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Sammanfattning 
Bakgrund: Immigrationen till Sverige har under de senaste åren ökat. Detta har medfört 
att antalet individer som har svårigheter att förstå och tala det svenska språket har ökat 
inom vården. Kommunikation är en förutsättning för att kunna uppnå god vård vilket 
ställer krav på att sjuksköterskor måste kunna bemöta och hantera de eventuella 
språkbarriärer som kan uppstå. För att underlätta kommunikationen när patient och 
vårdpersonal inte talar samma språk kan anhöriga eller professionell tolk tas till hjälp. 
Syftet: Syftet är att beskriva hur språkbarriärer och hanteringen av språkbarriärer 
upplevs av de människor i vården som berörs av språkbarriärer. 
Metod: Studien är en litteraturstudie baserad på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar 
som beskriver upplevelser av språkbarriärer i vården.  
Resultat: Resultatet visar att språkbarriärer kan försvåra vårdpersonalens 
förutsättningar att ge god vård samt påverka vårdrelationen. Språkbarriärer påverkar 
även tidvis patientens möjlighet till delaktighet i vården. I flertal studier uppgav 
vårdpersonalen en oro över att inte förstå patienten och att patienten inte förstår den 
information som ges. Professionell tolk lyftes fram som en viktig länk för att säkra en 
god kommunikation mellan vårdare och patient. Då det inte alltid är praktiskt möjligt att 
använda professionell tolk var det även vanligt förekommande att använda anhöriga 
som tolkar. Resultatet visar att patienter och anhöriga inte alltid hade samma syn på 
delaktighet som vårdpersonalen, vilket kunde medföra svårigheter i kommunikationen. 
Vårdpersonalen ansåg att patienten hade rätt till delaktighet samt att vara informerad om 
diagnos och behandling i vården. Anhöriga kunde ibland undvika att översätta dåliga 
besked för patienten då de ville skona patienten från dessa. Dessa skilda åsikter kunde 
skapa frustration hos båda parter.  
Slutsats: Kommunikation är en viktig del i det vårdande arbetet. Att ge vård samt att ta 
emot vård då patient och vårdpersonal inte talar samma språk kan skapa oro och 
påverka vården negativt. En professionell tolk kan underlätta kommunikationen samt 
möjliggöra att en vård relation kan skapas. Kommunikation är även en viktig del för att 
patienten skall kunna ges möjlighet till delaktighet i vården. Anhöriga kan underlätta 
kommunikationen mellan vårdpersonal och patient men främjar inte alltid patientens 
delaktighet och autonomi. Det är viktigt med kunskap om vårdpersonal samt patienters 



upplevelser av kommunikation för att undvika onödigt lidande och för att öka 
förståelsen för tolkens betydelse för vårdandet. 
 
Nyckelord: communication barriers, interpreter, immigrants, nursing, patient 
participation  
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INLEDNING 
 
Den ökade immigrationen i Sverige har medfört att antalet människor som har 
svårigheter att tala samt förstå det svenska språket ökar i samhället och därmed även 
inom vården. Vårdpersonal och patienter som inte talar samma språk kan därmed möta 
svårigheter i att kommunicera med varandra och kommunikationen kan bli bristfällig. 
Kommunikation är en viktig del för att kunna skapa en fungerande vårdrelation, där 
delaktighet samt respekt kan främjas mellan vårdare och patient. Patienter som inte talar 
samma språk som vårdpersonalen kan ha svårt att förmedla hur de mår, ställa frågor 
kring sin situation samt förstå den information som vårdpersonal ger. Detta kan ge 
upphov till missförstånd och ett ökat lidande. Språkbarriärer kan utgöra ett hinder för 
vårdpersonalens förutsättningar att kunna ge god vård samt att kunna tillgodose 
patientens individuella behov. Vårdpersonal behöver få verktyg för att hantera dessa 
språkbarriärer samt få en ökad medvetenhet om hur kommunikation via mellanled kan 
påverka vården.  
 
I vårt kommande yrke som sjuksköterskor kommer vi att vara med om många möten 
med människor från olika delar av världen. Vi har valt att undersöka hur 
kommunikationen upplevs då vårdpersonal och patient inte talar samma språk, detta för 
att kunna skapa en större förståelse för hur det kan påverka mötet. Begreppet 
vårdpersonal har valts att användas då studiens syfte är att belysa upplevelsen av mötet 
mellan patienter och vårdpersonal oavsett professionstillhörighet.  
 
 
 
BAKGRUND 

Vårdande i ett mångkulturellt samhälle 
Under de senaste 150 åren har Sverige förändrats från att vara ett land människor 
utvandrade från till att bli ett land dit människor invandrar till. Idag är cirka 16 % av 
Sveriges befolkning födda i ett annat land, vilket motsvarar drygt 1,6 
miljonermänniskor (Migrationsinfo 2015). Enligt statistiska centralbyrån (2015) 
invandrade cirka 126 000 människor till Sverige under år 2014, en ökning på nästan tio 
procent jämfört med år 2013. Invandringen kommer att medföra att allt fler i 
befolkningen har ett annat modersmål än svenska, vilket ställer krav på samhället att 
kunna bemöta (Statistiska centralbyrån 2008, s. 15). Ett av hälso- och sjukvårdens mål 
är att vård skall ges på lika villkor för alla i befolkningen (SFS 1982:763). 
Kommunikationshinder medför högre krav på samhälle och sjukvård för att kunna 
bemöta och hantera. 
 
Språk och kultur går hand i hand. Vårt språk är en del av vår kultur och innefattar 
förutom ord och grammatik även vårt sätt att se på världen. Hur vi ser på hälsa och 
sjukdom påverkas också av vår kulturella bakgrund. Varje kultur har sina teorier och 
hypoteser kring sjukdom och hälsa (Hanssen 2007, s. 28). Vård i Skandinavien präglas 
av direkt kommunikation och byggs upp av tidsramar och regler. Detta kan i andra 
kulturer upplevas som avvisande och brist på empati, något som kan medföra en känsla 



 2 

av otrygghet samt leda till missförstånd (Hanssen 2007, ss. 40-42). Den kulturella 
skillnad som kan finnas i upplevelsen av hälsa och sjukdom kan upplevas som 
främmande och okänd (Bäärnheim 2013, ss. 299-300). Över kulturgränser kan det 
emellanåt uppstå missförstånd och kulturkrockar (Hanssen 2007, ss. 40-42). Det är 
viktigt att vårdpersonal har en övergripande kunskap och kännedom kring de vanligaste 
kulturerna för att kunna bemöta och hantera detta (Hanssen 2007, ss. 28-29). 
Vårdpersonal bör vara lyhörd för patientens kultur och se det som viktig kunskap för att 
kunna bemöta patienten med värdighet och respekt (Wiklund 2003, ss. 56-57). Enligt 
Svensksjuksköterskeförening (2010, s. 10) skall sjuksköterskan kunna identifiera de 
kulturella faktorer som kan påverka patientens vård och behandling. Det betyder att 
vårdpersonal bör möta varje patient med respekt utifrån dennes kultur och bakgrund 
(Eide & Eide 2009, ss. 96-97). För att möjliggöra detta är det viktigt att vårdpersonal är 
medvetna om sina egna kulturella värderingar (Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi 2014). 
 
 

Vårdrelation och vårdande samtal 
Relationen mellan vårdare och patient beskrivs som ett mellanmänskligt samspel där det 
finns möjlighet för patienten att kunna utvecklas och anses vara en förutsättning för en 
fungerande vårdprocess. Vårdrelationen är en asymmetrisk relation vilket innebär att 
vårdpersonal har en maktposition gentemot patienten. Vårdpersonal bör använda 
sinmakt för att främja patientens hälsa och stödja patienten i dennes arbete mot en bättre 
hälsa (Wiklund 2003, ss. 155-157). Det maktfria samtalet är ett ideal vårdpersonal bör 
sträva mot. Detta kräver en ojämlik relation i det jämlika vårdsamtalet, där vårdaren 
underordnar sig patientens situation och behov. Det kan inte förväntas av patienten att 
denne ska kunna hantera de hinder och maktinslag som kan ligga i vägen för 
vårdsamtalet. Ansvaret för en fungerande kommunikation ligger således på 
vårdpersonalen och organisationen (Vinthagen 2007, s. 92). Vårdpersonalens roll är att 
vara tillgäng för patienten och patienten har ett ansvar i att bjuda in vårdaren i sin värld. 
Denna ömsesidighet gör att relationen utgår ifrån patienten och kan inte forceras fram 
av vårdpersonalen. Relationen mellan vårdpersonalen och patient bygger på en 
ömsesidig tillit och respekt och utgör en kraftkälla för patienten, den kan ge kraft och 
lindra lidande. Det är ett etiskt och moraliskt ansvar att vårdpersonalen tillsammans med 
patienten utformarvården och gör denne delaktig. Den vårdande relationen 
kännetecknas av det ansvar som vårdpersonalen har gentemot patienten. Vårdaren kan 
dock inte arbeta ensam för att skapa den vårdande relationen utan båda parter måste 
vara delaktiga för att den vårdande relationen ska kunna formas (Wiklund 2003, ss. 155-
158). 
 
