroende är att tolken förhåller sig 
neutral i de frågor som tolkningen berör (a a).  Wadensjö (1998) skriver att en del i 
tolkens professionella skicklighet visar sig genom hans eller hennes förmåga att snabbt 
skifta mellan olika stilar genom att markera en tydlig gräns mellan sig själv och andra.  
 
Dahlberg et al (2003) skriver att  kommunikation ska leda till en ömsesidig förståelse av 
vårdsituationen och skapa tillförlitlighet och trygghet. Enligt Thornqvist (2001) är 
kommunikationsparterna  subjekt som har föreställningar, värderingar och normer. 
Utgår man från de förväntningar och uppfattningar som man tror att patienten har så 
finns det stor risk enligt Thornqvist (2001) att det görs felbedömningar.  Nyström 
(2003) hänvisar till Mishler (1984) då hon skriver att samtal mellan patient och 
vårdpersonal kännetecknas av en specifik struktur. De bygger på en speciell relation, där 
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parterna har olika sätt att se på både verklighet och hälsoproblem. Vårdpersonalen 
svarar oftast ur ett tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv trots att patientens frågor 
handlar om det dagliga livet. Rhodes och Nocon (2003) skriver att då 
kommunikationsproblem mellan vårdpersonal och patienter uppstår så blir patienten 
mindre benägen att konsultera hälso- och sjukvården angående sin hälsa. Brist på ett 
gemensamt språk kan hindra utvecklingen av förtroende mellan de inblandade parterna. 
Wadensjö (1998) skriver att tolkens erfarenhet, träning och dagsform avspeglas i deras 
sätt att tolka och att förmågan att tolka hänger ihop med flexibiliteten som talare och 
lyssnare.  
 

Anhöriga och tvåspråkig personal som tolk 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagens 2 § (1982:763)  är målet för hälso- och sjukvården en 
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt 
för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (a a). 
Thornqvist (2001) skriver att kommunikation mellan tre parter innebär utmaningar för 
vårdpersonalen. Enligt Wadensjö (1998) låter många uppdragsgivare helt okvalificerade 
personer som till exempel anhöriga tolka på grund av både ekonomiska och praktiska 
skäl även då de inte anses lämpade för uppdraget. Orsaken till att de inte anses lämpliga 
är oftast språkliga missförstånd samt bristande kunskap i medicinska termer och i 
tolkningsförfarande (a a). Thornqvist (2001) skriver att när anhöriga är den tredje parten 
är det vanligt att de svarar för patientens räkning, vilket gör att patienten hamnar i 
skymundan. Enligt Wadensjö (1998) signalerar anhöriga som agerar tolk ofta sin 
centrala roll genom att svara före patienten. Därför är det enligt författaren viktigt att 
vända sig direkt till den hjälpbehövande, använda det personliga pronomet du och inte 
tala om patienten i tredje person. Informationen som ges ska inte bara rikta sig till den 
anhöriga utan uttryckas så att både den tolkande anhöriga och patienten förstår eftersom 
samma situation kan upplevas och bedömas på olika sätt av olika personer (a a). Enligt 
Thornqvist (2001) bör vårdpersonalen, så långt det är möjligt, kommunicera på ett 
sådant sätt att patienten förstår och blir delaktig i samtalet. 
 
Enligt Barbosa da Silva och Ljungqvist (2007) kan felaktig kommunikation mellan 
vårdpersonal och patient som inte har något gemensamt språk leda till hindrande av en 
holistisk vård, till felaktig diagnostisering samt ge en felaktig bild av den svenska 
sjukvården. Vi människor använder enligt författarna vår egen kultur som glasögon, 
referens och tolkningsram för att tolka någon annans beteende.  
 
Enligt Rhodes och Nocon (2003) ska vårdpersonal inte använda barn till att tolka. Det 
anses enligt författarna utgöra ett stort problem eftersom det ökar risken för feltolkning 
och missförstånd på grund av att barn inte har någon erfarenhet eller kunskap om 
sjukvård. Barnets motvilja att diskutera tabubelagda ämnen kan även påverka barn -
föräldra relationen negativt. Rhodes och Nocon (2003) skriver vidare att barn också har 
en bristande förmåga att vara bestämda inför föräldrarna samt att det kan finnas en viss 
motvilja hos personalen att diskutera vissa saker inför barnet. 
 
Herndon och Joyce (2004) skriver att en otränad tolk inte har tillräcklig kunskap för att 
förstå och kunna förklara medicinska termer. Med vänner och familjemedlemmar 
närvarande kan patienten undvika att ta upp känsliga saker. Det kan vara svårt för 
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vänner och familjemedlemmar att översätta det som sägs, de ger ofta en kort 
sammanfattning istället. Detta kan i slutändan påverka relationen mellan patient och 
läkare eftersom det minskar exaktheten i översättningen. Enligt författarna är det bättre 
att använda tvåspråkig personal i stället för anhöriga och vänner som tolkar. De flesta 
patienter är också villiga att använda en tolk som inte har någon relation till familjen om 
de är försäkrade om att tystnadsplikten fullgörs av den som tolkar (a a). 
 
Green, Ngo-Metzger, Legedza, Masagli, Philips och Iezzoni (2005) skriver att det är 
vanligt att vårdpersonal som agerar tolk ofta ignorerar kommentarer från patienter som 
inte talar samma språk eftersom tolkningen utgör en tidspress som ger patienten färre 
tillfällen att ställa frågor. Den tolkande personalens närvaro kan hämma patienternas 
frågor, speciellt då känsliga ämnen som psykisk hälsa tas upp, på grund av de 
missuppfattningar som uppstår när den tolkande personalen är stressad och inte hinner 
översätta korrekt. Både vårdpersonal och tolk bör undvika stress under besöket och 
istället ge patienten möjlighet att förklara meningen med besöket samt få ställa frågor 
om sjukdom och behandling (a a). 
 
Enligt Öhman och Söderberg (2004) är grunden för en långvarig lyckad vårdrelation att 
skapa förtroende. Vårdpersonalen får genom relationen ett grepp om patientens situation 
vilket skapar grunden för hela omvårdnaden. För att uppnå en nära relation behöver 
vårdpersonalen vara engagerad, tillgänglig och kunna förmedla känslor om 
accepterande samt ha tid för patienten (a a). Öhman och Söderberg (2004) skriver vidare 
att den professionella distansen är lika viktig som närheten i en vårdrelation. Att lyssna 
på patienten är ett sätt att förstå och en nära vårdrelation möjliggör för vårdpersonalen 
att lindra och trösta genom att vara fullständigt närvarande. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Kommunikation är ett viktigt redskap i distriktsköterskans yrkesutövning dels för att 
förmedla information och dels för att få kontakt med andra människor. Att möta 
behovet hos patienter som inte talar samma språk är en komplex process som involverar 
mer än att bara översätta från ett språk till ett annat. På grund av den unika positionen 
som distriktsköterskan har spenderar hon eller han en stor del av sin arbetstid åt att 
kommunicera med patienter som både pratar och inte pratar svenska. För att en 
kommunikation ska fungera så måste budskapet förstås av dem som det riktas till. Att 
inte kunna kommunicera på grund av att patienter och vårdpersonal inte talar samma 
språk gör att det kan uppstå svårigheter i omvårdnadsarbetet vilket kan leda till att den 
givna vården inte motsvarar vårdbehovet. Att inte få tillgång till tolk då det finns ett 
behov skapar otrygghet och onödigt lidande hos patienten. Mycket information går 
förlorad då tolk bara används i vissa samtal eller då tolk inte översätter allt som sägs. Vi 
är därför intresserade av att beskriva faktorer som inverkar på samtalet mellan 
vårdpersonal och patienter som översätts av tolk.  
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva faktorer som inverkar på samtalet mellan vårdpersonal och 
patienter som översätts av tolk. 
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METOD 

Metodologisk ansats 
Syftet med vår studie är att beskriva faktorer som påverkar samtalet mellan 
vårdpersonal och patient som översätts av tolk. För att uppnå syftet med vår studie har 
vi valt att göra en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. En kvalitativ 
innehållsanalys fokuserar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) på 
granskning och tolkning av texter. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 
fokuserar på att analysera texter som kan vara baserade på individers berättelse om egna 
upplevelser (a a). Det kan vara upplevelser av sjukdom eller av att vara anhörig till 
någon som är svårt sjuk. Fokus ligger i att beskriva variationer genom att identifiera 
skillnader och likheter i textinnehållet (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). 
 

Datainsamling 
Genomförandet av litteratursökning till denna studie har skett genom en systematisk 
sökning i databaserna Blackwell Synergy som idag ingår i Wiley Science, Cinahl samt 
Samsök, som är en samlad ingång till databaser och bibliotekskataloger på biblioteket 
på Högskolan i Borås under tiden 2008.05.26 – 2008.08.22. Sökord som användes var 
interpret, interpreter, interpretation, communication, nurse och district nurse, både 
individuellt och tillsammans. Antal träffar redogörs i bilaga 2. 
 
Inkluderingskriterier som användes var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, ha 
abstract, full text och referenser tillgängliga, vara kvalitativa samt skrivna på Engelska 
eller Svenska med publiceringsår 2000-2008 detta för att vi ville ha så nya studier som 
möjligt. Vid sökning i databaserna granskades artiklarna utifrån titel, abstrakt och 
fulltext för att hitta dem som matchade vårt syfte. De artiklar som inkluderades och 
ansågs relevanta till vårt syfte har sammanfattats enligt bilaga 1. Med hjälp av de 
inkluderade artiklarnas referenslistor kunde vi finna ytterligare artiklar genom att söka 
på tidskriftens titel, volymnummer och sidnummer via Högskolebibliotekets hemsida. 
Artiklar som exkluderades berörde inte studiens syfte och var därmed inte aktuella. 
Exkluderingskriterier var kvantitativa artiklar, artiklar skrivna innan år 2000, artiklar 
skrivna på annat språk än Engelska och Svenska eftersom det är de två språk författarna 
behärskar att läsa och skriva. 
 

