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Sammanfattning 
  
Bakgrund: Behovet av tolk vid vårdrelaterade besök har ökat i samband med den ökade 
migrationen till Europa. Drygt en miljon människor på flykt ifrån krig och förföljelser 
beräknades år 2015 passera inom ramarna av Europa, vilket är den genom tiden största 
migrationen till Europa dokumenterad. Detta innebär att dagens sjuksköterskor kommer att 
ställas inför allt fler sammanhang där det finns ett behov av en tolk. Enligt ICN:s etiska kod 
för sjuksköterskor bär sjuksköterskor på ett ansvar att förmedla begriplig information till 
patienten vilket gör att tolkar behöver bokas in vid vårdmöten där ett tolkbehov finns. Brister 
kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten hotas patientsäkerheten och 
vårdkvaliteten. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att använda sig av 
en tolk inom hälso- och sjukvården. 
Metod: Denna litteraturstudie gjordes med en kvalitativ ansats som baserades på 9 
vetenskapliga artiklar. Vid kvalitetsgranskningen av dessa artiklar användes CASP mallen 
som används som mall för kvalitativa studier. Analysen gjordes med Graneheim och 
Lundmans beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet presenteras i 2 huvudkategorier och 7 underkategorier. De 2 
huvudkategorierna är Behovet av att använda en tolk samt Problematik kring tolkanvändning. 
Slutsats: För att kunna kommunicera med och förmedla information till en patient som inte 
talar samma språk som sjuksköterskan behövs en tolk. Utan en tolk vid vårdmötet där behovet 
finns kan sjuksköterskan inte verifiera patientens tillstånd och försäkra sig om att patienten 
förstått vad som sagts under vårdmötet. Trots nödvändigheten och behovet att ha med en tolk 
finns det begränsningar och problem kring tolkanvändning som missförstånd, feltolkning av 
tolken samt brist på tolktillgänglighet. Sammanställningen av studien kan bidra till en ökad 
förståelse för tolkens betydelse för kommunikationen och kommunikationens betydelse för 
vårdkvaliteten. Vidare forskning kring ämnet kan vara att belysa om utbildning i 
tolkanvändning har någon inverkan på vårdmötet när en tolk nyttjas. 
 
Nyckelord: kommunikation, information, sjuksköterskans upplevelser, tolkanvändning, 
sjuksköterskans ansvar 
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Inledning 

Behovet av tolk vid vårdrelaterade besök har ökat i samband med den ökade migrationen till 

Europa (Priebe et al., 2011). Drygt en miljon människor på flykt ifrån krig och förföljelser 

beräknades år 2015 passera inom ramarna av Europa, vilket är den genom tiden största 

migrationen till Europa dokumenterad (Förenta Nationernas flyktingkommissariat, 2015).  

Detta innebär att sjuksköterskor ställs inför allt fler sammanhang där det finns ett behov av en 

tolk (Priebe et al., 2011). International Council of Nurses (ICN, 2014) etiska kod för 

sjuksköterskor tar upp att sjuksköterskor har ett ansvar att förmedla begriplig information till 

patienten så att patienten förstår och kan samtycka till vård och behandling (ibid). För att 

kunna ge en god och patientsäker vård krävs det att kommunikationen mellan patienten och 

sjuksköterskan fungerar (Van Den Muijsenbergh et al., 2014). Om kommunikationen brister 

vid mötet mellan sjuksköterskan och patienten hotas patientsäkerheten och vårdkvaliteten 

omgående (Fossum, 2013; Brooks et al., 2013). Eckhardt, Mott och Andrew (2006) lyfter 

fram i en studie att nyttjandet av en auktoriserad tolk vid sådana tillfällen kan vara ett gott 

alternativ för att undvika kommunikationssvårigheter. 