Det vårdande samtalet är en viktig del i utformningen av vårdrelationen, det kan hjälpa 
patienten att finna hälsa och välbefinnande. Vårdpersonal har ett ansvar gentemot 
patienten och bör lägga sina fördomar åt sidan för att kunna vara öppen och följsam för 
patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 200-202). Vår livsvärld är unik och 
personlig och ligger till grund för hur vi upplever världen runt omkring. Livsvärlden 
påverkar upplevelsen av hälsa och sjukdom och är något som vårdpersonal bör vara 
medvetna om. För att kunna ge optimal vård bör vårdpersonalen vara lyhörd för hur 
vårdandet påverkar patientens upplevelse av mening och sammanhang utifrån dennes 
livsvärld. Upplevelser av välbefinnande, hälsa, sjukdom och lidande utspelas i vår 
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livsvärld. Ett vårdande som inte bygger på patientens livsvärld som grund kan aldrig bli 
vårdande. Patientens bakgrund och livssituation har en betydande del i hur patienten 
upplever hälsa och välbefinnande. Det är därmed av stor vikt att vårdpersonalen möter 
patienten i dennes livsvärld för att kunna stödja patientens hälsoprocess (Dahlberg & 
Segersten 2010, ss. 146-148). En förutsättning för att vårdpersonal skall kunna ta del av 
patientens livsvärld är att patienten görs delaktig i vårdandet (Björk Brämberg 2008, ss. 
123-124). 
 

Delaktighet   
I mitten av 1900-talet började idén om att patienten skulle vara delaktig i vården att 
diskuteras i det västerländska samhället. En strävan efter ett ökat självbestämmande och 
Autonomi hos patienter inleddes då. En förutsättning för att patienten ska kunna vara 
delaktig i vården är att en relation skapas mellan patient och vårdare samt att det sker ett 
utbyte av information (Eldh 2009, ss. 46-52). Vårdaren bör ha ett öppet och inbjudande 
engagemang till att göra patienten delaktig (Björk Brämberg 2008, s. 123). Forskning 
visar att patienter emellanåt inte kände sig delaktiga i vården på grund av språkbarriärer. 
Studien visar att patienterna tidvis kände sig förbisedda och objektifierade av 
vårdpersonalen. Patienterna uppgav även att de emellanåt kände sig osäkra på den vård 
de fick då de inte förstod vad som pågick (Martinsson, 2013). Patientens delaktighet har 
visat sig leda till ett bättre resultat av behandling och vård. Om patienten inte är delaktig 
i sin vård kan detta leda till felbehandling och feldiagnostik. Statistik visar att femton 
procent av de diagnoser som ställs är felaktiga och beror till stor del på bristande 
kommunikation mellan patient och vårdpersonal. Den bristande kommunikationen beror 
både språkliga barriärer mellan vårdpersonal och patient men det finns även andra 
faktorer som kan göra att kommunikationen brister (Eldh 2009, s. 45). Dock begränsas 
kommunikationen mellan vårdpersonal och patient om de saknar ett gemensamt språk 
att kommunicera via och missförstånd kan då uppstå (Hanssen 2007, ss. 45-46). 
 
Enligt svensk patientlag (SFS 2014:821) har patienten rätt till delaktighet i vården och 
att bli informerad, dels vad gäller dennes tillstånd och diagnos men även behandling och 
eftervård. Delaktighet är en grundpelare inom vårdandet och vårdpersonal bör och kan 
inte ta över patientens roll i vårdprocessen (Dahlberg & Segesten 2010, s. 197). 
Patienten kan dock först bli delaktig i sin vård när denne blir inbjuden till delaktighet. 
Det är vårdpersonalens ansvar att bjuda in och ge patienten de redskap som krävs för 
delaktighet (Björk Brämberg 2008, ss. 49-51). Då patienten inte kommunicerar på 
vårdpersonalens språk begränsas dennes kommunikationsmöjligheter och en 
kommunikationsbarriär kan uppstå (Bäärnheim 2013, s. 316). Att använda sig av tolk 
vid kommunikationsbarriärer skapar möjligheter till delaktighet hos patienten. En 
delaktig patient påverkar resultatet av vårdandet positivt och ger ökad möjlighet för 
vårdpersonal att ställa diagnos och ge behandling. Då patienten är delaktig kan 
vårdpersonalen få viktig kunskap om dennes erfarenheter och på så vis möta de 
individuella behov som patienten har. Resultat visar att en delaktig patient ökar dennes 
motivation att följa råd och behandling detta i sin tur minskar lidande (Socialstyrelsen 
2015a, ss. 31-39). 
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Kommunikation   
Kommunikation definieras som ett meningsutbyte som sker mellan två eller flera parter. 
Ordet kommunikation innebär att göra någon delaktig och att skapa gemenskap genom 
utbyte av information (Eide & Eide 2009, s. 21). Hanssen (2007, s. 43) menar att 
kommunikation är mer än verbala ord som ges och tas emot av en mottagare. När två 
individer kommunicerar sker ett utbyte av ord, gester, tecken och signaler som tolkas av 
mottagaren (Eide & Eide 2009, s. 23). Kommunikation är ett grundläggandeverktyg 
inom vården som möjliggör utförandet av god vård. Kommunikation är ett ömsesidigt 
utbyte av information där vårdaren kan samla in fakta om patienten och dennes tillstånd. 
När patienten inte talar samma språk som vårdaren försvåras patientens möjlighet till 
kommunikation, patienten kan då inte förmedla sina tankar eller känslor vilket kan 
skapa otrygghet hos patienten (Hanssen 2007, s.45). 
    
Den icke verbala kommunikationen kan vara en omedveten reaktion på en situation som 
tolkas av mottagaren. I möten där patienten inte talar samma språk som vårdaren är den 
icke verbala kommunikationen betydelsefull, den kan bidra till att bygga upp tillit och 
trygghet för patienten vilket är viktigt för att den vårdande relationen skall kunna 
formas (Eide & Eide 2009, ss. 235-238). Den icke verbala kommunikationen kan vara 
svårare att medvetet kontrollera och därmed viktig att som vårdare vara uppmärksam på 
(Hanssen 2007, s. 45-47). Vår blick kan förmedla förakt och den kan förmedla 
medkänsla, den kan lugna och den kan oroa. Detta är något som vårdaren bör vara 
medveten om för att kunna skapa trygghet för patienten (Eide & Eide 2009,  s. 248).  
 
 

Kommunikation via mellanled 
Att inte tala ett gemensamt språkgör det svårt att förmedla behov och önskemål. När 
patienten inte förstår vad som sägs kan denne inte ställa frågor eller komma med krav 
utan får finna sig i det som sker (Hanssen 2007, ss. 118-119). Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen skall vården ges på lika villkor och med respekt för alla människors lika 
värde. Den information som ges skall individanpassas utefter patientens behov. I lagen 
står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas på ett sätt att den uppfyller kraven på en 
god vård. Vidare står det att patienten skall ges den utrustning och den personal som 
krävs för att ge god vård. Vården skall i den mån som går formas tillsammans med 
patienten (HSL 1982:763). Patienten är den som bär på kunskap och är expert på sig 
själv (Dahlberg & Segesten 2010, s. 103). Då patient och vårdpersonal inte talar samma 
språk begränsas patientens kommunikationsmöjligheter. Vårdpersonalen kan för att 
underlätta kommunikationen använda sig utav en tolk (Bäärnhielm 2013, s. 316). 
Kommunikation via en tolk är dock inte problemfritt. Tolken saknar tidvis de 
medicinska kunskaper som kan behövas för att informationen skall kunna förmedlas på 
ett korrekt sätt. För att säkerställa att tolken kan översätta korrekt bör denne vara  insatt i 
medicin, anatomi, fysiologi, behandling samt samhällets uppbyggnad. Tolken bör själv 
förstå vad som översätts samt innebörden i informationen (Hanssen 2007, s. 64). 
Bäärnhielm (2007, ss. 289-290) beskriver hur ord och begrepp inte alltid går att 
översätta rakt av, de kan ha olika kulturella och språkliga betydelser. Känslor kan vara 
svåra att översätta och kan behöva långa förklaringar snarare än översättning ord för 
ord. Då det finns ett kulturelltavstånd mellan patient och vårdare kan patientens besvär 
ibland tolkas som kroppsliga istället för emotionella. Det är viktigt att tolken är insatt i 
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aktuell kultur och hur kulturen påverkar beteendet, tolkens kulturella och språkliga 
kunskap har visat sig vara avgörande för att undvika missförstånd (Seffo et al. 2014). 
 
I en studie gjord av Gerrish, Chau, Sobowale och Birks (2004) visade resultatet att 
vårdpersonalen tidvis upplevde en oro över att patienterna inte alltid kände sig bekväma 
med en professionell tolk och att detta kunde påverka vad som kommunicerades. Detta 
visas även i en annan studie där patienterna tidvis kände sig obekväma med att diskutera 
känsliga ämnen med en främmande person. Därmed utelämnade de ibland information 
om sin hälsa (Seffo et al. 2014). 
 
Att använda anhöriga som tolk förekommer inom i vården, dels för att de ofta finns 
lättillgängliga, dels för att professionella tolkar kan vara svåra att boka. Detta då det kan 
vara tidskrävande att hitta en tolk med rätt dialekt för att kunna översätta (Hanssen 
2007, s. 119). Det kan dock uppstå svårigheter i översättningen då anhöriga får rollen 
som tolk. Det finns kulturer där anhöriga vill skona sin familjemedlem från dåliga 
besked och är därmed selektiva i vad som översätts. Patienten får därmed inte alltid 
samma information som vårdpersonalen har förmedlat (Rosenberg, Seller & Leanza 
2008). Forskning visar att patienter inte alltid är medvetna om att de kan få hjälp av en 
professionell tolk och tar istället hjälp av sina anhöriga (Gerrish et al. 2004). Det är 
vårdpersonalens ansvar att informationen kommer fram till patienten vilket kan vara 
svårt att försäkra sig om då anhörig används som tolk (Eide & Eide 2009, s. 102-103). 
En fördel som dock kan ses med att låta en anhörig översätta är att patienten upplever 
trygghet av att känna personen som tolkar (Seffo et al. 2014). 
 