Datamaterial 
Enligt Friberg (2006) handlar en litteraturöversikt om att göra en översikt av olika 
forskningsresultat inom ett specifikt kunskapsområde som speglar forskningsläget inför 
ett kommande empiriskt arbete. Dahlberg (1997) skriver för att kunna beskriva, förstå 
och använda sig av forskningsdata samt den kunskap som denna frambringat, så måste 
den bearbetas. Bearbetning innebär att data analyseras och struktureras för att kunna 
sammanställas i en resultatbeskrivning (a a). Fjorton artiklar som motsvarade studiens 
syfte valdes med hjälp av databaser samt referenslistor på inkluderade artiklar ut under 
arbetets gång. Samtliga artiklar är kvalitativa och är utförda i flera olika delar av världen 
som Australien, England, Irland, Sverige och USA. Deltagarna är 89 tolkar, 188 
patienter samt 156 vårdpersonal. 
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Dataanalys 
Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys, som fokuserar på tolkning och 
granskning av texter enligt den metod som Graneheim och Lundman (2004) beskriver. 
Metoden går ut på att varje artikels resultat läses upprepade gånger för att få kunskap 
om innehållet. Texten delas i meningsbärande enheter som utgör grunden för analysen. 
En meningsbärande enhet är enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) en del av 
texten som utgörs av ord, meningar eller stycken av text som hör ihop genom sitt 
innehåll och sammanhang. Meningsenheterna kondenseras och innehållet lyfts fram och 
betecknas med koder som sedan skapar olika kategorier. Kategoriernas benämning ska 
svara på frågan ”Vad” och skapas enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 
genom att flera koder som har liknande innehåll sätts samman. Innehållet i kategorierna 
ska vara beskrivande. Inga data ska passa in i två kategorier. Studiernas resultat 
fokuseras och därefter görs en sammanställning där de olika studiernas resultat relateras 
till varandra genom att skillnader och likheter identifierades. Exempel på analytiskt 
tillvägagångssätt visas i nedanstående tabell. 
 
 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 
Brist på tid är en viktig 
faktor som påverkar 
möjligheten att uppnå 
en bra relation mellan 
patient och 
vårdpersonal då tolk är 
involverad i mötet. 
Eftersom mötet 
innefattar tre personer 
istället för två är 
samtalet utdraget  
(Fatahi, Mattsson, 
Hasanpoor & Scott, 
2005. s. 161) 

Tidsbrist är ett stort hinder då fler 
personer är involverade i samtalet. 

Tid Brist på tid. 

Tolken avgör vilken 
infromation som har 
medicinskt värde eller 
ej. Tolken talar om för 
patienten vad han eller 
hon får eller inte får 
säga.  (Hsieh,, 2007. s 
928) 

Tolken avgör vad som är relevant 
information från patienten samt 
begränsar patientens möjligheter till 
att ställa frågor för att hjälpa 
vårdpersonalen att begränsa tiden för 
konsultationen. 

Makt över tid Tolk och vård- 
personal har makt 
över tiden. 

Tillgång till tolk var 
lättare för patienter 
som talar Kinesiska 
eller Arabiska än för 
de patienter som talar 
Slovakiska eller 
Somaliska. (Cioffi, 
2003. s 301) 

Tillgången till tolk var begränsad 
beroende på vilket språk som skulle 
översättas. 

Begränsad 
tillgänglighet 

Brist på tolk 

 
Vår analys föregicks av att vi läste resultatdelarna flera gånger för att få en förståelse för 
helhet och innebörd. Studiernas resultat lästes sedan mer ingående och utifrån vårt syfte 
plockade vi ut meningsenheter som markerades med färgpennor. I kanten skrevs en kod, 
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som förklarade innehållet i meningsenheterna. Det kodade materialet sorterades efter 
innehåll så att vi fick en större översikt. Därefter identifierades likheter och skillnader 
mellan de olika koderna. Koder med liknande innehåll sammanfördes till kategorier. Vi 
sökte likheter och skillnader mellan de olika kategorierna. Kategorierna begreppslades 
och innehållet i varje kategori belystes med egna ord utifrån artiklarnas resultatdelar. Vi 
valde även att presentera citat från artiklarna för att styrka vårat resultat ytterligare.  
 

Etiskt ställningstagande 
Författarna till föreliggande examensarbete har inte kunnat påverka utsagor i de studier 
som använts i analysen. Författarna till de studier som har analyserats har uttryckt etiska 
ställningstaganden och fått godkänt att utföra intervjuer och observationer från etiska 
kommitteér. Intervjuerna som utförts i de inkluderade studierna har blivit översatta 
ordagrant. Personer som har deltagit i de analyserade studierna har blivit informerade 
om studiernas syfte, att de är anonyma samt att de när som helst kan avstå från att delta.  
 
 
RESULTAT 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i sju kategorier. De kategorierna är Brist 
på tid, Tolk och vårdpersonal har makt över tiden, Brist på tolk, Dyrt att använda tolk, 
Okunskap om tolkverksamheten, Oprofessionella tolkar samt Fördel att använda samma 
tolk. 
 

Brist på tid 
Enligt Greenhalgh, Robb och Scambler (2006) är tiden en avgörande faktor för att 
uppnå en så framgångsrik tolkningskonsultation som möjligt. Det är tre olika personer 
som konkurrerar om tid och utrymme och därför gör tidsbegränsningen det omöjligt att 
etablera en uppriktig relation mellan patient, vårdpersonal och tolk. Enligt Fatahi, 
Mattsson, Hasanpoor och Skott (2005) är tidsbristen ett stort hinder för att etablera 
kontakt eftersom samtalet blir mer utdraget på grund av att det är tre personer istället för 
två i ett tolksamtal. Detta gör det svårt att hitta en balans mellan parterna i samtalet. En 
tolk uttrycker sig enligt följande: 
 
     The time is stressful both for the doctor and the patient. There isn´t enough time to 
     talk….one needs more time to explain the cultural expressions; otherwise the  
     interpreting would be parrot-like (Fatahi et al,  2005, s. 161). 
 
Markham och Carney (2008) skriver i sin studie om faktorer som påverkar 
vårdkvaliteten att tidsbristen kunde identifieras som ett stort hinder för att uppnå vård 
med god kvalitet. Tidsbristen kunde även visa sig genom stress hos både vårdpersonal, 
tolk och patient, vilket i sin tur resulterade i att kvaliteten på vården försämrades. Det 
var svårt att få tiden till att räcka till för att tillgodose patientens behov av information (a 
a).  
 
En tolk förklarar följande: 
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     I do not think we have enough time to give patients the opportunity to say what they 
     think about…it is often an unsatisfactory moment for patients when I leave them  
     (Fatahi et al,  2005, s. 161). 
 
Enligt Greenhalgh et al (2006) upplevde patienten ofta besvikelse och klarade inte av att 
kommunicera på ett bra sätt på grund av tidsbristen och den stress som denna orsakade. 
Greenhalgh et al (2006) skriver vidare att patienterna förväntade sig att tolken skulle 
hjälpa dem att beskriva symtom och bakgrund och få recept eller remiss utskrivna som 
grundar sig på en noggrann undersökning, men på grund av tidsbristen prioriterade inte 
tolken eller läkaren detta. En distriktsköterska  säger följande: 
 
     Time was the biggest factor. I went in and I really did not have the time to spare, but  
     seeing the couple´s needs I just deferred other things and sat with them and I think  
     too I listened to them (Markham & Carney,  2008, s. 1346). 
 
 En patient uttrycker följande: 
 
     The doctor is nice but keeps giving a lot of medication and they don´t make us better. 
     We would really like for him to do a proper examination. He doesn´t refer us to the 
     hospital.  I feel upset that the medication isn´t working   (Greenhalgh et al, 2006. s.  
     1181). 
 
Vårdpersonalens och tolkens tidsbrist gjorde att prioriteringen blev tuffare och det fanns 
ingen tid över till att diskutera yrkesmässiga angelägenheter med andra kollegor 
(Markham & Carney, 2008). Enligt Cioffi (2003) innebar tidspressen en stor 
begränsning vid tolkningsmöten, detta på grund av att både tolken och vårdpersonalen 
hade fullspäckat schema och bara var tillgängliga en begränsad tid innan nästa besök 
var inbokat. Enligt Fatahi et al (2005) får vårdpersonalen allt fler patienter att ta hand 
om under samma tidsgräns vilket även påverkar tolkningens förutsättningar. En tolk 
säger: 
 
     More time and more resources are necessary in order to create patient confidence in 
     doctors. Continuity of care is important and locums make patients confused… they 
     do not have time to adapt themselves to the interpreter  (Fatahi et al, 2005, s. 161). 
 

Tolk och vårdpersonal har makt över tiden 
Greenhalgh et al (2006) skriver i sin studie om hur olika faktorer påverkar interaktionen 
mellan vårdpersonal, tolk och patient att tiden är en otillräcklig resurs som både 
vårdpersonal och tolkar hade makt över. Vårdpersonalen och tolkarna hjälptes åt att 
göra mötet så kort som möjligt. Vårdpersonalen ansåg sig ha rätt att begränsa en 
konsultation eller abrupt avbryta den på grund av att de ansåg att de inte hade tid (a a).  
 
Davidson (2000) skriver att det är oroande att patientens tid inte är lika värdefull som 
läkarens eller någon annan vårdpersonals tid. Detta visar sig främst när frågor som 
ställdes av patienter till vårdpersonal besvarades direkt av tolken utan att föras vidare 
till vårdpersonalen vilket ledde till att vårdpersonalen inte hade vetskap om att 
patienterna ställt frågor utan uppfattade patienterna som passiva (a a). Enligt 
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Greenhalgh et al (2006) försöker tolken lära patienten att passa in i tidspressen genom 
att be dem hålla sig till ämnet och begränsa deras problem till ett eller högst två vilket 
gjorde att patienten kände sig stressad. En tolk säger följande: 
 
     So you know..and I make a motion to stand up. And the doctor´s also very happy, he  
     also  stands up. (laughs) 
     Interviewer: “And the patient?” 
     And the patient just wants to continue. But she realises that it´s over, the game is  
     over  (laugh)  (Greenhalgh et al,  2006, s. 1177). 
 