 

Lijbers, Gerritsen och Suurmond (2017) beskriver att sjuksköterskor upplever brist i 

kunskapen kring användandet av en tolk och att de behöver tränas i hur en tolk används på 

bästa möjliga sätt för att vårdkvaliteten inte ska påverkas samt att patienten förstår budskapet i 

det som framförts. Det är viktigt att förstå vad sjuksköterskan upplever vid användandet av 

tolk för att på så sätt kunna bilda en uppfattning om vilken betydelse tolken har för 

vårdkvaliteten.  
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Bakgrund 
 

Kommunikationens betydelse inom vården 
Fossum (2013) beskriver att kommunikationens betydelse inom hälso- och sjukvården lyfts 

fram allt oftare idag. För att vårdmötet mellan vårdtagaren och vårdgivaren ska bli så bra som 

möjligt är det en förutsättning att båda parter förstår varandra. Som sjuksköterska möter man 

människor med olika bakgrund, språk, kultur och etnicitet vilket medför 

kommunikationsbarriärer. Detta har enligt Fossum visat sig vara ett stort problem då mycket 

av informationen som går genom tolken antingen inte riktigt når fram eller blir bortsållad av 

tolken. Enligt Priebe et al. (2011) upplever sjuksköterskan också svårigheter i att vårda en 

patient där ett gemensamt språk inte talas. En studie gjord av Wolz (2015) förklarar även 

vikten i att ha fungerande kommunikation inom hälso- och sjukvården vilket är en 

förutsättning för att en säker och trygg vård skall kunna utföras. Varje individ oavsett 

språkliga förutsättningar skall i yttersta hand sättas i centrum. Studien lyfter fram att detta kan 

göras med hjälp av rätt verktyg, som nyttjandet av en professionell tolk. 

 

Linell (2011) menar att kommunikation är en grundläggande social aktivitet som innefattar 

kontinuerlig ömsesidig påverkan av varandra. Nilsson och Waldemarsson (2016) skriver att 

individer både försöker förstå varandra samtidigt som de delar med sig av något där tankar, 

upplevelser, känslor, handlingar och värderingar ingår. Kommunikationen förmedlar ett 

faktainnehåll och påverkar därmed den sociala relationen mellan personer som kommunicerar 

med varandra. Nilsson och Waldemarson menar på att kommunikation egentligen är en 

aktivitet som människan har bäst erfarenhet av och kanske även bäst erfarenhet för. Ända 

sedan första ögonblicket i livet inriktas människan i att kommunicera med omvärlden. Därför 

borde människan egentligen vara ens egen expert i att kommunicera utan att missförstånd och 

konflikter uppstår. Med både verbal och icke verbal kommunikation skickas vårt budskap 

vidare för att missuppfattningar och konflikter inte ska äga rum. Men det som ställer till det är 

känslorna som är inblandade vid varje interaktionstillfälle. Det är en anledning av en rad olika 

anledningar som leder till att gapet i kommunikationsväg blir större när motparten inte talar 

samma språk. Människor upplever och tolkar saker på sitt unika sätt. Detta gäller även vid 

kommunikation då den tolkas individuellt (ibid). För att undvika språkbarriärer och 

kommunikationssvårigheter på bästa möjliga sätt är enligt Van Den Muijsenbergh et al. 
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(2014) och Bischoff, Bovier, Isah, Françoise, Ariel & Louis (2003) en auktoriserad tolk att 

föredra vid tolkanvändning.  

 

Tolkens betydelse vid vårdmötet 
Sjuksköterskan bär på ett ansvar att ordna en tolk då det i patientlagen (SFS 2014:821), 7 §, 

fastställs att den som ger information ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren 

har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen (ibid). Enligt Fioretos, 

Gustafsson och Norström (2014) är en tolk en person som möjliggör kommunikation och 

informationsöverföring mellan två parter som inte talar samma språk. Tolken gör en muntlig 

översättning av ett språk till ett annat och är på så sätt länken mellan två parter som i vanliga 

fall inte förstår varandra på grund av språkliga skillnader. 