Patientsäkerhet 
Ett grundläggande krav enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är hög 
patientsäkerhet. Då patientsäkerheten är bristande kan vårdskador uppstå vilket kan 
medföra lidande för patienten (Socialstyrelsen 2015b, ss. 8-11). Enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdskador förebyggas genom att vårdaren 
vidtar nödvändiga åtgärder samt kontinuerligt bedömer risker för händelser som skulle 
kunna inträffa och därmed medföra brister i vårdens kvalitet. För patienter som inte talar 
samma språk som vårdaren bör tolk användas för att säkerställa patientsäkerheten. Den 
information som förmedlas ska individanpassas och ske i samråd med patienten. Det är 
vårdpersonalens ansvar att informationen som förstås av patienten och att patienten är 
insatt i sin situation (HSL 1982:763).  
 
De fyra grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskans är att lindra lidande, 
förebygga sjukdom, främja hälsa samt återställa hälsa. Vården skall ges med respekt för 
kulturella rättigheter, till värdighet och rätten till att fatta egna beslut kring sin vård. Den 
skall ges respektfullt oberoende av tro, kultur eller etisk bakgrund. Sjuksköterskan bär 
ansvar för att patienter ges korrekt och tillräcklig information för att kunna ge sitt 
samtycke till vård och behandling. Informationen skall anpassas utefter patientens 
bakgrund och på ett kulturellt anpassat vis (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3). 
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett ramverk för att skapa en helhetsbild 
över patientsäkerhetsarbetet. För en säker vård vara patientfokuserad, med detta menas 
att patienten behöver ha kunskap, förståelse och insikt i sin situation. Detta för att kunna 
vara delaktig och ha inflytande i sin våd och behandling. Vården bör även baseras på ett 
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systematiskt lärande där kunskap, forskning och erfarenheter från vårdpersonal vägs 
samman med patientens. Det skall även finnas utarbetade rutiner och en tydlig struktur 
över ansvarsfördelning (Socialstyrelsen 2015b, ss.11-12). 
 
 
Problemformulering 
Kommunikation är en förutsättning för att kunna uppnå god vård vilket ställer krav på 
att sjuksköterskor måste kunna bemöta och hantera de eventuella språkbarriärer som 
kan uppstå. Bristande kommunikation mellan vårdspersonal och patient kan medföra en 
bristfällig vårdrelation som kan ge upphov till lidande. Patienter kan hamna i en utsatt 
situation och vårdpersonalen kan möta svårigheter i att utföra god vård. Kommunikation 
via mellanled är vanligt förekommande när vårdpersonal och patient inte talar samma 
språk, framförallt med hjälp av professionell tolk eller anhörig. 
 
Det är viktigt att belysa patienters och vårdpersonals upplevelser av språkbarriärer och 
att kommunicera via mellanled samt att uppmärksamma hur detta kan påverka vården. 
Genom en ökad förståelse kan missförstånd och risker minskas och därmed kan en 
bättre vård uppnås. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet är att beskriva hur språkbarriärer och hanteringen av detta upplevs av de 
människor i vården som berörs av språkbarriärer. 

 
 

METOD 
Denna uppsats är en litteraturbaserad studie där kvalitativa vetenskapliga artiklar har 
analyserats. Enligt Friberg (2012, s. 133) kan en översikt över hur rådande kunskapsläge 
inom ett specifikt område ser ut skapas med hjälp av en litteraturstudie. Befintlig 
forskning undersöks och sammanställs för att få ett grepp om vad som tidigare har 
studerats samt för att få ett övergripande resultat av forskningens likheter och skillnader. 
Genom kvalitativa studier kan en ökad förståelse för människors upplevelser (Friberg 
2012, s. 121). Då arbetets syfte är att undersöka upplevelser av språkbarriärer inom 
vårdandet ansågs kvalitativa studier ge en fördjupad förstående för och kunskap kring 
vårdpersonal och patienters erfarenheter och upplevelser av språkbarriärer. Fribergs 
metod för analys av kvalitativ forskning har använts för att analysera och sammanställa 
valda artiklar (Friberg 2012, ss. 124-125). 
 

Datainsamling och urval   
Språkbarriärer och upplevelser av språkbarriärer i vården valdes ut som problem. 
Sökningar efter relevant litteratur för ämnet började då problemformuleringen formats, 
detta för att finna forskning och litteratur inom området samt för att få idéer till studiens 
syfte. Utefter de artiklar och litteratur som hittades arbetades ett syfte fram. Därefter 
formulerades sökord utifrån arbetets syfte för att finna relevanta forskningsartiklar. För 
att begränsa sökningarna sattes följande inklusions- och exklusionskriterier upp. 
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Inklusionskriterier: 

* Artikeln ska vara peer reviewed/vetenskapligt granskade 

* Artikeln skall ha ett abstract   

* Artikeln skall vara publicerad mellan år 2005-2015  

* Det skall endast vuxna deltagare i studien (över 18år) 

* Artikeln skall ha patient- eller sjuksköterskeperspektiv  

 

Exklusionskriterier: 

* Artiklar som har barn som deltagare  

* Studier som är gjorda inom psykiatrisk vård  

* Studier som baseras på asylsökande flyktingar 

* Artiklar som inte är vårdvetenskapliga 

 

Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl samt Pubmed med de sökord som tagits 
fram utifrån studiens syfte. Detta redovisas i Bilaga 1 samt Bilaga 2. De sökord som 
valdes att användas i litteratursökningen var; Communication barriers, immigrants, 
interpreters, patient participation, language, nursing. Samma sökord användes i både 
Cinahl samt Pubmed för att finna samtliga artiklar med valda sökord.   
 
Efter sökning i databaser lästes samtliga titlar. De titlar som ansågs relevanta för 
studiens syfte ingick i första urvalet. I urval två lästes artiklarnas sammanfattning och 
abstract för att få en överskådlig översikt av vad artikeln handlade om. Därefter gjordes 
analys och kvalitetsgranskning på de artiklar som valdes till studien enligt fribergs 
modell (Friberg 2012, ss. 126-127). En av artiklarna har tidigare använts under 
utbildningen valdes att ingå i studien då den ansågs vara relevant och passade utifrån 
studiens syfte och frågeställningar.  
 

Analys 
Friberg (2012, s. 127) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen som en rörelse mellan 
delar och helhet. Resultatet i de utvalda artiklarna lästes igenom och delades i bitar för 
att finna bärande teman som svarade på studiens syfte. Därefter sammanfogades delarna 
för att skapa en ny helhet, med andra ord resultatet. Författarna till studien har utgått 
från Fribergs analysmodell som är uppdelad i fem steg (Friberg 2012, ss. 127-129).  
 
Steg 1, De valda artiklarna läses flera gånger, med fokus på resultatdelarna, för att få 
kunskap om artikelns innehåll och sammanhang. 
 
Steg 2, I varje studie identifieras nyckelord och nyckelbegrepp som är centrala för 
studien. 
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Steg 3, Samtliga artiklars resultat sammanställs kortfattat för att få en översikt av 
materialet (se Bilaga 1).   
 
Steg 4, Utifrån artiklarnas resultat identifieras de likheter och skillnader som finns och 
olika teman formas. 
 
Steg 5, Analysen presenteras i löpande text, utifrån de temana som skapades under 
analysen. 
 
Vi läste igenom samtliga artiklar upprepade gånger för att få en överblick av vad de 
handlade om och en uppfattning om resultat och uppbyggnad. Varje artikel granskades 
med noggrannhet för att finna de nyckelfynd i resultaten som svarade på vårt syfte. Ord 
och fraser som var utmärkande för vårt syfte lyftes fram och skrevs ned på papper. 
Därefter gjordes en sammanställning av de olika studiernas resultat i en tabell (bilaga 2). 
Detta var för att få en tydlig översikt av materialet och därmed förbereda för vad som 
skulle analyseras. Genom att jämföra de olika artiklarna med varandra fann vi skillnader 
och likheter i de olika resultaten och de framtagna nyckelorden sammanställdes under 
gemensamma teman. Slutligen presenterades analysen i form av de framtagna temana. 
 
 

Etisk reflektion 
Så långt vi kan bedöma är artiklarna inte etiskt problematiska. Vi har granskat samtliga 
artiklar för att kontrollera om de har etikprövats. Nio av tio artiklar nämner att de är 
godkända av en etisk kommitté. Fatahi et al (2010) menar att en formell etikprövning 
inte var nödvändigt för deras studie men de har följt generella etiska riktlinjer såsom att 
deltagarna gavs möjlighet att avbryta sin medverkan när de ville om så önskades. De 
fick muntlig och skriftlig information och deltagandet var frivilligt. Vi valde att använda 
denna artikel trots att den inte har etikprövats eftersom författarna hävdar att de ändå 
följt etiska riktlinjer. Artikeln handlar om röntgensjuksköterskors upplevelser av att 
kommunicera med patienter som inte talar samma språk. Sjuksköterskorna är anonyma i 
studien och deltagandet var frivilligt vilket tydliggörs i metoddelen.  
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RESULTAT  
Studiens resultat bygger på de tio artiklarna som valdes ut att ingå i studien, se Bilaga 1.  
Den genomförda kvalitativa innehållsanalysen resulterade i sju teman som följs nedan;  
   

• Svårigheter att förstå då patient och vårdare inte talar samma språk 

• Språkbarriärer kan leda till förlust av tillit och trygghet 

• Tillgång till tolk underlättar kommunikationen 

• Att använda anhöriga som tolk kan båda underlätta och innebära en 

osäkerhet 

• Att använda icke verbal kommunikation kan både underlätta och 

skapa missförstånd 

• Vårdpersonal och patienter har olika syn på hur information bör 

förmedlas 

• Patienter och vårdpersonal har olika syn på delaktighet 

 

Vid analysen av litteraturen framkom det upprepade gånger att språkbarriärer ansågs 
vara, både av vårdpersonal och av patienter, en svår utmaning i vården.  
 