En annan tolk berättar: 
 
     So it´s you know, they prescribe and are done, they don´t want to be asked a lots of 
     questions  (Greenhalgh et al, 2006, s. 1181). 
 
Enligt Davidson (2000) finns det en stor skillnad på hur vårdpersonal uppfattar tolkens 
arbetsuppgifter och tolkens verkliga funktion. Vårdpersonalens uppfattning är enligt 
Davidsson (2000) att tolken ska översätta helt felfritt utan tillägg eller reducering av ord 
och meningar. Tidsfaktorn tvingar dock tolken till att göra mer än enkla förändringar i 
uttalanden, de ändrar och tar ibland bort hela meningar i samtalet. Enligt Hsieh (2007) 
är det inte ovanligt att tolken ibland ställer egna följdfrågor samt informerar patienten 
om vad de får och inte får säga för att hjälpa vårdpersonalen att hålla tiden. Davidson 
(2000) skriver vidare att tolken kunde få patienten att hålla sig till ämnet genom att 
översätta det som han eller hon ansåg ha medicinsk betydelse och hoppa över annat som 
de inte ansåg relevant. En tolk ger följande förklaring:  
 
     If [the patients] feel comfortable with you, they tell you”please tell the doctor this,  
     this, this” [I would tell them] ”okay, slow down. Let´s talk about today´s symptoms.  
     Not the symptoms we have a weak ago, a month ago..[..] “Don´t bother him with too  
     mutch  information”  (Hsieh,  2007, s. 928). 
 
Greenhalgh et al (2006) skriver att vårdpersonalen ville begränsa samtalet i vårdmötet 
till de biomedicinska problemen. Vårdpersonalen motsatte sig patientens och tolkens 
försök att prata om till exempel sociala problem eller personlig historia eftersom 
vårdpersonalen ansåg att det var problem som inte skulle lösas i en medicinsk 
konsultation. Elderkin-Thompson, Cohen Silver och Witzkin (2001) skriver att nästan 
all kommunikation mellan vårdpersonal och patienter som inte talar samma språk rör 
symtom och inte känslor eller frågor, bristen på ett gemensamt språk blir därför ett 
hinder för patienten att förklara sin oro eller upplevelse av sjukdom när tonvikten i 
samtalet bara läggs på att försöka förmedla de kliniska symtomen. Rosenberg, Leanza 
och Seller (2007) menar att vårdpersonalen många gånger tyckte att både 
behandlingstiden och tidsschemat var svårare att förutsäga då tolk anlitades än när det 
inte fanns någon tolk närvarande. När ingen tolk användes var det lättare eftersom de då 
hade större kontroll över vad som skulle sägas och därmed också kunde styra samtal 
och tid mer. När tolk användes var det svårare att hålla sig till ämnet och som en 
konsekvens av detta även svårare att hålla sig inom tidsramen (a a). En läkare förklarar 
följande:  
     I find it difficult to set your agenda whenever you have an interpreter, even if the 
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     interpreter is really really good. You can spend more time talking about other things  
     and  not get answers to your questions or know why they are coming   (Rosenberg  
     et al,  2007,  s. 288). 
 

Brist på tolk 
Enligt Cioffi (2003) är bristen på tillgång till tolk det största problemet när man ska 
kommunicera med patienter som inte talar samma språk som vårdpersonalen. Det var 
enligt Cioffi (2003) lättare att få tag på tolk till kinesisk eller arabisktalande patienter än 
till patienter som kommer från Slovakien eller Somalia (a a). Peckover och Chidlaw 
(2007) skriver att tillgången även kunde begränsas av otillräcklig 
informationsöverföring mellan kommunen och lasarettet. Det kunde vara situationer då 
en patient med språksvårigheter, som inte varit i kontakt med hemsjukvård innan, kom 
hem från lasarettet. Detta gjorde att många distriktsköterskor inte visste att de behövt 
kontakta tolkverksamheten eftersom de kom i kontakt med patientens språksvårigheter 
först då de gjorde hembesöket. En sjuksköterska förklarar:  
 
     With the interpreters it´s great for like Cantonese and Arabic patients but for more  
     obscure people, sometimes, it´s pretty tricky to get interpreters to come in  (Cioffi,  
     2003,  s. 301). 
 
En distriktsköterska förklarar följande:  
 
     We´ve only had a few referrats from the hospital. Some of it´s been things like  
     simple dressings in clinics venepuncture and stuff. But you still need to 
     communicate with these people. And I fell that they´re disadvantaged if you´re not  
     getting the message across. So consequently you´d never get one there in time  
     anyway, you just couldn´t get an  interpreter in that timescale because they´re seen  
     within a very short period. And  sometimes it´s on the day that they turn up to the  
     surgery, so really there´s not a lot you can do about that. I mean, you can´t plan for 
     every event, can you? You can´t just have an interpreter standing by  (Peckover &  
     Chidlaw,  2007, s. 382).     
 
Cioffi (2003) påpekar att svårigheten att få tag på tolk är mest utmärkande på kvällar, 
nätter och helger. Vården bedrivs 24 timmar om dygnet och därför är det enligt 
författaren viktigt att det finns tillgång till tolk för alla patienter oavsett språk och 
tidpunkt på dygnet så att en adekvat kommunikation kan ske i vårdprocessen (a a). 
Gerrish (2001) samt Gerrish, Chau, Sobowale och Birks (2004) skriver att 
begränsningen i användandet av tolk även påverkades av tolkens tillgänglighet eftersom 
tolk måste bokas flera dagar i förväg. Detta utgjorde ett stort problem vid akuta insatser 
då tolken måste komma snabbt. En distriktsköterska säger: 
 
     Often it´s impractical to use interpreters. If I call on an new referral who needs a 
      wound redressed but who doesn´t speak English, I can´t wait two days for an  
     interpreter. They  need the care there and then and I have to draw upon whoever is 
     available to help me communicate….However, if I picked up that there was an issue  
     that warranted an interpreting then I would arrange it for a later visit  (Gerrish,  
    2001,  s. 569). 
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Enligt Gerrish (2001) ansåg vårdpersonalen att tolken hade en viktig funktion när 
tolkningen fungerade, eftersom de bidrog till en förbättrad kommunikation mellan 
patient och vårdpersonal. Cioffi (2003) menar att en bättre tillgång till tolk även 
påverkar vårdkvaliteten positivt. 
 

Dyrt att använda tolk 
Gerrish et al (2004) skriver att kostnaderna inverkar på vårdpersonalens val om de ska 
anlita tolk eller inte. Vårdpersonalen kände en stor press på grund av kostnaderna för att 
använda tolk i verksamheten. På grund av ekonomiska åtstramningar blir det enligt 
Fatahi et al (2005) också minskningar av personalstyrkan vilket även påverkar tolkens 
villkor negativt. Enligt Fatahi et al (2005) såg sig tolken som en av vårdpersonalen 
medan vårdpersonalen hade en mer återhållsam inställning till tolken och associerade 
dem med långa och dyra konsultationer. Enligt Elderkin-Thompson et al (2001) 
anställer många hälso- och sjukvårdsverksamheter hellre tvåspråkig personal än anlitar 
tolk eftersom det är billigare. En barnmorska uttrycker följande: 
 
     There was a lot of pressure in us to cut costs because we´re over budget. What are  
     we supposed to do? You can´t just draw pictures to explain things. We´ve got to do  
     our job property…We´re failing these ladies if we can´t communicate with them  
     (Gerrish et al,  2004, s. 410). 
 
Enligt Cioffi (2003) kunde användning av tvåspråkig personal innebära långa väntetider 
för patienten då de fick vänta till den personen fanns i tjänst. Vårdpersonalen uttryckte 
bekymmer angående detta då det fördröjde kommunikation och eventuell behandling. 
Dessutom kunde det försvåras ytterligare genom att den tvåspråkiga vårdpersonalen och 
patienten inte pratade samma dialekt. En tvåspråkig sjuksköterska förklarar: 
 
     I find that a lot of times they´ll say “Do you speak Chinese?”…There can be a  
     problem because Malaysian Chinese is different from Hong Kong Chinese. Not just  
     with the dialect but some slang words are quite different (Cioffi,  2003, s. 303). 
 

Okunskap om tolkverksamhet 
Enligt Gerrish et al (2004) används inte tolk inom hälso- och sjukvården på grund av att 
varken vårdpersonal eller patient känner till hur de ska komma i kontakt med den 
tolkverksamhet som finns i kommunen. Gerrish et al (2004) skriver vidare att 
vårdpersonalen inte heller har kunskap i hur de ska samtala i ett så kallat trepartsmöte. 
Denna okunskap kunde enligt författarna leda till att patienten inte får information om 
att det finns andra möjligheter att ta till för att förbättra kommunikationen mellan 
patient och vårdpersonal. Konsekvensen av detta blev att patienten inte kunde uttala 
sina behov samt att de inte heller kunde välja mellan att använda en anhörig eller få en 
auktoriserad tolk som tolkade (a a). En tolk säger:  
 
     Half the people who work in the NHS in [city] don´t realise that our service exists 
     and they don´t realise they can use it. When they find out about it, they always ask  
     “Is it going to cost me? Who is going to pay? (Gerrish et al,  2004, s. 411). 
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En tolk annan uttrycker sig enligt följande: 
 
     I was called in because a patient forgot her appointments. The health visitor didn´t  
     brief me before. She didn´t know what was involved. She didn´t know about using  
     short sentence and allowing me to explain to the patient before asking the next  
     question. She was talking all in one go and then expected answers straight away  
     (Gerrish et al,  2004, s. 411). 
 