  

Nedan beskrivs olika tolkar inom hälso- och sjukvårdssammanhang enligt Socialstyrelsen 

(2016). 

 

Auktoriserad tolk 

Den enda skyddade rollen en tolk kan ha är en auktoriserad tolk. Här har den utbildade fått 

genomföra ett statligt kunskapsprov som berör många olika delar varav sjukvård är ett av 

dessa (Socialstyrelsen, 2016). 

Sjukvårdstolk   

Efter att ha erhållit en auktoriserad tolk legitimation finns det möjlighet att specialisera sig till 

en auktoriserad sjukvårdstolk. Detta innebär att den utbildade är kvalificerad efter att ha 

genomgått diverse kunskapstester varav den medicinska terminologin är en del av hela testet 

(Socialstyrelsen, 2016). 

Anhörigtolk 

En anhörig tolk är en person som känner till en patient och därav används som översättare då 

patienten och vårdpersonalen inte talar samma språk (Socialstyrelsen, 2016).     

Personaltolk   

En personaltolk är en person ur personalgruppen som blir ombedd att översätta åt en patient 

då parterna talar samma språk (Socialstyrelsen, 2016).  
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Sjuksköterskans ansvar vid vårdmötet 
I kompetensbeskrivningen för den legitimerade sjuksköterskan står det att sjuksköterskan 

ansvarar för att kommunikationen och informationen skall vara begriplig för en patient som 

inte talar samma språk. Detta ger sjuksköterskan ett större ansvar gentemot denna 

patientgrupp (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Enligt ICN (2005) är sjuksköterskans 

fyra grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 

hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskan ansvarar som tidigare nämnt också för att den 

enskilde individen får begriplig information som ger förutsättningar till samtycke för vård och 

behandling. Finnström (2014) skriver att sjuksköterskeyrket är ett yrke med hög komplexitet 

och en professionell sjuksköterska skall ha den kompetens för att kunna utöva yrket på ett 

professionellt sätt som leder till en god och patientsäker vård. 

Berg (2014) betonar att sjuksköterskan bär på ett ansvar att vara tydlig i kommunikationen 

med patienten och att utveckla en vårdrelation till patienten och dennes närstående vilket 

skapar förutsättningar för en god vård. För att kunna ta detta ansvar krävs det att 

sjuksköterskan har kompetens som bland annat innebär att utveckla en förmåga att 

kommunicera på ett respektfullt sätt och att möta den unika personens språk- och 

kommunikationskunskaper.  

 

En studie gjord av Westerling och Bergbom (2008) visar på att patienter känner sig mer 

trygga när en sjuksköterska tar sitt ansvar för patienten och på ett tydligt sätt informerar och 

kommunicerar med patienten om det aktuella vårdmötet (ibid). När en vårdsökare blir utan en 

tolk vid vårdmötet leder detta till komplikationer som gör att kvaliteten på vården dras ner 

(Hudelson & Vilpert, 2009; Flores, Rabke-Verani, Pine & Sabharwal, 2002; Maher, 

Crawford-Carr & Neidigh, 2012). Flores, Rabke-Verani, Pine & Sabharwal (2002) skriver 

vidare i sin studie att auktoriserade tolkar används allt för sällan. De personer som söker vård 

utan att få informationen tolkad till sitt språk upplever svårigheter att förstå vad som sagts 

under vårdbesöket och vad den väntade behandlingen innebär. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor tar sitt ansvar att boka en tolk för att informationen som framförs till 

vårdsökande ska vara begriplig. 
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Upplevelse 
Egidius (2006) skriver att en upplevelse är att ta del av och verkligen ta in något som en 

person är med om. Ordet används ofta för att skilja ren kognitiv perception från känslomässigt 

och viljemässigt upplevande av något (ibid).  