Svårigheter att förstå då patient och vårdare inte talar samma språk 
Jirwe, Gerrish och Emami (2010) och Gurman och Becker (2008) beskriver 
kommunikation som en av förutsättningarna för att kunna ge god vård. Då patient och 
vårdpersonal saknade ett gemensamt språk att kommunicera via upplevde både 
vårdpersonal och patienter att det var svårt att uppnå god vård. McCarthy, Cassidy, 
Graham och Tuohy (2013) beskriver att vårdpersonalen upplevde det problematiskt att 
skapa en korrekt helhetsbild av patienten när denne inte kunde dela med sig av sina 
behov och känslor. De upplevde även att det kunde vara svårt att göra korrekta 
bedömningar. Vårdpersonalen kände en frustration i att vilja hjälpa patienten men att 
inte förstå vad patienten behöver hjälp med. Hultsjö & Hjelm (2005) beskriver att 
sjuksköterskorna upplevde att språkbarriärerna minskade patienternas valmöjlighet i 
samband med vård och behandlingar.  
 
Språkbarriärerna ledde till problem även för patienterna. Gurman och Becker (2008) 
beskriver hur patienternas möjligheter att förstå samt förmedla sina behov försvårades 
då de inte talar samma språk som vårdpersonalen. Detta gjorde att de kände sig utsatta. I 
studien av Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström (2010) redogörs att om patienten 
ges möjlighet till att vara en aktiv deltagare i sin vård ökar både kvalitén och säkerheten 
på vården. 
 
Hultsjö och Hjelm (2005) menar att patienterna många gånger inte visste vart de skulle 
vända sig då de var i behov av vård och ringde då till ambulansen. Då patienten inte 
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kunde redogöra i telefon varför denne ringde skickades ambulansen dit även om vården 
egentligen inte krävde detta. Detta medförde missuppfattningar och var tidskrävande för 
vårdpersonalen. 
 
Både vårdpersonal och patienter ansåg att kommunikation är en viktig grundsten i 
vårdandet och att det medför begränsningar då ett gemensamt språk saknas (Jirwe, 
Gerrish & Emami 2010; Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm 2011; Gurman & Becker 
2008; Hultsjö & Hjelm 2005). 
 

Språkbarriärer kan leda till förlust av tillit och trygghet 
När vårdpersonal och patient inte kunde förstå varandra upplevde både vårdpersonalen 
och patienterna en känsla av oro, osäkerhet och otrygghet. Vårdpersonalen upplevde en 
osäkerhet i att inte veta om de tillgodosåg patientens behov och patienterna upplevde en 
otrygghet då de inte kunde göra sig förstådda (Jirwe, Gerrish & Emami 2010; 
Hadziabdic et al. 2011; Gurman & Becker 2008; Hultsjö & Hjelm 2005). 
 
Jirwe, Gerrish och Emami (2010) beskriver hur vårdpersonalen uppgav att de kände oro 
över att bristfällig kommunikation påverkade vårdkvaliteten negativt och att vården blev 
opersonlig och mekanisk. De upplevde att tillit och trygghet hos patienten försvann då 
det gemensamma språket saknades. De kunde varken förklara vad som skulle utföras 
eller svara på frågor som patienten ställde. Detta framgår även i studien av Gurman och 
Becker (2008) där patienterna upplevde att de inte alltid blev sedda av vårdpersonalen, 
något som fick dem att känna sig otrygga och osäkra på den vård de fick. Patienterna 
upplevde tidvis en känsla av utanförskap och ensamhet (Björk Brämberg, Nyström & 
Dahlberg 2010; Gurman & Becker 2008). Utan ett gemensamt språk att kommunicera 
med kände sig patienterna utsatta, de upplevde en minskad tillit till vårdpersonalen på 
grund av språkbarriärerna. Detta var framförallt då det inte fanns tolkar eller anhöriga 
tillgängliga för att översätta. Patienterna upplevde en oro över att förstå fel eller att 
vårdpersonalen inte skulle förstå dem rätt (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 
2010). Vårdpersonalen upplevde oro över att förmedla information till patienten utan att 
veta hur och om denna förståtts (Hultsjö & Hjelm 2005; Jirwe, Gerrish & Emami 2010 
Degni, Suominen, Essén, El Ansari & Vehviläinen-Julkunen 2012 & Fatahi et al. 2010). 
Hultsjö och Hjelm (2005) beskriver att språkbarriärerna utgjorde en stressfaktor för 
vårdpersonalen då de inte kände att de kunde tillgodose patientens behov och presentera 
olika val i samband med behandling. De kunde därmed inte ge patienten den trygghet 
som denne behövde. 

 
 

Tillgång till tolk underlättar kommunikationen 
En strategi för att kommunicera med patienter som inte talade samma språk var att 
anlita en professionell tolk. Detta upplevdes vara den bästa strategin för att övervinna 
språkbarriärer av både patienter och vårdpersonal. Den professionella tolken ansågs 
främja kommunikationen mellan vårdpersonal och patient samt möjliggöra att 
patientens behov kunde förmedlas på ett korrekt vis till vårdpersonalen (Hultsjö & 
Hjelm 2005; Degni et al. 2012; Jirwe, Gerrish & Emami 2010). Den professionella 
tolken lyftes fram som en pålitlig länk mellan vårdpersonal och patient, då deras 
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opartiskhet medförde en säkerhet för patienten. Vårdpersonal menade att tolkens 
objektivitet gav dem en onyanserad bild av patienten och dennes situation (Fatahi et 
al.2010; McCarthy et al. 2013).  
 
Fatahi et al. 2010 och Gurman och Becker (2008) nämner andra egenskaper som 
vårdpersonalen uppskattar hos en professionell tolk. De ansågs vara goda 
språkkunskaper, kunskap om medicinsk terminologi samt att vara uppmärksam och 
punktlig. När tolken visade uppmärksamhet och respekt för patienterna kunde även 
tolken upplevas vara ett stöd för patienten. En patient beskrev en situation då tolken 
hade frågat vart denne skulle stå under samtalet, något som hade fått patienten att känna 
sig trygg och respekterad. Patienterna upplevde även att den professionella tolken ökade 
deras samspel med vårdpersonalen (Gurman & Becker 2008). Att ha tillgång till en 
professionell tolk ansågs vara en förutsättning för att möjliggöra kommunikationen 
mellan patient och vårdare samt en faktor för att undvika missförstånd (Degni et al. 
2012; Jirwe, Gerrish&Emami 2010; Fatahi et al. 2010; McCarthy et al. 2013).  
 
Processen att hitta en tolk med rätt dialekt samt vid passande tidpunkt ansågs 
tidskrävande, på grund av detta tog färre vårdare hjälp av en professionell tolk (De 
Graaff, Francke, Van den Muijsenbergh & van der Geest 2012; Hadziabdic et al. 2011). 
Både patienter och vårdpersonal beskrev att de ibland fick vänta på tolken och att denne 
ibland inte dök upp vid bestämd tid, vilket kunde orsaka förseningar för efterkommande 
patienter. Tolken var vid upprepade tillfällen bokad för kort tid eller var tvungen att 
lämna samtalet på grund av restid till nästa möte, vilket upplevdes stressande. Att få tag 
på en lämplig tolk med kort varsel nämndes också som ett hinder, det kunde vara svårt 
att få tag på en lämplig tolk vid akuta situationer under dygnets alla timmar (Hultsjö & 
Hjelm 2005; Hadziabdic et al. 2011; Gurman & Becker 2008). 
 
Vårdpersonalen uttryckte i flera studier oro för tolkens språkkompetens. De kände oro 
över att den information som översattes till patienten inte alltid stämde överens med vad 
som sagts (Degni et al. 2012; Hadziabdic et al. 2011). Patienterna delade denna känsla, 
de litade inte alltid på att tolken hade tillräckligt med kunskap för att kunna göra en 
korrekt översättning (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010; Gurman& Becker 
2008). Ett annat problem som flera av vårdpersonalen uttryckte var att tolkarna saknade 
medicinsk kunskap, detta skapade en oro över att tolkarna inte kunde göra en korrekt 
översättning av symptom, behandlingar och ordinationer. Vårdspersonalen menade att 
tolkarna bör få utbildning i medicinsk terminologi för en säkrare översättning av 
information till patienten (Degni et al. 2012; Fatahi et al. 2010). 