Oprofessionella tolkar 
Tolken kunde enligt Rosenberg et al (2007) kontrollera samtalet genom att stoppa 
samtalet om de kände att frågan inte gav det svar som begärdes för att föreslå en ändring 
av frågeställningen. Davidson (2000) samt Fatahi et al (2005) menar att tolken kunde ta 
över samtalet genom att fråga ut patienten innan han eller hon har träffat 
vårdpersonalen, vilket påverkade relationen mellan patient och vårdpersonal. 
 
Flores, Laws, Mayo, Zuckerman, Abreu, Medina och Hardt (2003) skriver att tolken 
inte alltid översatte ord och meningar som uttalats av patient eller vårdpersonal. De 
kunde lägga till, byta ut eller göra om ord och meningar eller använda sig av ord som 
inte var korrekta eller som inte existerade i målspråket. Detta innebar att det kunde 
uppstå kliniska konsekvenser som till exempel felaktig diagnos, felaktig medicinering 
och dosering (a a). Enligt Hsieh (2007) kunde viktig information gå förlorad om tolken 
struntade i kommunikationens mål och på eget initiativ tog kontroll över samtalet och 
bara koncentrerade sig på den medicinska aspekten. Tolken kunde även ge medicinska 
råd direkt till patienten utan att ha konsulterat med vårdpersonalen (a a). 
 
Elderkin-Thompson et al (2001) skriver att tolkningar är utformade genom tro och 
antaganden hos den som tolkar, vilket kan innebära att tolkens uppfattning av patientens 
personlighet inverkar på hur han eller hon förstår och översätter patientens uttalanden. 
Enligt Fatahi et al (2005) kunde vårdpersonalen ibland uppleva att patienten känner sig 
hämmad att uttala sig fritt i tolks närvaro, speciellt om känsliga saker som 
urinvägsinfektion eller sexuella problem togs upp. Aranguri, Davidson och Ramirez 
(2006) menar att relationen mellan patient och vårdpersonal blir mer opersonlig när en 
tredje part är närvarande. Enligt Rosenberg et al (2007) blev dock relationen mellan 
vårdpersonalen och patienten bättre då tolken lyckades översätta vårdpersonalens 
känslomässiga uttryck som empati och engagemang. En läkare uttrycker följande: 
 
     I always appreciate it when the interpreter is able to adjuste a little of my emotions. 
     If we talk about something sad, take a softer, empathetic tone  (Rosenberg et al,  
    2007,  s. 289). 
 
Enligt Flores (2005) är det karakteristiskt för ett ”dåligt” samtal när tolken använder ett 
förmyndaraktigt beteende genom att ta bort eller lägga till ord och meningar eller själv 
analyserar patientens problem genom att ta fram ny information i tron om att det var 
detta som vårdpersonalen frågade efter. Rosenberg et al (2007) skriver att 
vårdpersonalen känner oro för hur fullständig och noggrann översättningen är då tolk 
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används. Vårdpersonalen upplever att de har mycket liten kontroll över hur deras ord 
och meningar blir översatta. En läkare säger följande: 
 
     I ask question expecting a ”yes” or ”no” answers. They speak to each other for 5  
     min.Then the interpreter looks at me and answers only “yes” or “no”. There, you  
     don´t know  what they said (Rosenberg et al,  2007, s. 289). 
 
Det fanns tolkar som ständigt ifrågasatte patienten, vilket resulterade i onödig repetition, 
irrelevanta frågor och konflikter mellan patient och vårdpersonal (Flores, 2005). Enligt 
Greenhalgh et al (2006) så känner patienterna att tolken inte engagerar sig i samtalet, att 
de avsiktligt utelämnar, ändrar eller lägger till ord i samtalet. Fatahi et al (2005) skriver 
att tolken var medveten om detta och tolken upplevde att det skapade en obehaglig 
atmosfär. Enligt Aranguri et al (2006) påverkar tolkens reducering av ord både tonfallet 
och innebörden av orden i konversationen. Författarna menar att det enda ”positiva” i en 
reducering av ord och meningar är att det sparar tid åt vårdpersonalen. 
 

Fördel att använda samma tolk 
Enligt Gerrish (2001) blev vårdrelationen bättre mellan vårdpersonal och patient då 
samma tolk används under hela vårdtiden, vilket resulterar i bättre förutsättningar för 
patientens tillfrisknande och förtroende för både vårdpersonal och tolk. Gerrish (2001) 
skriver att förtroende för tolken är central för en framgångsrik användning av 
tolkservicen.  Både vårdpersonal och tolk menar att relationen baseras på en förståelse 
av patientens situation och kontinuerlig utveckling i vårdmöten (Greenhalgh et al, 
2006). En patient uttrycker följande: 
 
     I just wanted to have my own interpreter all the time with me, because my interpreter  
     knows me very well, knows how I am, she knows my history (Greenhalgh et al,  
     2006, s. 1175). 
 
En läkare säger följande: 
 
     It´s better to continue with the same interpreter. There is already a relation created  
     and it´s better than starting over again (Rosenberg et al, 2007, s. 289). 
 
Flores et al (2003) skriver att utbildade tolkar är en viktig komponent för en effektiv 
kommunikation mellan icke språkkunniga patienter och vårdpersonal. Enligt Gerrish 
(2001)  ansåg vårdpersonalen att det var svårt att få någon kontinuitet i tolkanvändning 
på grund av bristen på tillgång till utbildade tolkar. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att få en samlad bild över befintlig forskning valde författarna till detta 
examensarbete att göra en litteraturöversikt på redan publicerade vetenskapliga studier. 
Vi gjorde en begränsning till att artiklarna skulle vara tillgängliga på 
Högskolebibliotekets databaser, i Borås. Vi är medvetna om att detta kan vara till 
nackdel för resultatet eftersom annan viktig information kan ha gått förlorad. Studierna 
är gjorda inom olika områden som akutmottagningar, vårdcentraler och kommunal 
hemsjukvård vilket vi anser stödjer trovärdigheten i resultatet. Antalet deltagare i 
studierna stödjer resultatets giltighet ytterligare. Deltagarna är 89 tolkar, 188 patienter 
samt 156 vårdpersonal. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) skriver att strategier 
för val av deltagare har betydelse för resultatets giltighet. Vi har dock valt att inte 
diskutera deltagare, med tanke på att denna studie är baserad på litteratur utan vi valde 
att diskutera de olika perspektiv i ett tolkande samtal inom hälso- och sjukvården, det 
vill säga patientens, tolkens och vårdpersonalens perspektiv som studien har kunnat 
studera. Vårt syfte är att beskriva faktorer som inverkar på samtal mellan vårdpersonal 
och patienter som översätts av tolk och därför anser vi att vi inte kunde exkludera 
någons perspektiv eftersom alla inblandade kunde utgöra faktorer som påverkade 
samtalet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) belyser urvalet de 
påverkande faktorerna utifrån olika upplevelser vilket vi anser är viktigt. En negativ 
konsekvens av detta val är att något perspektiv kan bli dominerande, i detta fall tolkens 
perspektiv. Att patientens perspektiv inte är lika framträdande beror på de vetenskapliga 
studiernas beskrivningar, som i låg utsträckning har intresserat sig för patienter i 
tolksamtal. Vi anser dock att styrkan i uppsatsen är att faktorer lyfts fram och att dessa 
faktorer förmodligen har stor betydelse för både patienter och vårdpersonal. Fjorton 
artiklar ansågs relevanta till vårt syfte. En avgränsning för kvantitativa artiklar gjordes 
eftersom vi som författare inte var ute efter att analysera frekvenser eller proportioner.  
 
De studier som vi använt oss av och som motsvarade vårt syfte påvisar stora likheter i 
sina resultat, vilket vi anser ökar tillförlitligheten i vårt eget resultat. Samtliga artiklar 
har granskats av författarna var för sig och sedan tillsammans. Enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2008) är det svåra med att analysera och kategorisera material att 
utsagor kan tolkas på olika sätt och därmed passa in i flera kategorier. Vi som författare 
var medvetna om detta och tog detta i beaktande under analysen. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) skriver även att reflekterande och resonerande metoder används för 
att bedöma trovärdigheten i kvalitativa studier. Här sker enligt författarna en reflektion 
och diskussion mellan deltagare i forskargruppen för att kunna uppnå samstämmighet 
vid tolkning av texter. Det som stöder trovärdigheten i detta examensarbetes analys är 
att författarna först har reflekterat och tolkat materialet enskilt och sedan jämfört 
respektive tolkning för att se likheter och skillnader i analysen för att till slut få fram en 
helhet som utgjorde resultatet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är 
fokus vid kvalitativ innehållsanalys att beskriva variationer genom att identifiera 
skillnader och likheter i textinnehållet. 
 
Vi har valt att använda oss av begreppet vårdpersonal vilket inkluderar sjuksköterskor, 
distriktsköterskor, barnmorskor och läkare eftersom kommunikationsproblem berör 
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dessa yrkesgrupper i de inkluderade studierna. Metoderna som använts i de studier som 
vi ansåg relevanta är i huvudsak öppna eller halvstrukturerade intervjuer som 
kombineras med observationer. Citat finns med i tolv av de fjorton relevanta artiklarna. 
Författarna anser att en kombination av olika citat ger högre tillförlitlighet till resultatet. 
Metod och urval var beskrivet i samtliga artiklar men i varierande utförande. Det var 
dock sparsamt med metoddiskussion i samtliga artiklar.  
 

Resultatdiskussion 
Många studier beskriver hur vi på bästa sätt vårdar patienter med annan etnisk bakgrund 
och att dessa patienter behöver kulturellt anpassad vård. Vi har dock valt bort att 
fördjupa oss i kulturbegreppet eftersom vi anser att patienter bör vårdas efter 
individuella behov och inte efter sin kulturtillhörighet. Enligt Björk Brämberg (2008) 
ska alla patienter, oavsett bakgrund, bemötas som individer. Att vårda patienter med 
invandrarbakgrund handlar alltså inte om att ge ”kulturellt” anpassad vård, utan om att 
skaffa sig kunskap om hur man på bästa sätt kommunicerar genom tolk.  
 