Flensner (2011) skriver att varje upplevelse alltid är knuten till det sammanhang eller den 

situation som individen befinner sig i. Varje individuellt sammanhang kan i sin tur relateras 

och kopplas ihop till andra sammanhang, såväl tidsmässiga som sociala. Eriksson (1991) 

betonar att en upplevelse är subjektiv för individen samt att graden av medvetenhet hos 

människan utgör grunden för hens upplevelsevärld. En individs upplevelser är individuella 

och kan inte helt förstås eller tolkas av någon annan än en själv. 

 

Omvårdnadsvetenskaplig referensram 
Joyce Travelbee är en omvårdnadsteoretiker som grundade teorin Human-to-Human 

Relationship Model som fokuserar på interaktionen och kommunikationen mellan patienten 

och sjuksköterskan (Travelbee, 1971).  Kommunikation sker varje gång sjuksköterskan tar 

emot en patient. Kommunikation sker inte bara när parterna pratar med varandra utan även i 

tystnad. När verbal kommunikation inte sker så sker icke verbal kommunikation genom 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester och beteenden. Målet med interaktionen är bland annat att 

fastställa patientens vårdbehov och fullfölja omvårdnadens syfte. Sjuksköterskan måste därför 

kunna kommunicera och informera så att parterna förstår varandra på samma nivå. Utan en 

god kommunikation kan en god omvårdnad inte tillgodoses. Travelbees omvårdnadsteoretiska 

modell utgår från att patienten inte ses som sin sjukdom utan som en enskild individ. När 

rollerna mellan sjuksköterskan och patienten suddas ut kan en god relation etableras. De 

utsuddade rollerna gör att sjuksköterskan och patienten kan nå varandra på ett mer personligt 

plan där patienten ses som medmänniska. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskan inte 

etablerar en vänskapsrelation till patienten utan har ett professionellt förhållningssätt i sitt 

yrkesutövande. Enligt Travelbees Human-to-Human Relationship Model bör sjuksköterskan 

och patienten gå igenom fyra olika faser för att upprätthålla en god relation. De fyra faserna är 

det inledande mötet, framväxande identiteter, empati och sympati (ibid). 

 

Travelbee (1971) skriver att hennes Human-to-Human Relationship Model kan ur ett 

sjuksköterskeperspektiv ses som ett verktyg i klinisk praxis.  
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Syftet med omvårdnaden är bland annat att hjälpa en person att hantera eller förhindra 

upplevelsen av sin sjukdom eller sitt lidande. Den vårdrelation sjuksköterskan skapar till 

patienten under patientens pågående vård kan vara ett steg mot en mer personlig vårdrelation, 

samtidigt som sjuksköterskan behåller det professionella förhållningssättet som finns i 

bakgrunden. Det som underlättar för sjuksköterskan att tillgodose patientens behov av vård är 

en god relation mellan sjuksköterskan och patienten. En god relation är en förutsättning för en 

vård av hög kvalitet. Modellen tar också upp att den goda relationen är något som etableras 

successivt. En fungerande kommunikation mellan två eller flera personer bygger på att 

samtliga deltagare som kommunicerar med varandra begriper budskapet. Så fort en av 

deltagarna inte begriper eller missuppfattar budskapet som kommuniceras brister 

kommunikationen. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att använda sig av en tolk 

inom hälso- och sjukvården. 

 

Metod 
 

Design 
En litteraturstudie med kvalitativ design har genomförts för att få en ökad kunskap och 

förståelse av sjuksköterskors upplevelse av att använda sig av en tolk inom hälso- och 

sjukvården. Den kvalitativa metoden beskrivs av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) som 

ett fenomen där lärdom om människors känslor och upplevelser beskrivs, som ger förståelse i 

hur människor upplever sin situation. En litteraturstudie är en sammanställning av tillgängliga 

vetenskapliga arbeten inom ett visst ämnesområde, som på ett organiserat och systematiskt 