 
 

Att använda anhöriga som tolk kan både underlätta och innebära en 
osäkerhet 
Återkommande i flera av studierna var att vårdpersonalen tog hjälp av anhöriga för att 
översätta. Anhöriga ansågs vara lättillgängliga då de ofta fanns med patienten under 
hela vårdförloppet och ville dessutom många gånger vara med och översätta (Hultsjö & 
Hjelm 2005; Jirwe, Gerrish & Emami 2010; Rosenberg, Seller & Leanza 2008; Degni et 
al. 2012). Några anhöriga uttryckte att de föredrog att översätta istället för att 
vårdpersonalen anlitade en professionell tolk, detta var på grund av att de var oroliga att 



 12 

informationen som förmedlades till patienten skulle vara för direkt (De Graaff et al. 
2012). Anhöriga valde tidvis att utelämna information för patienten då de ansåg att 
patienten bör skonas från vissa besked. Genom att själva översätta kunde de anpassa 
informationen till deras familjemedlem på ett sätt som de ansåg var bäst för patienten. 
Många anhöriga såg sig själva som patientens vårdare och kände ett ansvar att se att 
patienten fick bästa möjliga vård (Rosenberg, Seller & Leanza 2008).  
    
I flertal av studierna fick vårdpersonalen en upplevde av att anhörigtolkar inte alltid var 
pålitliga i sin översättning av information. Vårdpersonalen upplevde emellanåt att 
anhöriga kunde vara selektiva i sin översättning, långa meningar översattes med korta 
fraser vilket skapade funderingar hos vårdpersonalen (Hultsjö & Hjelm 2005; Björk 
Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010; Jirwe, Gerrish & Emami 2010). Fatahi et al 
(2010) beskriver att problemet med att använda en anhörig som tolk är att anhöriga 
tidvis är för känslomässigt involverade i patienten för att kunna göra en korrekt 
översättning. Rosenberg, Seller & Leanza (2008) ger exempel på en situation som 
uppstod då en anhöriga med lite erfarenhet av att vara tolk fick översätta för patienten. 
Den anhörige glömde översätta ordinationen som stod på läkemedelsburken och efter en 
vecka hade patienten tagit en tre gånger så stor dos dagligen. Efter en vecka tappade 
patienten allt hår och hade blåsor i munnen.  
 
Trots att flertalet av studierna belyser att anhöriga anses vara olämpliga att använda som 
tolk, framkommer det att närstående ofta används som tolk. Detta tycks bero på flera 
bakomliggande orsaker. Dels verkar detta bero på tillgängligheten av professionella 
tolkar, dels pågrund av ekonomiska skäl (Fatahi et al 2010; Jirwe, Gerrish & Emami 
2010). Degni et al (2012) menar att professionella tolkar väljs bort pågrund av 
ekonomiska skäl och bokas endast till läkarbesöken.  
 
 

Att använda ickeverbal kommunikation kan både underlätta och 
skapa missförstånd 
Då professionella tolkar eller anhöriga inte fanns att tillgå använde vårdpersonalen olika 
strategier för att kunna hantera språkbarriärer. En återkommande strategi som både 
vårdpersonal och patienter använde sig av var ickeverbal kommunikation. Vår 
ickeverbala kommunikation utgör nära 70 procent av kommunikationen (Björk 
Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010; Jirwe, Gerrish & Emami 2010; Degni et al. 
2012). Björk Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010) menar att genom den 
ickeverbala kommunikationen kan vårdpersonal använda sig av mimik och kroppsspråk 
för att uttrycka sig och informera. Genom att peka och visa material som skulle 
användas kunde patienten få en inblick i vad vårdpersonalen skulle utföra. 
 
Gurman och Becker (2008) menar däremot att den ickeverbala kommunikation kunde 
upplevas som svårtolkad av patienterna och det fanns en risk för missförstånd. 
Patienterna påpekade att de ibland endast förstod en bråkdel av den informationen som 
vårdpersonalen förmedlade. Patienterna upplevde att det kunde vara svårt att få 
vårdpersonalen att förstå genom att bara använda ickeverbal kommunikation. Jirwe, 
Gerrish och Emami (2010), McCarthy et al. (2013) och Fatahi et al. (2010) berättar att 
vårdpersonalen underlättade kommunikationen genom att använda bilder. De 
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informerade patienten på så vis om vad som skulle hända. Björk Brämberg, Nyström 
och Dahlberg (2010) menar att bilder på ett tydligt vis kan ge patienten information om 
det som skall ske. 
 
Jirwe, Gerrish och Emami (2010) beskriver att sjuksköterskestudenter med utländsk 
bakgrund hade lättare att hantera språkliga hinder och var mer öppna för att möta 
patienter från en annan kultur än sjuksköterskestudenter med svensk bakgrund. De var 
mer kreativa i sin kommunikation och använde sig i större grad av bilder och redskap 
för att illustrera olika behandlingar och undersökningar. Detta kopplades till att de på 
grund av sin egen bakgrund hade erfarenhet av att möta ett främmande kultur och språk. 
 
 

Vårdpersonal och patienter har olika syn på hur information bör 
förmedlas 
Det fanns flera situationer beskrivna där personal och patienter, samt deras familjer, 
hade olika syn på hur information borde förmedlas. Detta kunde medföra missförstånd 
samt hindra kommunikationen mellan vårdare och patient. De Graaff et al. (2012) 
menar att skillnaderna i hur information gavs kunde bero på vilken kulturell bakgrund 
patienten och vårdaren hade. I vissa länder gavs information direkt medan den i andra 
länder gavs gradvis och vid upprepade tillfällen. Det fanns även skillnader i vad som 
ansågs accepterat att prata om. Många närstående ville inte prata om diagnosen cancer 
eftersom de associerade detta med att dö medan vårdpersonal tyckte att det var 
självklart att informera patienten om dennes diagnos. 
 
Graaff et al. (2012) och Rosenberg, Seller och Leanza (2007) menar att anhöriga och 
vårdpersonalen inte alltid hade samma åsikter om hur dåliga besked borde ges. 
Anhöriga ansåg att det var upp till dem att avgöra om de skulle berätta eller inte, medan 
vårdpersonalen såg det som en självklarhet att meddela patienten. Några anhöriga 
uppgav att de blev upprörda på vårdpersonalen då de uppfattade det som att 
sjukvårdspersonalen inte tog hänsyn till eller respekterade deras önskningar. Då dessa 
uppfattningar inte togs upp kunde detta leda till en blockering i kommunikationen. En 
nyckel till god kommunikation ansågs vara öppenhet för den andres syn på vården. 
Några av vårdpersonalen berättade hur de frågade de anhöriga hur dåliga besked om 
sjukdomar gavs i deras land för att försöka förstå hur de tänkte. Detta fick dem att 
reflektera över hur de själva förmedlade information och de kunde därmed uppnå bättre 
kommunikation genom förståelse för varandra. 
 
 

Patienter och vårdpersonal har olika syn på delaktighet 
Delaktighet var något som upplevdes påverkas negativt av språkbarriärer, det var även 
något som vårdpersonal, patienter och anhöriga hade olika syn på. Vårdpersonalen 
ansåg att det är viktigt för patienten att vara delaktig i sin vård, de menade att 
delaktighet var en förutsättning för att skapa en vårdrelation (Degni et al. 2012). 
Språkliga hinder minskade patientens delaktighet samt begränsade patientens möjlighet 
att uttrycka sina behov och förmedla önskningar om sin vård (Björk Brämberg, Nyström 
& Dahlberg 2010). Delaktighet menade patienterna var när de hade möjlighet att 
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uttrycka sina behov och kände sig förstådda. Vårdpersonalen menade att patienten 
behövde ges möjligheter för att kunna kommunicera och göra sig förstådd för att 
därmed bli delaktig i sin vård (Degni et al. 2012). Patienterna uttryckte att delaktighet är 
att inte känna sig som en främling. Det ansåg att det är viktigt att möta en patient som 
en enskild individ och inte som en homogen grupp (Björk Brämberg, Nyström & 
Dahlberg 2010).  
 
De Graaff et al. (2012) menar att vårdpersonal och patient tidvis hade olika syn på 
delaktighet i vården. Vårdpersonalen ansåg att patienten var den som skulle bestämma 
om behandlingar och sin vård. Patienterna valde däremot tidvis att inte alltid vara 
delaktiga i vården utan ville att anhöriga skulle ta den platsen. När anhöriga tog över 
ansvaret över patienternas vård upplevde vårdpersonalen att det kunde vara 
problematiskt att ta hänsyn till deras åsikter kring vården och att inte utgå från 
patientens vilja och självbestämmande. Det upplevdes problematiskt av vårdpersonalen 
då anhöriga hade olika åsikter om vad som var bäst för patienten. Björk Brämberg, 
Nyström och Dahlberg (2010) beskrev att somliga patienter accepterade att de inte 
bestämde över vården och lämnade kommunikationen med vårdpersonalen till anhöriga. 
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att belysa hur språkbarriärer i vården upplevs av vårdpersonal och 
patient samt hur språkbarriärer hanteras. I resultatet i denna uppsats framkom det att 
språkbarriärer orsakade problem för både patienter och vårdpersonal, det blev svårare 
för vårdpersonalen att ge god vård och patienterna kände sig utsatta då de inte kunde 
göra sig förstådda. Den professionella tolken ansågs vara en pålitlig länk mellan 
vårdpersonal och patient men få tog hjälp av denne på grund av svårigheter i att få tag 
på en tolk vid rätt tidpunkt. Att anhöriga översatte mellan patient och vårdpersonal var 
vanligt men kunde leda till frustration och oenighet. Vårdpersonal och anhöriga hade 
emellanåt skilda åsikter om patientens delaktighet och hur information skulle förmedlas. 
 