Vårt resultat visar att en faktor som är väldigt framträdande är brist på tid. Att till 
exempel inte kunna småprata för att bygga upp en relation minskar möjligheten att 
skapa en diskussion som leder till ökad förståelse för patientens situation och 
upplevelse. Det kan leda till att patienten inte vågar ta upp känsliga saker eller till att 
patienten inte ställer några frågor. Att inte kunna tala samma språk påverkar patientens 
förmåga till förståelse, förmåga att ställa frågor samt förmåga till att skapa en relation 
till vårdpersonalen. Detta skapar en stor oro och stress hos patienten. Patienten upplever 
att de hela tiden måste anpassa sig till vårdpersonalens och tolkens krav. Dahlberg et al 
(2003) skriver att en god vård som kan erbjuda minskat lidande och ökat välbefinnande 
är beroende av en mellanmänsklig relation. Det vill säga en relation där patienten blir 
bekräftad och sedd av vårdpersonalen. En äkta vilja att möta patienten som en person i 
dennes livsvärld och vardag utgör en av de viktigaste förutsättningarna för ett 
meningsfullt vårdande enligt Dahlberg et al (2003). Alla patienter kanske inte är 
mottagliga för den information som de får på grund av olika orsaker därför är det viktigt 
att vi som distriktsköterskor är uppmärksamma på om patienten har förstått den 
information som de fått samt ger dem tid till frågor och funderingar. 
 
En annan faktor som är av stor betydelse i samtalet då tolk används är då tolken agerar 
oprofessionellt. Det förekommer enligt vårat resultat individuella skillnader hos de 
auktoriserade tolkarna i språkkunnighet och tolkningsförfarande. Enligt vår mening kan 
tolken ses som både en resurs för kommunikation och en orsak till missförstånd. En 
orsak till missförstånd kan vara då tolken tar kontroll över samtalet och intar ett 
förmyndaraktigt beteende där han eller hon utövar språkmakt och brister i sin 
yrkesutövning genom att styra vad som ska sägas samt begränsa samtalet. Tolkens 
oengagemang och nonchalans att inte ställa frågor som sägs av vårdpersonal och patient 
samt att de utelämnar relevant information påverkar både patient och vårdpersonal 
negativt. Det finns en stor oro hos vårdpersonalen för hur tolken översätter det som sägs 
i samtalet eftersom de har liten kontroll över tolkningsförfarandet. Att med ord lyckas 
översätta empati och engagemang samt vara en röst för både patient och vårdpersonal 
har stor betydelse för om tolken kunde ses som en resurs eller inte. Enligt Ewles och 
Simnet (1994) måste det finnas ett klart, entydigt och konstruktivt tvåvägsutbyte av 
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information där budskapet inte förvanskas på vägen mellan sändare och mottagare för 
att uppnå en så framgångsrik hälsofrämjande verksamhet som möjligt. Det innebär att 
samarbetet mellan flera olika professioner och discipliner fungerar och att det görs 
kontinuerliga insatser för att bygga upp och upprätthålla detta samarbete. Det är upp till 
oss som distriktsköterska att se till att vi har rätt kompetens att utföra olika uppdrag. Vi 
som distriktsköterska måste alltid vara uppdaterade i hur vi ska gå till väga i olika 
situationer, har vi inte utbildning eller kunskap i hur vi ska bete oss i tolksamtal så 
måste vi se till att vi får det. Patientens behov ska alltid komma i första hand, det är det 
vi ska sträva efter för att undvika oprofessionellt beteende hos dem som arbetar inom 
hälso- och sjukvården. 
 
En tredje viktig faktor som påverkar kommunikationen i samtalet är när tolk och 
vårdpersonal utövar makt över tiden. Tiden anses vara en otillräcklig resurs som både 
vårdpersonal och tolk tillsammans kontrollerade. Detta påverkar vårdkvaliteten och 
orsakar stress hos alla inblandade parter. Det finns inte tillräckligt med tid för att 
tillgodose patientens behov av information eller till att skapa en god vårdrelation med 
patienten eftersom patientens tid inte är lika värdefull som vårdpersonalens eller 
tolkens. Enligt Dahlberg et al (2003) kännetecknas en vårdrelation mellan vårdpersonal 
och patient av ett professionellt engagemang. Grunden för en bra vårdrelation är att 
vårdpersonalen använder sig av sin kunskap och erfarenhet för att erbjuda en absolut 
närvaro i det vårdande mötet. Vi menar att distriktsköterskan alltid måste arbeta som 
professionell rådgivare, maktmissbruk är inget som får förekomma inom vården, varken 
mot patienter eller mot kollegor. Vi har en viss auktoritet i vår yrkesroll, att kunna 
använda den rätt utan att bli auktoritär är en konst. Arbetar vi med våra olika 
professioner som ett team runt patienten minskar risken för att maktmissbruk uppstår. 
Patienten innehar den viktigaste kunskapen om sig själv och det är enbart genom 
kommunikation med patienten som vi kan få reda på det som vi behöver för att kunna 
genomföra vård med god kvalitet.  
 
I kategorin dyrt att använda tolk framkom även att vårdkvaliteten kompromissas då 
patienter som inte talar samma språk behöver men inte får tolk. Begränsad 
informationsöverföring, språkkunskaper, tidpunkt på dygnet samt kostnader var faktorer 
som kunde påverka tolkens tillgänglighet. Kostnaden för tolken ansågs vara den största 
orsaken till att tolk inte anlitades. Vi menar dock att vårdpersonalen har en lojalitet mot 
patienten genom att de måste tillgodose patientens behov men också en lojalitet mot 
arbetsgivaren genom att de måste redovisa kostnader. Det är svårt att veta hur de 
ekonomiska svårigheterna som påverkar användandet av tolk ska kunna lösas. Vi tror att 
detta är ett problem som måste lyftas upp i ljuset och diskuteras i ett vidare perspektiv. 
En stor kostnad är dock enligt vår uppfattning att inte använda sig av tolk eftersom det 
innebär många och kanske ibland svåra konsekvenser på grund av de missförstånd som 
uppstår. Dessa konsekvenser kan vara felbehandlingar, att inte få behandling, eller 
många återbesök som kanske kunde undvikas om en tolk anlitats. Patienten måste få 
den vård de har behov av oavsett om det medför kostnader för tolk eller ej.  
 
Tidigare forskning visar hur viktig kommunikation mellan patient och vårdare är, 
särskilt då patienten inte talar samma språk som vårdpersonalen. Mycket information 
går förlorad då tolk inte används i alla samtal. Tolk används inte bara för att ge 
medicinsk information utan även för att skapa en relation mellan patient och 
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vårdpersonal. Grunden för vårdandet är enligt Dahlberg et al (2003) relationen mellan 
patient och vårdpersonal, det vill säga vårdrelationen. En vårdrelation bygger på 
ömsesidighet vilket innebär att den utgår från både patient och vårdpersonal och det är 
genom vårdrelationen patienten får utrymme för att uttrycka sina begär, behov och 
problem. Enligt Eriksson (1985) så är vårdrelationen själva kärnan i vårdprocessen som 
i sin tur bygger på bedömning, planering, genomförande och utvärdering och därigenom 
uppnås optimalt vårdande.  
 
Många studier beskriver att det är svårt att möta patienters behov när det inte finns 
något gemensamt språk. Att möta behovet hos patienter som inte pratar samma språk 
som vårdpersonalen är en komplex process. Det innefattar inte bara kommunikation 
genom att översätta från ett språk till ett annat utan också om att patientens behov måste 
tillgodoses. Att inte kunna kommunicera skapar otrygghet och många gånger onödigt 
lidande hos både patient och personal. Personalen känner sig otillräcklig och patienten 
förstår inte vad som händer runt omkring henne eller honom och kan därför inte heller 
vara delaktiga i den vård som ges. Enligt Björk Brämberg (2008) måste de språkliga 
hindren överbryggas för att patienter som inte talar samma språk ska känna delaktighet i 
vården som ges. Det är viktigt att patienten blir inbjuden till delaktighet eftersom det 
involverar att patienten får möjlighet att ställa krav, att patienten blir bemött med 
hörsamhet, att patienten har en möjlighet att överbrygga bristen på ett gemensamt språk 
samt att patienten känner att de har kontroll över vårdsituationen. De språkliga hindren 
kan enligt Björk Brämberg (2008) överbryggas genom att vårdpersonalen använder 
utbildad tolk i samtal med patienter som inte talar samma språk. Därför är det viktigt att 
vårdpersonalen har kunskap om var tolk finns att tillgå samt hur de kommunicerar via 
tolken och att tolken i sin tur håller sig till sin roll som översättare och inte är någon 
som för patientens talan. 
 
Alla människor präglas av sin uppväxt, sina erfarenheter och minnen, det vill säga det 
som vi har växt upp med och det som vi har i vår så kallad ryggsäck. När vi vårdar 
patienter från andra länder så måste vi vara självkritiska vad gäller våra förutfattade 
meningar, det vill säga vår förförståelse, eftersom den har stor betydelse inom 
vårdandet. Det är viktigt att vi sätter den åt sidan och är öppna för dessa patienters 
behov. Kontinuitet i relationen är viktigt och patientens hälsoprocess måste få utvecklas 
mot optimal hälsa. Detta kan bara uppnås om det finns en fungerande 
kommunikationsprocess och en fungerande vårdrelation. Ett respektfullt bemötande 
borde framstå som självklart ur både vårdpersonalens och tolkens synvinkel. Resultatet i 
vår studie visar att det finns många faktorer som inverkar negativt på samtalet mellan 
vårdpersonal och patient när detta översätts av tolk, därför anser vi att det finns 
anledning till att lyfta upp denna fråga på högre nivå. 
 