sätt har sökts fram, granskats och sammanställts. Olsson och Sörensen (2011) skriver att vid 

en litteraturstudie används litteraturen och vetenskapliga artiklarna som informationskälla vid 

insamlingen. Den kvalitativa ansatsen bygger på förutsättningen att kunna ta del av andras 

inre världar genom språket. 
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Urval 
Artiklarna som valdes ut i studien innehöll resultat som belyste sjuksköterskors upplevelser av 

att använda sig av en tolk inom hälso- och sjukvården och hade en kvalitativ design.  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara vetenskapligt 

granskade (peer reviewed) och ligga i årsintervallet mellan år 2000-2017.  

Inklusionskriterier brukar användas för att utföra en mer begränsad sökning som är av störst 

intresse (Axelsson, 2012).  

 

Datainsamling 

Databaserna som användes för att söka vetenskapliga artiklar är Cinahl och PubMed. Cinahl 

och PubMed är två databaser med inriktning på omvårdnadsvetenskap och medicin (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011), vilket ansågs vara relevant för att hitta artiklar relevanta till 

litteraturstudien. Totalt gjordes fyra sökningar, där två sökningar gjordes i Cinahl och två i 

PubMed. Sökningarna gav tillsammans 486 träffar där samtliga lästes på titel och abstrakt 

nivå varav 36 lästes i fulltext nivå. Av dessa exkluderades 20 artiklar då de inte tydligt 

svarade på studiens syfte. Slutligen återstod 16 artiklar som valdes ut för granskning. Efter 

granskningen återstod 9 artiklar. Av de 9 artiklar som valdes ut att ligga som grund för 

resultatet var 8 artiklar från Cinahl och 1 artikel från PubMed (Bilaga 1). Första sökningen i 

Cinahl och PubMed gjordes med hjälp av fritextsökningar där trunkering använts i alla ord för 

att undvika uteslutning av relevanta träffar. Termer ur Cinahl headings användes vid andra 

sökningen i Cinahl som en kompletterande sökning. Den andra sökningen i PubMed var en 

sökning där en fritext term och en indexerad term kombinerades. Den första sökningen i både 

Cinahl och PubMed kombinerades i block genom att gruppera termer som var relevanta med 

varandra med hjälp av den booleska termen “OR” i databasens sökmotor, och slutligen söktes 

blocken tillsammans med varandra med hjälp av den booleska termen “AND” för att få en så 

smal och relevant sökning som möjligt. Kristensson (2014) skriver att den booleska termen 

“OR” kan användas för att bredda sökningen och “AND” för att begränsa sökningen. 
 

Sökorden som användes vid artikelsökningarna var: Communication Barrier*, Language 

Barrier*, Interpret*, Nurs*, Care Provid*, Care Work*, Perception*, Attitude*, Experience*, 

Attitudes of Health Personnel och Interpreter Services. 
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Kvalitetsgranskning 
Av de 16 artiklarna som valdes ut för granskning granskades artiklarna först enskilt av båda 

författarna och sedan jämfördes resultaten av kvalitetsgranskningen. Artiklarna granskades 

med hjälp av Critical Appraisal Skills Programme-modellens (CASP) granskningsmall för 

kvalitativ forskning (bilaga 4).  

Denna granskningsmall valdes ut eftersom att den ansågs vara mest relevant för vårt syfte och 

artiklarna som valts ut. Granskningsmallen är på engelska och i den framkommer frågor om 

artikelns kvalitet som besvaras med Yes, No eller Can´t tell.  

De två första frågorna i granskningsmallen är så kallade “screening questions” vars syfte är att 

tidigt sålla bort de artiklar som inte anses vara lämpliga. Bedömning av artiklarnas kvalitet 

gjordes med hjälp av en poängskala som författarna skapat själva, där varje Yes svar gav 

artikeln 1 poäng och där maxpoängen för en artikel var 10. Artiklar som fick 0-6 poäng 

bedömdes som låg, 7-8 poäng som medel och 9-10 poäng som hög. Alla 9 artiklar bedömdes 

som medel eller höga och inkluderades i studiens analys.  