Resultatet visar att språket är ett viktigt verktyg för vårdpersonalens arbete och att 
språkbarriärer kan utgöra ett hinder för vården. Vårdpersonal och patienter upplevde oro 
över att inte alltid kunna förstå varandra och därmed inte försäkra sig om att den andra 
parten förstått informationen som förmedlats (Jirwe, Gerrish & Emami 2010; 
Hadziabdic et al. 2011; Gurman & Becker 2008). För vårdpersonalen upplevdes 
språkbarriärer medföra en ökad risk för att felbedöma patientens behov och därmed ha 
en negativ påverkan på vårdens kvalitet. Patienterna upplevde att deras känsla av 
trygghet försvann då vårdpersonalen inte kunde kommunicera med dem och 
vårdrelationen uteblev. Vårdpersonalen upplevde svårigheter i att bjuda in till en 
vårdrelation (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010; Gurman & Becker 2008).  
 
När ett gemensamt språk saknas och kommunikationen därmed försvåras uppstår 
svårigheter i att skapa en vårdrelation. Kommunikation är en viktig byggsten för att 
kunna skapa en vårdande relation mellan vårdare och patient (Kersey-Matusiak 2015, s. 
136). En av förutsättningarna för en fungerande vårdprocess är vårdrelationen, där 
patienten ges möjlighet och utrymme att uttrycka sina behov och problem. Vårdaren bör 
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fungera som en trygg bas för patienten och använda sin kunskap för att främja 
patientens hälsa (Wiklund 2003, ss. 155-161). Det är sjuksköterskans ansvar att den 
information som ges är anpassad utefter patientens bakgrund. Patienten skall få tillgång 
till den information som denne kräver för att kunna vara delaktig i sin vård (Svensk 
sjuksköterskeförening 2014, s. 3). Patienten befinner sig i ett utsatt läge då denne har 
behov av vård eller befinner sig i ett lidande. En vårdrelation kan ha stor påverkan på 
vårdens resultat och patientens upplevelse, den kan vara livsgivande lika gärna som 
livsförstörande. Det är vårdarens ansvar att främja eller förhindra detta men det är 
samtidigt mänskligt att inte alltid lyckas ge god vård. Det förhindrar däremot inte risken 
att det kan medföra negativa konsekvenser för patienten. Då patienten inte förstår vad 
som händer eller meningen med det som sker kan denne uppleva vårdlidande (Dahlberg 
& Segesten 2010, ss. 211-216). Vårdrelationen har därmed betydelse för vårdens 
resultat och patientens upplevelse av trygghet men kan hindras av språkbarriärer. Då 
patienten inte förstår den information som ges kring sin hälsa och vidare behandling är 
det svårt för patienten att medverka i sin vård. Utan patientens delaktighet blir det även 
svårt för vårdpersonalen att bjuda in patienten till en fungerande vårdrelation. Genom 
att övervinna språkbarriärer kan formandet av en vårdrelation underlättas och patientens 
hälsa främjas.  
 
Språkbarriärer påverkar förutom den vårdande relationen även patientens möjlighet till 
delaktighet. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt till delaktighet i 
vården och att bli informerad vad gäller sitt tillstånd, diagnos samt behandling och 
eftervård. Patienten har således rättigheter att få information given på ett sådant sätt att 
denne förstår och kan vara deltagande i sin vård. Forskning visar att patientens 
delaktighet leder till ett bättre resultat av behandling och vård (Eldh 2009, s. 45). En 
förutsättning för att patienten skall kunna vara delaktig i vården är att det sker ett utbyte 
av information från båda parter (Eldh 2009, s. 52). Patienten ska, enligt 
autonomiprincipen, garanteras möjligheten att själv få fatta beslut enligt egna 
värderingar och behov. Patienten behöver dock information om de konsekvenser som 
följer beslutet varvid sjuksköterskan kan respektera patientens val (Birkler 2007, s. 
146). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det beskrivet att sjuksköterskan 
skall arbeta för en jämlik vård och social rättvisa (Svensk sjuksköterskeförening 2014, 
s.4). Sjuksköterskan har en nyckelroll i vårdandet och ett ansvar att samarbeta med 
andra aktörer som krävs för att kunna ge patienten den vård som denne behöver.  
 
Resultatet visar att patienter, anhöriga och vårdpersonal hade olika syn på delaktighet 
och patientens medverkan. Många gånger var det anhöriga som bestämde över 
patientens vård. När anhöriga översatte undvek de tidvis att översätta information om 
dåliga diagnoser för att skona patienten. Vårdpersonalen ville däremot göra patienten 
delaktig och betonade patientens rätt att få information om sitt tillstånd. De skilda 
uppfattningarna om hur involverad patienten borde vara i sin vård skapade frustration 
hos både vårdare och patienter samt deras anhöriga (De Graaff et al. 2012). 
Vårdsystemen och synen på sjukdom i det nya landet kan upplevas som främmande och 
svårförståelig av patienten och anhöriga. Patienter kan ha förtroende och erfarenheter av 
andra medicinska vårdsystem och traditioner än vad vårdpersonalen har. Denne kan 
även ha andra förklaringsmodeller till sin sjukdom än vårdaren. I mötet med patienter 
från en annan kultur är det viktigt att vårdaren har ett självreflekterande förhållningssätt 
och inte ser sig själv som riktmärke och norm (Bäärnhielm 2007, ss. 287-302). 
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Delaktighet och synen på att vara delaktig kan skilja sig mellan olika kulturer. Den 
tidigare paternalistiska hållning som präglat sjukvården har i Sverige bytts ut mot en 
patientcentrerad vård där patienten har rätt att vara delaktig och bestämma om 
behandling och vård. Denna patientcentrerade hållning krockar tidvis vid mötet med 
patienter från andra kulturer än Sverige (Bäärnhielm 2007, ss. 287-302). Dock bör 
sjuksköterskan och annan vårdpersonal alltid ha som utgångspunkt att möta patienter 
som unika individer och inte utefter kulturell tillhörighet. En jämlik vård bygger på att 
alla skall ha rätt till samma vård på lika villkor. Det är därmed viktigt att vårdpersonal 
får kunskap i hur man kan bemöta och hantera kulturella skillnader (Hanssen 2007, ss. 
28-29; Wiklund 2003, ss. 56-57). 
 
Två grundläggande etiska värderingar i sjukvården är respekt för patientens autonomi 
och integritet. Vårdaren behöver kunskap om patientens uppfattning om sjukdom och 
vårdsystem för att kunna respektera dennes självbestämmande och integritet. Kunskap 
om patientens kulturella och sociala referensvärld kan underlätta för en meningsfull 
kommunikation med förståelse mellan patient och vårdare (Bäärnhielm 2007, ss. 301-
302). En viktig förutsättning för patientdelaktighet är information. Informationen bör 
vara anpassad efter patienten samt efter dennes situation och behov för att vara till nytta. 
Syftet med överföringen av information är att den ska bli kunskap hos patienten men 
detta kräver att informationen är relevant samt att den förmedlas på ett sätt så att den 
kan omvandlas till kunskap (Eldh 2009, s. 55). Hos en patient som inte delar samma 
språk som sjuksköterskan skulle detta kunna innebära ett behov av tolkning för att skapa 
möjlighet till delaktighet. Det finns däremot även behov av att ta hänsyn till patientens 
kulturella bakgrund, denne kanske inte ser på vård och delaktighet på samma sätt som 
vårdpersonalen gör. Forskning visar att patientens delaktighet leder till ett bättre resultat 
av vården och lagen säger att patienten har rätt att vara delaktig i sin vård. Vad händer 
då i mötet med patienten från kultur och bakgrund som inte kommer med samma 
förförståelse inför vårdmötet? Frustration var en gemensam känsla hos både 
vårdpersonal och patienter samt deras anhöriga då de inte förstod den andre parten. Det 
kan därmed finnas behov av att vårdpersonalen förklarar hur sjukvården fungerar i 
Sverige samt att patienten beskriver vilken sjukvård och omvårdnad denne är van vid.  
 
Resultatet visar att vårdpersonalen många gånger använde professionell tolk och 
anhörig som tolk för att bemästra språkbarriärer. Vårdpersonalen ansåg att den 
professionella tolken var en säker länk vid översättning av information. Den 
professionella tolken har en neutral hållning, medicinska kunskaper samt avsaknad av 
emotionell anknytning till patienten vilket upplevdes ge en korrekt översättning. 
Anhöriga som tolk upplevdes ibland vara selektiva i sin översättning vilket hindrade 
patientens medverkan i vården. De saknade även många gånger medicinsk kunskap. 
Patienterna däremot upplevde en trygghet av att ha en anhörig som tolk (Fatahi et al. 
2009; McCarthy et al. 2013; Hultsjö & Hjelm 2005; Degni et al. 2012; Jirwe, Gerrish & 
Emami 2010). Trots detta visade det sig att vårdpersonal många gånger valde att ta hjälp 
av anhöriga för att översätta information. Detta verkade bero på att det kunde vara 
tidskrävande att boka en tolk med rätt språkkunskaper. Många vårdare föredrog därmed 
att ta hjälp av anhöriga trots att de upplevde att översättningen inte blev lika korrekt 
jämfört med en professionell tolk. Anhöriga ansågs vara en lättillgänglig lösning (De 
Graaff et al. 2012). Tid verkade därmed vara en avgörande faktor för vad 
vårdpersonalen valde. 
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Entrena (2007, s. 317) poängterar att allvarliga misstag har skett då en professionell tolk 
inte har anlitats. Det är då vårdpersonalen som bär ansvaret för de eventuella 
konsekvenserna. Det kan inte förväntas att en anhörig tolkar allt som sägs, inte heller 
kan vårdpersonalen räkna med att denne är opartisk eller respekterar tystnadsplikten 
(Entrena 2007, s. 316). En myndighet bör anlita tolk vid kontakt med en person som 
inte behärskar det svenska språket (SFS 1986:223). Det är därmed en skyldighet att 
vårdgivaren tar hjälp av en tolk om det behövs för att patienten skall förstå den 
information som ges. Då vårdpersonal många gånger använde sig av anhöriga som tolk 
trots att de ansåg att översättningen inte alltid blev korrekt skulle det kunna medfölja 
vissa risker som kan påverka patientens vård. En anhörig kan tänkas berätta vidare vad 
patienten har för diagnos och därmed såra patientens integritet. Vårdpersonalen kan inte 
ha samma förväntningar på en anhörig som tolk som en professionell då de inte är 
utbildade, de har inte heller krav på tystnadsplikt och att översättningen sker korrekt. 
Patienterna upplevde däremot en trygghet då deras anhöriga stod för översättningen. Att 
använda anhörig som tolk kan därmed tänkas vara bättre än att inte ha någon tolk alls. 
 