Slutsats 
Vi anser att det behövs mer forskning inom detta område eftersom vårt resultat visar att 
bemötande av patienter som inte talar samma språk har stora brister. Upplever patienten 
att han eller hon inte blir förstådd eller tas på allvar skapas en känsla av misstro som 
oftast präglar hela vårdsituationen. En fortsatt forskning om att beskriva faktorer som 
inverkar på samtalet mellan vårdpersonal och patient som översätts av tolk skulle inte 
bara gagna patienterna, tolken och sjukvårdspersonalen utan även samhället ur ett 
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ekonomiskt perspektiv då de konsekvenser som uppstår innebär missförstånd på grund 
av språkbarriärer samt försenade diagnoser och behandlingar vilket kan bli en stor 
kostnad för hälso- och sjukvården i framtiden. Språkbarriärerna kan även hindra 
individens möjligheter att leva hälsofrämjande. 
 
Det är viktigt att distriktsköterskan, som har en ledande roll i vårdverksamheten, är 
medveten om hur olika faktorer kan påverka samtal mellan vårdpersonal och patient 
som översätts av tolk. För att en helhetssyn inom hälso- och sjukvården ska fungera bör 
vårdpersonalen och tolken arbeta tillsammans och se till så att flexibiliteten i samtalet 
och vårdandet ökar. Det är viktigt att patienten får uppleva en fungerande 
kommunikation eftersom det har en grundläggande betydelse för hälsoprocessen. 
Patienten måste alltid sättas i centrum, att inte bli sedd eller att bli betraktad som något 
man inte är eller vill vara är kränkande för självkänslan. Därför anser vi att vårdpersonal 
och tolkservice måste utveckla nya samarbetsformer genom att se till vilka möjligheter 
som finns i tolksamtalet och för att detta ska kunna möjliggöras måste vi som 
vårdpersonal få träning och utbildning i hur vi på bästa sätt kan utnyttja och använda oss 
av tolk i vårt arbete. 
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BILAGA 1 

Översikt av analyserad litteratur 
 Perspektiv Problem och 

syfte 
Metod Resultat 

Titel: Patterns of 
communication through 
interpreters: A detailed 
Sociolinguistic 
Analysis. 
 
Författare: Aranguri, 
C., Davidson, B., & 
Ramirez, R. 
 
Tidskrift: Journal of 
General Internal 
Medicine 
 
År:  2006 
 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Patient, tolk 
och läkare 
perspektiv 

Problem: Ett 
flertal artiklar har 
beskrivit hur 
närvaron av en tolk 
leder till sämre 
kommunikation 
med läkare men få 
har studerat hur 
faktisk 
kommunikation 
genom en tolk blir i 
en klinisk miljö. 
 
Syfte: Att 
analysera patient, 
läkare och tolk 
interaktioner samt 
hur tolkens 
medverkan 
inverkar på denna. 
 

Observationsstudie 
med kvalitativ metod. 
 
16 patient-läkare 
interaktioner där 13 
använde sig av tolk 
och 3 använde sig av 
tvåspråkig personal.  
 
Interaktionerna 
spelades in  samt att 
både patienter och 
läkare blev 
intervjuade 
individuellt efter 
besöket. 
 
Materialet skrevs ner 
och översattes samt 
analyserades. 
Översättnings 
analysen baserades på 
social 
språkvetenskaplig och 
diskurs analytisk 
teknik. 

Resultatet visar att tolken 
reducerade och omarbetade 
det som sades i samtalet. 
Inslag som meningsfullhet, 
tillförlitlighet, repetition 
och effekter 
uppmärksammades. Det 
förekom inget så kallade 
”små prat” med patienterna 
där tolk fanns med. Detta 
hindrar läkaren från att få 
information om patientens 
livsvärld. Närvaron av tolk 
ökar svårigheten att uppnå 
en bra patient – läkare 
kommunikation.  
 
Både tolk och vårdpersonal 
bör få träning i 
kommunikations processen 
för att minimera 
konversations förluster och 
maximera informations och 
relations utbytet med 
patienten. 
 

Titel: 
Communication 
With culturally and 
linguistically diverse 
patients in an acute care 
setting: 
nurses´experiences. 
 
Författare: 
Cioffi, R.N.J. 
 
Tidskrift: 
International Journal of 
Nursing Studies. 
 
Årtal: 2003 

Kvalitativt  
Perspektiv 
 
Sjuksköterske 
perspektiv 

Problem: 
Kommunikation 
med patienter med 
en annan kulturell 
bakgrund och 
modersmål har 
visat sig vara svårt 
enligt 
sjuksköterskan.  
 
Syfte: Att 
undersöka och 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
kommunicera med 
patienter och 
anhöriga med olika 
kulturer och andra 
språk än engelska. 

Kvalitativ studie där 
23 sjuksköterskor 
från ett sjukhus i 
Sidney deltog. 
Sjuksköterskorna 
hade minst 5 års 
erfarenhet av att 
arbeta med patienter 
från andra kulturer. 
Intervjuerna  bestod 
av öppna frågor  där 
deltagarna fick 
berätta om sina  
upplevelser av att 
vårda patienter från 
olika kulturer och 
med annat språk. 
Intervjuerna spelades 
in på band och 
översattes i sin helhet 
till skriven text som 
sedan analyserades 
genom en kvalitativ 
analysmetod. 

Resultatet visade på att 
tillgången till tolk var 
sämre för patienter från 
Slovakien och Somalia än 
för patienter från Kina och 
Arabländerna.Tillgången 
till tolk var sämre på helger 
och nätter. 
När det finns tillgång till 
tvåspråkig personal så 
väntar patienterna tills de är  
i tjänst så att de kan tolka åt 
dem. 
Sjuksköterskorna upplevde 
att tolkar inte alltid fanns 
tillgängliga samt att de inte 
alltid översatte allt som 
sades. Anhöriga tolkade åt 
patienter trots att det inte 
var deras policy. 
 
När det fanns tillgång till  
tolk så blev vårdkvaliteten 
förbättrad. 
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Titel: The interpreter as 
institutional gatekeeper: 
The social-linguistic 
role of interpreters in 
Spanish-English 
medical discourse 
 
Författare: Davidson, 
B. 
 
Tidskrift: Journal of 
Sociolinguistics. 
 
Årtal: 2000 

 
Kvantitativ 
med 
kvalitativ 
slutsats 
 
Patient, tolk 
och 
vårdpersonals 
perspektiv 

 
Problem: Tolkar 
antas inte agera 
som neutrala i 
interaktionen 
mellan patient och 
vårdpersonal utan 
de är aktiva 
deltagare i 
diagnosprocessen 
vilket anses inte 
vara deras uppgift. 
 
Syfte: Att 
undersöka 
språkliga och 
sociala roller som 
sjukhus tolkar har i 
medicinsk diskurs. 

 
En kvantitativ studie 
med Kvalitativ 
slutsats. 
10 besök hos läkaren 
med patienter som 
pratar spanska och 
använder en 
spansktalande tolk 
jämfördes med 10 
besök med 
engelsktalande 
patienter i samma 
ålder och kön med 
liknande symtom. 
Även läkare och 
tolkar jämfördes vad 
gäller  ålder, ras, 
religion. 

 
Resultatet går ut på att visa 
hur tolkens roll bemöts av 
sjukhuspersonal. 
Resultatet påvisar att tolken 
som arbetade på sjukhuset 
hade mycket liten 
utbildning, enda kravet var 
att de kunde prata både 
engelska och spanska samt 
kunna översätta 50 
medicinska termer. De fick 
ingen som helst träning i 
hur ett tolk samtal skulle gå 
till. 
 
Tolken är inte så högt 
värderad av sjukhusets 
personal. Personalen vet 
mycket lite om vad tolken 
egentligen gör och har även 
mycket liten kunskap om 
hur de ska komma in 
kontakt med 
tolkverksamheten.  
 

Titel: When nurses 
double as interpreters: a 
study of Spanish-
speaking patients in a 
US primary care 
setting.  
 
Författare: Elderkin-
Thompson, V., Cohen 
Silver, R., & Waitzkin, 
H. 
 
Tidskrift: Social 
Science & Medicine 
 
Årtal: 2001 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Patient, 
läkare och 
sjuksköterske 
perspektiv 

Problem: Hälso- 
och sjukvården i 
USA får många 
patienter som inte 
kan prata engelska. 
Tvåspråkiga 
sjuksköterskor som 
inte fått någon 
utbildning som tolk 
översätter för dessa 
patienter.  
 
Syfte: Att 
undersöka 
noggrannheten i 
översättningen när 
tvåspråkiga 
sjuksköterskor utan 
tolkutbildning 
användes som 
tolkar under 
läkarbesök. 

Man konstruerade en 
kvalitativ, cross 
sectional studie där 
man videoinspelade  
21 spansktalande 
patienter  under 
läkarbesök som 
använde 
sjuksköterska som 
tolk. Det var 
patienternas första 
besök i primärvården.  
Texten skrevs ner och 
analyserades. 

Olika misstag 
uppmärksammades.  
Vid lyckade tolkningar 
uppstod inga missförstånd. 
I hälften av fallen som 
studerades i studien 
uppstod kommunikations 
problem som påverkade 
läkarens förståelse för 
symtomen eller 
trovärdigheten för 
patienten. Resultatet visar 
att många icke engelsk 
talande patienter kan vara 
missförstådda av sina 
läkare. 

Titel: 
Interpreters´experiences 
of general practitioner- 
patient encounters. 
 
Författare: Fatahi, N., 
Mattsson, B., 
Hasanpoor, J., & Skott, 
C. 
 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Tolkens 
perspektiv 

Problem: 
Hälsovårdspersonal 
behöver assistans 
av tolkar för att 
kommunicera med 
patienter som har 
utländsk bakgrund. 
I Svensk 
primärhälsovård är 
tolkar en viktig del 

Kvalitativ 
intervjustudie med 
phenomenologisk 
ansats  analysen. 
 