 

Dataanalys 
Den analysmetod som tillämpades i denna studie var utifrån Graneheim och Lundmans 

kvalitativa innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys inom vetenskapen är en metod som 

används för att utförligt analysera och förklara texter (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

De utvalda artiklarna lästes upprepade gånger för att få en helhetsförståelse av varje läst 

artikel. Därefter plockades 199 meningsenheter ut och översattes från det engelska språket till 

det svenska språket. De översatta meningsenheterna kondenserades vilket Graneheim och 

Lundman (2004) anser är en viktig process för analysen då meningen med en kondensering är 

att korta ner men ändå behålla det bärande innehållet i texten. Efter en genomförd 

kondensering gjordes en så kallad kodning. Denna process innebär en ytterligare 

sammanfattning av kondenseringen. Kodningens funktion ligger i att fungera som en etikett 

för meningsenheter där det betydande innehållet i texten lyfts fram. Därefter utformades 

huvud- och underkategorier. Detta för att underlätta gruppering av koder som har liknande 

innebörd (Graneheim & Lundman, 2004).   
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Etiska överväganden 
Olsson och Sörensen (2011) skriver att forskningsetiska bedömningar är obligatoriska och 

lagstadgade. Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2017) får 

forskning bara godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och att 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid ska tas hänsyn till. För att forskningen 

skall kunna genomföras skall krav på samtycke, konfidentialitet och nyttjande vara uppfyllda 

(ibid). Detta har varit ett krav på de utvalda artiklarna i arbetet för att på så sätt kunna försäkra 

oss om att den etiska aspekten tagits hänsyn till. Sex utav nio artiklar var granskade utav 

minst en etisk kommitté. 

 

Resultat 

Denna studie är baserad på 9 vetenskapliga artiklar där resultatet presenteras i 2 

huvudkategorier och 7 underkategorier. Huvud- och underkategorierna presenterar 

sjuksköterskors upplevelser av att använda sig av tolkar inom hälso- och sjukvården. De två 

huvudkategorierna är Behovet av att använda en tolk samt Problematik kring tolkanvändning. 

 

 
Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 
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Behovet av att använda en tolk 
Denna kategori beskriver behovet av att använda en tolk inom hälso- och sjukvården utifrån 

sjuksköterskors upplevelser. Kategorin är uppdelad i fyra underkategorier; underlättande av 

kommunikation och information, konsekvenser utan tolk, nyttan av anhörigtolkar och 

sjuksköterskans preferenser. 

 

Underlättande av kommunikation och information 

Användandet av auktoriserade tolkar uppskattades och var ett sätt att övervinna språkliga 

skillnader (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2007; Cioffi, 2003) samt gav upphov till en 

högkvalificerad kommunikation och informationsutgivning (Fatahi, Matsson, Lundgren & 

Hellström, 2010). Vidare lyfts fram att den auktoriserade tolken var den viktigaste länken 

mellan sjuksköterskan och den utländskspråkiga patienten samt den mest trovärdiga typen av 

tolk inom hälso- och sjukvården (Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010; Nailon, 

2006). Sjuksköterskorna uppgav att en tolk behövdes initialt vid samtal där känsliga ämnen 

stod i fokus eller i början av varje vårdmöte för att underlätta för patienten och sjuksköterskan 

(Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004; Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010). Ett 

beroende av tolkarna fanns för att utveckla och bibehålla relationen till patienten då tolkarna 

utgjorde en nyckelroll vid kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten (Nailon, 

2006; Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011). Sjuksköterskor upplevde att ett 

kontinuerligt användande av samma tolk ökade både bekvämligheten hos patienten och 

förbättrade kontakten mellan sjuksköterskan och patienten (McCarthy, Cassidy, Graham & 

Tuohy, 2013; Nailon, 2006). Tolk av samma kön som patienten underlättade även för olika 

vårdsituationer (Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010). Behovet av att ha med en 

tolk var befintligt vid vårdmötet och när tolken var på plats utnyttjades tolken för att 

sjuksköterskan skulle kunna ta del av nödvändig information (McCarthy, Cassidy, Graham 

och Tuohy, 2013). 