 

Metoddiskussion 
Studien baseras på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Friberg (2012 s. 121) 
menar att kvalitativa studier kan ge en ökad förståelse för människors levda upplevelser 
av en företeelse. Då arbetets syfte är att undersöka upplevelser av språkbarriärer ansågs 
kvalitativa studier kunna ge en fördjupad förstående för och kunskap kring vårdpersonal 
och patienters erfarenheter och upplevelser av språkbarriärer. Analysen grundades på 
Fribergs metod för att analysera kvalitativa studier (Friberg 2012, ss. 121-131). 
Befintlig forskning samlades in för att sammanställa och analysera kunskaper inom 
området, vilket är en fördel med metoden. Innan studien påbörjades söktes litteratur 
fram inom området för få idéer till sökningsprocessen. Under dessa sökningar togs 
sökord fram och det slutgiltiga syftet formades. Till sökningsprocessen användes 
databaserna Cinahl samt Pubmed. Samtliga artiklar som valdes att ingå är av kvalitativ 
ansats- Kvalitativa studier syftar till att skapa en ökad förståelse, vilket ansågs vara 
passande till studiens syfte (Friberg 2012, s. 121). En empirisk studie hade kunnat ge ett 
bredare resultat men uteslöts pågrund av den tidsram som fanns, det hade även behövts 
tolkar för att kunna intervjua patienterna. 
 
Samtliga artiklar var skrivna på engelska i originalversionen, detta kan ha betydelse för 
hur de har tolkats vid översättningen till svenska. I studien har författarna valt att 
inkludera studier gjorda utifrån både sjuksköterskans samt patientens perspektiv för att 
skapa en mer heltäckande bild av upplevelserna av språkbarriärer. I många fall har vi 
valt att skriva sjukvårdspersonal istället för sjuksköterskan då flera av artiklarna handlar 
om sjukvårdpersonalens upplevelser och inte specifikt sjuksköterskans. En svaghet kan 
vara att endast tre av artiklarna handlar om patienternas upplevelse och resterande utgår 
från sjukvårdspersonalens upplevelser. Å andra sidan bidrar fler perspektiv till en mer 
övergripande bild av upplevelserna av språkbarriärer. 
 
Inga studier som gjorts innan 2005 valdes att ingå, dels för att använda 
forskningsresultat som inte är över tio år gamla, dels för att immigrationen ökat mellan 
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2005-2015 (SCB 2015). Anledningen till att artiklar med barn, asylsökande samt 
psykiska störningar valdes bort var för att dessa patienter kan ha en andra åkommor 
begränsad språkutveckling som i sin tur kan påverka språket och upplevelsen av 
kommunikation. 
 
Begränsning av studierna till ett specifikt land valdes bort eftersom att språkbarriärer 
förekommer världen över. Studierna som använts i denna uppsats är gjorda i Sverige, 
Finland, Holland, Kanada och Irland. Detta visar att språkbarriärer är ett problem som 
finns i flera länder och inte endast i Sverige. Samtliga studier är gjorda i västvärlden och 
kan tänkas ha gett ett annat resultat i någon annan del av världen, detta medför att 
resultatet inte kan generaliseras i alla länder i världen. Det har dock har inte 
uppmärksammats några tydliga skillnader mellan de olika länder som använts i studien. 
Hur vårdpersonal och patienter upplever och hanterar språkbarriärer är dock något som 
kan tänkas skilja sig åt både på gruppnivåsamt individnivå. 
 
Författarna till denna studie har valt att använda ordet vårdpersonal, som inkluderar 
sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor samt läkare då 
kommunikationsbarriärer berör alla yrkesprofessioner inom vårdyrket och inte endast 
sjuksköterskan.  

 
Framtida forskning 
Det råder brist på kvalitativa studier som fokuserar på konsekvenser och risker som kan 
förekomma vid kommunikation via ett mellanled. Författarna till detta examensarbete 
anser att det finns ett behov av mer forskning kring detta för att få fram de verktyg som 
krävs för att patientsäkra vården. Även forskning kring språkbarriärer för att kunna 
hantera detta när en tolk inte är möjligt skulle vara viktigt för att kunna optimera vården. 
Att fler studier gjordes utifrån patientens perspektiv vore att föredra, då det är viktigt att 
belysa patientens upplevelse för att sjuksköterskan skall kunna uppmärksamma och 
jobba för en förbättring.   
 
Genom framtida forskning kan modeller och metoder tas fram för att kunna bedriva en 
säker vård på lika villkor till alla i befolkningen oavsett bakgrund.  
 

SLUTSATSER 

Resultatet visar att kommunikation är en betydelsefull del i vårdandet, både för 
vårdpersonal samt patienter. Samtliga studier lyfter fram att kommunikation kan utgöra 
ett hinder för omvårdnaden och att vårdpersonal måste arbeta aktivt för att kunna 
hantera detta. Språkbarriärer ställer krav på vårdpersonalens kompetens och kreativitet, 
och sjuksköterskan skall i enlighet med ICN:s etiska kod utveckla sin kunskap genom 
att söka relevant information på egen hand (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 5). 
Okunskap och rädsla för att möta patienter från en annan kultur kan övervinnas genom 
att sjuksköterskan känner trygghet i mötet med patienter som inte talar samma språk. 
Sjukvårdspersonalen bör vara medveten om den kulturella bakgrund som patienten har 
och få utbildning kring kulturens betydelse för vårdandet för att öka sin kompetens.  
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Språkbarriärer kan hanteras genom användning av tolk, dock krävs det en ökad 
förståelse för hur ett mellanled kan tänkas påverka den vårdande relationen. Även 
bemötande mot anhöriga och förväntan på att dessa skall agera tolkar bör lyftas fram.Att 
vårda en patient som inte talar samma språk är tidskrävande och kräver resurser, bland 
annat i form av tolkhjälp. Gemensamt i samtliga studier var att det är viktigt att lyssna 
och ta sig tid vid kommunikationen, detta kan dockvara problematiskt då sjuksköterskor 
sällan har gott om tid. Vårdpersonal bör dock sträva efter att få patienten att känna sig 
trygg trots att ett gemensamt språk att kommunicera på saknas, detta genom att 
bemästra språkbarriärerna. 
 
  

Kliniska implikationer 
 

• Sjuksköterskan bör ta ansvar för att skapa de förutsättningar som krävs för att 
patienter som inte talar samma språk kan bli delaktiga i sin vård. 
 

• Ökad tillgång och tillgänglighet av professionella tolkar inom vården bör 
eftersträvas. 

 
• Vårdpersonal bör i första hand använda den professionella tolken och undvika 

att lägga ansvaret att tolka hos anhöriga. 
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Bilaga 1 
Sökningar och urval i databasen Cinahl 

Datum Sökord   Antal 
träffar 
  

Urval 1 – 
efter 
genomgång 
av titlar   

Urval 2 – efter 
genomgång av 
abstract samt 
resultat   

Granskade 
- valda 
artiklar   

221015 
  

Communication 
barriers, 
immigrants, 
interpreter  

27   16   4   4   

221015 
  

Language, 
communication 
barriers, nursing, 
interpreters  

16   5   3   3   

171115 Immigrants, patient 
participation, 
interpreters  

2  2  1  1  

 
 
Tabell 2. Sökningar och urval i databasen Pubmed 

Datum   Sökord   Antal 
träffar 
  

Urval 1 – 
efter 
genomgång 
av titlar   

Urval 2 – 
efter 
genomgång 
av abstract 
samt resultat 

Granskade 
- valda 
artiklar   

171115 Immigrants, 
patient 
participation, 
interpreters  

2   2   1   1   

171115  Language, 
communication 
barriers, nursing, 
interpreters 

7  4  2  0  

141115  Communication 
barriers, 
immigrants, 
interpreter   

12  4  2  0  
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Bilaga 2 

Tidskrift:  
International  
Journal of Qualitative 
Studies  
on Health and Wellbeing 
 
Författare: 
BjörkBrämberg, E.,  
Nyström, M. & Kerstin 
Dahlberg, K. 
 
År:2010 
 
Titel:  
Patient participation: A  
qualitative study of 
immigrant women and 
their experiences 
 

Syfte:  
Att utforska 
patientens 
deltagande när 
patienten inte delar 
samma språk som 
vårdgivaren. 
 
 

Studiedesign:  
Studien är en 
intervjustudie med 
öppna frågor och 
följdfrågor.  
 
Åtta kvinnor mellan 
54 och 89 år inom 
hemsjukvården 
deltog.  
 