8 erfarna 
auktoriserade tolkar, 
6 kvinnor och 2 män, 
blev tillfrågade om att 
delta i studien men 

Tolkarna visade på ett antal 
problem som 
huvudsakligen var 
relaterade till svårigheten 
att balansera en treparts 
relation mellan allmän 
praktiserande läkare, 
patient och tolk.  
 
Tolkarna var klart 
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Tidskrift: 
Scandinavian Journal of 
primary Health care. 
 
Årtal: 2005 
 

i många 
konsultationer. 
Trots den stora 
omfattningen av 
medicinsk litteratur 
om tolkanvändning 
så har få studier 
fokuserat på just 
tolkens upplevelse 
i 
tolkningsprocessen. 
 
Syfte: Att studera 
tolkens upplevelse 
av problem i 
korskulturella 
kommunikationer 
med avseende till 
den allmän 
praktiserande 
läkarens möte med 
patienten. 

det var bara 5 som 
kunde. 
 
Gruppintervju gjordes 
som varade i 90 
minuter. 
Diskussionen startade 
med öppna frågor och 
alla deltog i 
diskussionerna. 
 
Diskussionerna 
spelades in och 
översattes ordagrant 
samt analyserades. 
 

motiverade till att dela med 
sig av sina erfarenheter. 
Tre olika kategorier 
identifierades där två var 
relaterade till problem och 
svårigheter och ett till 
framtida möjligheter. 
 
Exempel på detta var 
tolkens roll, där attityder 
hos vårdpersonal ingick, 
tidsbrist, där stress och 
informationsbrist ingick 
samt kulturella aspekter där 
vårdpersonalens roll, och 
vidare utbildning ingick. 

Titel:  The impact of 
medical interpreter 
Services on the Quality 
of health care: a 
systematic review. 
 
Författare: Flores, G. 
 
Tidskrift: Medical 
Care Research and 
review. 
 
Årtal: 2005 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Tolk, patient 
och 
vårdpersonal 
perspektiv. 

Problem:  Trots att 
det finns 21 
miljoner människor 
i America som inte 
kan eller pratar lite 
engelska så är det 
mycket lite känt 
vilken effekt och 
vilken påverkan 
medicinskt 
utbildade tolkar har 
på vårdkvaliteten. 
 
Syfte: Att göra en 
litteraturstudie för 
att se vilken effekt 
eller påverkan den 
medicinskt 
utbildade tolken 
har på 
vårdkvaliteten. 

Kvalitativ metod med 
systematisk litteratur 
undersökning. 

Många studier visar på att 
vårdkvaliteten 
kompromissas då icke 
engelsktalande patienter 
behöver men inte får en 
tolk. Vårdkvaliteten hos 
icke engelskspråkiga 
patienter är lägre och det 
begås fler översättningsfel 
om man använder 
outbildade tolkar. 
 
Otillräcklig tolkservice kan 
ge allvarliga konsekvenser 
för patienter med psykiska 
sjukdomar. Utbildade 
professionella tolkar och 
tvåspråkig 
hälsovårdspersonal har en 
positiv effekt på dessa 
patienters vårdkvalitet.  
 
Resultatet visar att optimal 
kommunikation med minst  
antal tolkningsmissar 
inträffar då professionella 
tolkar eller tvåspråkig 
personal används. 

Titel: Errors in Medical 
Interpretation and their 
potential clinical 
consequences in 
pediatric encounters. 
 
Författare: Flores, G., 
Laws, M.B., Mayo, 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Tolk, patient 
och 
vårdpersonal 
perspektiv 

Problem: Omkring 
19 miljoner 
människor i USA 
har en begränsad 
språkkunskap i 
engelska. Det är 
lite känt hur stor 
frekvens och 

Kvalitativ metod. 
Under en 7 månaders 
period har det spelats 
in samt översatts  13 
interaktioner mellan 
tolk, patient och 
vårdpersonal. 
Auktoriserade tolkar 

Man noterade 396 
tolkningsfel, vilket utgjorde 
31 stycken per möte. De 
vanligaste felet var 
utelämnande av ord, utbytta 
ord och meningar, tillägg 
av ord och meningar. 
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S.J., Zuckerman, B., 
Abreu, M., Medina, L., 
& Hardt, E.J. 
 
Tidskrift: Pediatrics 
 
Årtal: 2003 
 

potential av 
kliniska 
konsekvenser  som 
en feltolkning får. 
Tidigare studier 
visar på att när 
familjemedlemmar 
och otränade 
tvåspråkiga 
sjuksköterskor 
används som tolk 
begås det många 
tolkningsfel. Lite är 
dock känt om 
frekvensen av den 
kliniska effekten av 
detta eller om den 
auktoriserade 
tolken har högre 
kvalitet i sin 
tolkning. 
 
Syfte: Att fastställa 
frekvensen, 
kategorierna och 
potentialen av 
kliniska 
konsekvenser som 
feltolkningar har. 
 

medverkade i 6 av 
interaktionerna, i de 
övriga deltog 
anhöriga, 
socialarbetare, 
sjuksköterskor samt 
ett barn som tolkade. 
 
Varje feltolkning som 
gjordes 
kategoriserades och 
det avgjordes även 
vilken klinisk 
konsekvens den 
utgjorde. 
 

63% av alla feltolkningar 
hade en klinisk 
konsekvens.  
De flesta feltolkningarna 
gjordes av icke 
auktoriserade tolkar. 
 
Auktoriserade tolkar är en 
viktig komponent för att 
uppnå en effektiv 
kommunikation mellan 
icke engelskspråkiga 
patienter och 
hälsovårdspersonal. 

Titel: 
The nature and effect of 
communication 
difficulties arising from 
interactions between 
district nurses and 
South Asian patients 
and their carers. 
 
Författare: 
Gerrish, K. 
 
Tidskrift: 
Journal of Advanced 
Nursing 
 
Årtal: 2001 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Sjuksköterske 
perspektiv 

Problem: 
Patienter som 
kommer från Södra 
Asien har 
svårigheter att tala 
flytande engelska, 
vilket kan leda till 
mer svårtillgänglig 
och ogynnsam 
vård. Anhöriga 
används i stor 
utsträckning för att 
tolka åt patienterna. 
Det har gjort få 
studier för att 
undersöka 
problemets 
omfattning. 
 
Syfte:  
Studien fokuserar 
på svårigheter i 
kommunikationen 
mellan 
sjuksköterskor och  
sydasiatiska 
patienter och deras 
vårdare. 

En etnografisk 
datainsamling har 
gjorts genom 
djupintervjuer med 
åtta föreståndare samt 
genom deltagande 
observationer i sex 
distriktskötersketeam 
där 22 
distriktsköterskor 
deltog. 
 
En stor del av 
patienterna kom från 
etniska minoritets 
grupper i fyra utav 
teamen. de övriga två 
teamen vårdade 
främst vita patienter 
och var en 
jämförelsegrupp. 
 
Intervjuerna spelades 
in. Fältanteckningar 
och intervjuer skrevs 
ner och analyserades. 

Resultatet visade att mer än 
hälften av de sydasiatiska 
patienterna hade liten eller 
ingen förståelse för det 
engelska språket. 
Användandet av 
professionella tolkar var 
begränsat och deltagarna 
hade både bra och dålig 
tillit till familjemedlemmar 
som tolkar. 
Detta visar på vilka 
svårigheter patienter från 
etniska minoritets grupper 
har. Språkbarriären gjorde 
att värdefulla råd 
beträffande levnadsregler 
och behandling inte 
förstods.  Det fanns många 
anledningar till att 
sjuksköterskan inte anlitade 
utbildade tolkar trots att de 
skulle haft nytta av dem. 
Besöken skulle kunna 
förberedas bättre genom att 
ta reda på vilka 
språkkunskaper patienten 
hade. 
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Titel: Bridging the 
language barrier: the 
use of interpreters in 
primary care nursing 
 
Författare: Gerrish, 
K., Chau, R., 
Sobowale, A., & 
Birks,E. 
 
Tidskrift: Health and 
Social Care in 
Community 
 
Årtal: 2004 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Patient, tolk 
och 
sjuksköterske 
perspektiv. 

Problem: 
Språkbarriären är 
ett stort hinder för 
att sjuksköterskan 
ska kunna ge en 
rättvis vård till 
patienter från 
etniska 
minoritetsgrupper. 
 
Familjer och 
vänner används 
som tolk på grund 
av att tolkservicen 
är otillräcklig inom 
primärvården.  
 
Forskning om hur 
sjuksköterskor 
kommunicerar med 
patienter är 
begränsad. 
 
Syfte: Att 
undersöka 
användandet av 
tolkservice i 
primärvården sett 
från 
distriktsköterskans, 
tolkens och 
patienternas 
perspektiv. 
 

Studien utfördes med 
hjälp av diskussioner 
i intervjuform i 
fokusgrupper. 
 
Intervjuerna spelades 
in och skrevs ner i 
textform. 
Materialet kodades 
och strukturerades 
upp efter de tre 
deltagargrupperna. 

Resultatet visar att 
utbildning för både 
personal och tolkar skulle 
underlätta och förbättra 
användandet av tolk samt 
förbättra kvaliteten på 
själva interaktionen i 
tolkmötet. 
 
När tolktjänsten ansågs 
bristfällig förlitade 
sjuksköterskorna sig hellre 
på anhöriga som tolkar än 
att kämpa för förbättrad 
tolkservice. 

Titel: Communicative 
and strategic action in 
interpreted 
consultations in 
primary health care: A 
Habermasian 
perspective. 
 
Författare: 
Greenhalgh, T., Robb, 
N., & Scambler, G. 
 
Tidskrift: Social 
Science & Medicine 
 
Årtal: 2006 
 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Tolk, patient 
och läkare 
perspektiv 

Problem: Det 
pratas cirka 340 
olika språk i 
England vilket gör 
att det uppstår stora 
språkbarriärer inom 
hälso- och 
sjukvården.  
 
Syfte: Att förklara 
hur system och 
livsvärld, 
kommunikation 
och strategisk 
handling, 
interpersonella och 
politiska sfärer 
spelar ut varandra i 
konsultationen 
mellan tolk, läkare 
och patient. 
 
 
 

En kvalitativ studie 
där 18 patienter, 17 
professionella tolkar 
samt 9 familje 
medlemmar som 
tolkar och 13 läkare, 
15 sjuksköterskor , 8 
receptionister och 3 
föreståndare deltog. 
 
Det gjordes 69 
individuella intervjuer 
och 2 fokusgrupper.  
Intervjuerna bandades 
skrevs ut i sin helhet 
och analyserades. 
 

Resultatet visar att 
förhandsvillkoren för 
kommunikationshandlingen 
sällan märks i tolknings 
konsultationen. Tolkens 
närvaro gör en två parts 
interaktion till en triad 
interaktion. 
Det fanns brist på 
förtroende samt var svårt 
att få ihop tider som 
passade både tolk och 
vårdpersonal. 
 
Tolken tar över den sociala 
rollen under 
tolkningsprocessen medan 
anhöriga som tolkar skiftar 
sin maktbalans till 
patientens fördel. 
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Titel: Interpreters as 
co-diagnosticians: 
Overlapping roles and 
services between 
providers and 
interpreters. 
 
Författare: Hsieh, E. 
 
Tidskrift: Social 
Science & Medicine 
 
Årtal: 2007 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Tolk, patient 
och 
vårdpersonal 
perspektiv 

Problem: Tolkarna 
förväntas ta 
initiativ till et 
empatiskt 
förhållningssätt till 
patienten och 
försäkra 
vårdkvaliteten som 
vården ger. 
De ses som 
osynliga maskiner 
och får inte ha 
någon relation med 
patienten eller göra 
några aktiva 
bedömningar för 
att underlätta 
patient-
vårdpersonal 
interaktionen. Det 
har dock 
framkommit att 
tolken inte är 
neutral utan tolken 
balanserar hela 
tiden mellan hur de 
ska tala eller inte 
tala om olika saker. 
De antar hela tiden 
specifika roller 
som påverkar 
innehållet i patient-
vårdpersonal 
interaktionen. 
 
Syfte: Att beskriva 
tolkens roll genom 
att kritiskt granska 
tillämpningen och 
konsekvensen av 
denna. 

Kvalitativ metod 
Observations studier 
samt intervjuer med 
26 auktoriserade 
tolkar, 4 patienter och 
12 vårdpersonal.  
 
Det gjordes först 
observationer av 
patient, tolk och 
vårdpersonal 
interaktionerna där 
tolkens beteende 
fokuserades. Sen 
intervjuades tolkar 
som fick förklara  sitt 
beteende. 

Resultatet visar på olika 
beteenden hos tolken som 
påverkade interaktionen. 
Tolken tog på sig 
vårdpersonalens roll i 
kommunikationsprocessen, 
tolken redigerade 
information som hade 
medicinsk relevans, tolken 
frågade patienten om olika 
saker för att få fram 
information om symtom, 
tolken deltog i 
diagnostiserings processen 
och tolken gav medicinsk 
information till patienten 
utan att rådgöra med 
vårdpersonalen innan. 
 
Det är viktigt att identifiera 
dessa beteenden och förstå 
tolken för att kunna 
utveckla praktiska och 
effektiva lösningar på de 
eventuella konsekvenser 
som uppstår på grund av 
tolkens beteende. 

Titel: Public Health 
nurses and the delivery 
of quality nursing care 
in the community. 
 
Författare: Markham, 
T., & Carney, M. 
 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
 
Årtal: 2008 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Sjuksköterske 
perspektiv 

Problem: Allmän 
sjuksköterske 
hälsovård har 
utvecklats över de 
senaste 5 åren med 
fokus på hur bra 
vårdkvaliteten är. 
Det finns olika 
faktorer som 
påverkar 
vårdkvaliteten. 
 
Syfte: Att förklara 
faktorer som 
påverkar 
vårdkvaliteten 
inom kommunen 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Metoden utgör en 
möjlighet att få fram 
ny kunskap istället för 
att verifiera den 
kunskap som redan 
finns. 
 
8 kommun 
sjuksköterskor som 
hade mer än 3 års 
yrkeserfarenhet  
deltog i studien. 
Intervjuerna spelades 

Sjuksköterskorna strävar 
efter ett evidensbaserad 
vårdande , de är medvetna 
om sin oförmåga att uppnå 
detta och refererar till 
faktorer som hindrar dem 
från att uppnå målet.  
 
Det är faktorer som 
tidspress, stora 
patientgrupper, bristande 
resurser, bristfällig 
utbildning, avancerad 
teknik med mera.  
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Utifrån ett 
sjuksköterske 
perspektiv. 

in, skrevs ner och 
analyserades. 

Titel: The (un)-
certainties of district 
nurses in the context of 
cultural diversity. 
 
Författare: Peckover, 
S., & Chidlaw, R.G. 
 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
 
Årtal: 2007 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Sjuksköterske 
perspektiv 

Problem: Patienter 
från etniska 
minoritetsgrupper 
fortsätter att 
uppleva olikheter I 
vården. 
Distriktsköterskan 
arbetar med många 
olika klienter och 
ännu har inga 
forskare kunnat 
förklara olikheter i 
vårdservicen till 
dessa patienter som 
har sin grund i 
organisatoriska, 
professionella och 
personliga orsaker. 
 
Syfte: Förklara 
distriktsköterskans 
förståelse och 
tillämpning i 
relation till 
diskriminerings 
och olikheters 
frågor. 

Kvalitativ ansats med 
semistrukturerade 
intervjuer med 18 
distriktsjuksköterskor. 
 
Man ville förklara 
distriktsköterskans 
förståelse för 
diskriminering och 
jämlik vård  i 
förhållande till deras 
arbete. 

Det finns ett behov av 
fortsatt utbildning och 
praktisk utveckling för att 
förmå distriktsköterskan att 
genomföra en mer 
likvärdig vård till patienter 
från etniska 
minoritetsgrupper. 
 
Distriktsköteskans 
berättelser visade på 
osäkerhet då frågor om 
etnisk och kulturella 
olikheter diskuterades. De 
hade brister i att möta dessa 
patienters behov av tolk.De 
upplevde att olika 
organisationsproblem 
gjorde det mycket svårare 
att få tag på tolk. Många 
gånger förväntade sig  
Distrikt sköterskan att det 
skulle finnas någon hemma 
hos patienten som kunde 
tolka därför anlitades ingen 
tolk. 

Titel: Doctor-patient 
communication in 
primary care with an 
interpreter: Physician 
perceptions of 
professional and family 
interpreters. 
 
Författare: Rosenberg, 
E., Leanza, Y., & 
Seller, R. 
 
 
Tidskrift: Patient 
Education and 
Counseling 
 
Årtal. 2007 
 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Läkarens 
perspektiv 

Problem:. Det 
finns ett flertal 
studier som visar 
att informella 
tolkar som 
anhöriga inte ska  
användas  som 
tolk. 
  
 
Syfte: Att förklara 
läkarens upplevelse 
av hur 
auktoriserade 
tolkar och 
familjemedlemmar 
som tolkar 
påverkar deras 
utförande av sina 
arbetsuppgifter. 

Kvalitativ metod  
19 läkare deltog i 
studien där möten 
 med 24 av deras egna 
patienter spelades in.  
Alla deltagarna 
granskade  
inspelningen och 
semistrukturerade 
intervjuer gjordes i 
samband med detta 
för att beskriva 
likheter och 
skillnader hos 
läkarens beteende då 
auktoriserade tolkar 
och familje 
medlemmar tolkade. 
Läkarna pratade 
franska eller engelska 
.  
Det var 12 patienter 
som hade en släkting 
som tolkade och 2 
som hade en vän. 12 
patienter hade en 
professionell tolk.  
 

Läkarna uppfattade alla 
kommunikations uppdrag 
som svårare då tolk 
användes än då ingen tolk 
behövdes. De uppfattar 
familjemedlemmar som 
tolkar som mindre 
skickliga tolkar. När det 
fanns en auktoriserad tolk 
närvarande följde läkaren 
de kommunikations regler 
som de hade lärt sig. Dessa 
regler var inte så noga att 
följa när familje 
medlemmar tolkade.  
 
Riktlinjer för att arbeta med 
tolk skulle inkludera 
direktiv på hur man arbetar 
med både auktoriserade 
tolkar och familje 
medlemmar som tolkar. 
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BILAGA  2                      

Tabellsammanställning av litteratursökning 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal lästa  Använda 

Cinahl Interpret* and 
nurse and 
communicat* 

64 7 5 

Cinahl Interpreter  81 5  4 
Cinahl Interpret* and 

communication 
209 2 1 

Cinahl Interpret 13065  . 
 

Cinahl Nurse  6819    
 

Cinahl Communicat* 4722     
Blackwell 
Synergy, 
Wiley Science 

Interpret* and 
nurse and 
communicat* 
 
Interpreter 
 
 
Interpret* and 
communication 
 
District nurse 

327 
 
 
 
659 
 
 
 
5027 
 
1163 

2 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
10 

1 (samma artiklar som 
hittades I Cinahl) 
 
 
1 (samma artiklar som 
hittades I Cinahl) 
 
 
2 (samma artiklar som 
hittades I Cinahl) 
 
1 (samma artikel som 
hittades i Cinahl) 
 
 

Samsök Interpreter and 
Interpreting 

74 6 2 (samma artiklar som 
hittades i Cinahl) 

 
 
Vi hittade sammanlagt fjorton artiklar som var relevanta till vårt syfte, tio av dem 
hittade vi i databaserna som angetts ovan och fyra artiklar fann vi med hjälp av de 
inkluderade artiklarnas referenslistor. Sökningen har genomförts under perioden 
2008.05.26 – 2008.08.22 
 
 