Resultat:  
Utifrån intervjuerna 
identifierades tre teman:  
Uppleva delaktighet – 
att känna sig delaktig i 
vårdmötet 
 
Att avstå från 
delaktighet  
–att inte vilja vara till 
besvär eller krävande 
 
Att bli berövad  
delaktighet –att bli 
behandlad  
som ett ting, en känsla 
av 
otrygghet. 
 

Tidskrift: 
International  
Nursing Review 
 
Författare:  
Hultsjö, S, Hjelm, K 
 
År:2005 
 
Titel: 
Immigrants in 
emergency care: 
Swedish health care 
staff ́s experiences.  

Syfte:  
Identifiera  
vårdpersonalens  
upplevelser av att  
vårda och möta 
patienter som inte 
talar samma språk 
på olika akut 
avdelningar. 
 

Studiedesign:  
Det hölls intervjuer 
på 3 olika 
akutvårdsmottagninga
r. 22 kvinnor och 13 
män deltog och 
intervjuades i olika 
stora grupper under 
1,5-2 timmar.  
Semistrukturerade  
frågor som spelades 
in för att sedan 
analyseras av två 
oberoende  
personer.  
 

Resultat:  
Redovisades i 8 teman.  
-Olika beteenden 
 
-Språkbarriärer.  
 
-Anhöriga.  
 
-Könsrelaterade 
svårigheter 
 
-Organisations-
svårigheter.  
 
-Patienternas tidigare 
upplevelser.  
 
-Svårigheter som kan 
uppstå när vid 
asylsökande 
 
-Sjukvårdspersonalens 
upplevelser av våld.  
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Tidskrift:  
Scandinavian Journal of 
Caring Scences 

Författare: 
Jirwe, M., Gerrish, K., 
&Emami, A. 

År: 2010 
 
Title: 
Student nurses’ experiences 
of communication in cross-
cultural care encounters 
 

Syfte: 
Att undersöka 
sjuksköterske-
studenters 
erfarenheter av 
kommunikation i 
tvärkulturella 
vårdmöten. 

Studiedesign: 
Semi-strukturerade 
intervjuer hölls 
med 10 studenter 
varav 5 med 
svensk bakgrund 
och 5 med 
utländsk bakgrund. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades för 
att sedan 
analyseras.   

Resultat: 
Utifrån intervjuerna 
formades fyra teman 
-Kommunikations-
svårigheter  
 
-Kommunikations-
strategier 
 
-Tvärkulturella 
vårdmöten 
 
-Faktorer som påverkar 
kommunikation 

Tidskrift:  
Journal of Immigrant and 
Minority Health 
 
Författare: 
Degni, F., Suominen, S., 
Essén, B.,  ElAnsari, W. 
& Vehviläinen-Julkunen, K. 
 
År: 2011 
 
Title: 
Communication and Cultural 
Issues in Providing 
Reproductive Health Care to 
Immigrant Women: Health 
Care Providers’ Experiences 
in Meeting Somali Women 
Living in Finland 
 

Syfte: 
Att undersöka 
somaliska kvinnor 
och 
vårdpersonalens 
kommunikation i 
mödrahälso-
vården i Finland. 

Studiedesign: 
Tre fokusgrupps-
intervjuer och fyra 
individuella 
intervjuer hölls 
med 10 
gynekologer och 
15 sjuksköterskor 
från fem valda 
kliniker.  

Resultat: 
Vårdgivarna ansåg att 
kommunikation, kultur 
och religion kan var ett 
problem inom vården. 
Det är viktigt att belysa 
och sträva efter att finna 
lösningar för att 
överbygga dessa.  

Tidskrift:  
Nursinginquiry 
 
Författare: 
Hadziabdic, E., Heikkila, K., 
Albin, B.& Hjelm, K. 
 
År: 2011 
 
Titel:  
Problems and consequences 
in the 
use of professional 

Syfte:  
Syftet var att 
undersöka vilka 
problem som 
rapporterats av 
sjukvårdspersonal 
på en vårdcentral 
angående 
tolkhjälp och vad 
dessa problem 
leder till. 

Studiedesign:  
Analys av 60 
avvikelserapporter 
angående 
upprepad 
problematik vid 
tolkning. 
Rapporterna var 
skrivna av olika 
professioner på 
vårdcentralen, 
under en 
tvåårsperiod. 

Resultat:  
Resultatet delades upp i 
två kategorier och sedan 
beskrevs 
konsekvenserna av 
dessa identifierade 
problem:  
-språkrelaterade 
problem 
 
-organisatoriska 
problem 
 

http://link.springer.com.lib.costello.pub.hb.se/journal/10903
http://link.springer.com.lib.costello.pub.hb.se/journal/10903
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interpreters: 
qualitative analysis of 
incidents from primary 
healthcare 
 

konsekvens: begränsade 
möjligheter att 
kommunicera  
konsekvens: 
felaktig/ineffektiv 
användning av tid samt 
resurser 
 

Tidskrift:  
British journal ofnursing 
 
Författare: 
McCarthy, J., Cassidy, I., M. 
Graham, M.& Tuohy, D. 
 
År: 2013 
 
Titel:  
Conversations through 
barriers  
of language and 
interpretation 
 

Syfte:  
Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
språkbarriärer och 
användning av 
tolk. 

Studiedesign:  
Semistrukturerade 
intervjuer med sju 
sjuksköterskor. 
Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades 
och analyserades. 

Resultat:  
Resultatet visar två 
teman: 
– begränsade 
konversationer  
 
-olika sätt att 
kommunicera (med 
hjälp av tolk).  

Tidskrift:  
Journal ofclinicalnursing 
 
Författare: 
De Graaff, F.,  Francke, A., 
Van den Muijsenbergh, 
M.&Geest, S. 
 
År: 2012 
 
Titel:  
Talking in triads: 
communication with Turkish 
and Moroccan 
immigrants in the palliative 
phase of cancer 
 

Syfte:  
Syftet var att få 
en förståelse för 
de faktorer som 
påverkar 
kommunikationen 
mellan 
sjukvårdspersonal 
och patienter med 
turkiskt och 
marockanskt 
ursprung i den 
palliativa fasen av 
cancer. 

Studiedesign:  
Beskrivande 
kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
totalt 83 personer - 
6 patienter, 30 
anhöriga och 47 
sjukvårdspersonal. 

Resultat:  
Resultatet delades upp i 
olika kategorier - 
förväntningar på 
kommunikation, olika 
idéer om 
roller/rolluppdelning i 
kommunikation via 
mellanled. De sista 
rubrikerna handlade om 
skillnaden mellan 
patienter och 
närståendes upplevelser 
och personalens 
upplevelser av 
motstridiga 
uppfattningar av 
kommunikation. 
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Tidskrift:  
Patient education and 
counseling 
 
Författare: 
Rosenberg, E., Seller, R. & 
Leanza, Y. 
 
År: 2007 
 

Titel:  
Through interpreters’ eyes: 
Comparing roles of 
professional and family 
interpreters 
 

Syfte:  
Syftet var att 
beskriva och 
jämföra 
professionella och 
anhöriga tolkars 
uppfattning om 
deras roll och 
uppgifter i möten 
på vårdcentral. 

Studiedesign:  
Semi-strukturerade 
intervjuer med 
läkare, patient och 
tolk filmades. 
 

Resultat:  
Resultatet visade att 
professionella tolkar och 
anhöriga såg olika på sin 
roll som översättare och 
vården påverkades av 
detta. Anhöriga såg sig 
själva som stöd för 
patienten och ansvariga 
för vården, de 
bestämdevilken 
information som skulle 
översättas och hade stort 
inflytande på den vård 
som patienten fick. Den 
professionella tolken 
ansågs vara mer av ett 
språkrör men hade 
ibland svårt att definiera 
sin yrkesroll då 
merförväntades av dem. 
 
 

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

 

Syfte:  
Att öka 
förståelsen för 
kvinnliga 
latinamerikanska 
immigranters 
erfarenheter av 
mödrahälsovård I 
USA 

Studiedesign:  
Det hölls 
djupintervjuer  
och fokusgrupper 
med tretton 
latinamerikanska  
immigranter 
 

Resultat:  
Resultatet formades i 
två övergripande teman 
 
-Kvinnornas 
erfarenheter 
-språkbarriärer 
-professionella tolkar 
- diskriminering 
-vårderfarenheter 
 
-Faktorer som påverkar 
-sociokulturella normer 
-tidigare erfarenheter 
-kunskaper om 
rättigheter till tolk 

 

http://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Gurman%2C+T+A
http://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Becker%2C+D

	INLEDNING
	BAKGRUND
	Vårdande i ett mångkulturellt samhälle
	Vårdrelation och vårdande samtal
	Delaktighet
	Kommunikation
	Kommunikation via mellanled
	Patientsäkerhet

	Problemformulering
	SYFTE
	METOD
	Datainsamling och urval
	Analys
	Etisk reflektion

	RESULTAT
	Svårigheter att förstå då patient och vårdare inte talar samma språk
	Språkbarriärer kan leda till förlust av tillit och trygghet
	Tillgång till tolk underlättar kommunikationen
	Att använda anhöriga som tolk kan både underlätta och innebära en osäkerhet
	Att använda ickeverbal kommunikation kan både underlätta och skapa missförstånd
	Vårdpersonal och patienter har olika syn på hur information bör förmedlas
	Patienter och vårdpersonal har olika syn på delaktighet

	DISKUSSION
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Framtida forskning

	SLUTSATSER
	Kliniska implikationer

	REFERENSER
	Bilaga 1
	Bilaga 2