 

“'Eventually we got an interpreter in… we asked every question that we possibly 

could… we just focused and jumped in with all the questions.” (McCarthy, Cassidy, 

Graham & Tuohy, 2013, s. 338) 

 

Konsekvenser utan tolk 

Sjuksköterskor indikerade på att tolkens närvaro hade en positiv påverkan på vårdkvaliteten 

och att risken fanns för att vårdkvaliteten sjunker vid uteslutandet av en tolk (Fatahi, Matsson, 
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Lundgren & Hellström, 2010; Cioffi, 2003). Undersökningar måste ibland avbrytas på grund 

av bristen på kommunikationen och svårigheten att ge information när en tolk inte närvarade. 

Vid tolkfrånvaro där ett behov av en tolk fanns upplevde sjuksköterskor att patienter löpte 

större risk för hotad patientsäkerhet som kunde leda till vårdskador vilket i sin tur upplevdes 

resultera i högre kostnader för vården i längden. Det upplevdes vara billigare att ha med en 

tolk vid undersökningar för att undvika att avbryta undersökningar på grund av bristen på 

kommunikationen och den bristfälliga informationen. Användandet av en auktoriserad tolk 

upplevdes av sjuksköterskorna att medföra patientsäkerhet och gav även ett förtroende för 

patienten (Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010).  

 

Att kommunicera med och att ge information till patienter som inte talar ett gemensamt språk 

kunde leda till missförstånd om en tolk inte används (ibid) vilket kunde vara ett hinder för den 

transkulturella vården (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2007). Det framgick att en riktig bild 

av patienten inte kunde upprättas (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013) och att 

patientens tillstånd inte kunde verifieras om en tolk inte var närvarande vid vårdmötet 

(Nailon, 2006). Sjuksköterskor uttryckte ett behov av att ha med en tolk, på grund av 

oförmågan att kunna kommunicera med samt att ge rätt information till patienten (Pergert, 

Ekblad, Enskär & Björk, 2007).  

 

Nyttan av anhörigtolkar  

Vissa sjuksköterskor menade på att anhörigtolkar kunde användas vid mindre komplexa 

vårdmöten (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004) och var det enda alternativet för att 

upprätta en relation till patienten och att anhörigtolkar i vissa fall kunde inge en känsla av 

säkerhet hos patienten då patienten kände förtroende för anhörigtolken (Fatahi, Matsson, 

Lundgren & Hellström, 2010). Sjuksköterskor uttryckte förtroende för anhörigtolkar (Gerrish, 

Chau, Sobowale & Birks, 2004) och det upplevdes även praktiskt att tillgå en anhörigtolk 

(Cioffi, 2003) då det underlättade för kommunikationen (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). 

Policyn kring användandet av anhörigtolkar trotsades av sjuksköterskor då de ansågs vara 

användbara (Cioffi, 2003). 

      

“I know you’re not supposed to use family but you still do.” (Cioffi, 2003, s. 303). 
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Sjuksköterskors preferenser 

Vid behovet av att använda en tolk efterfrågades vissa bemärkelser hos tolken av 

sjuksköterskorna. Bemärkelser som både förväntades och uppskattades av sjuksköterskorna. 

Begränsade språkkunskaper och okunskap i medicinsk terminologi hos tolken upplevdes som 

bekymrande och problematiskt vid tolkanvändning (Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 

2010; Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011).  

Därför ansåg sjuksköterskor att goda språkkunskaper, terminologisk kunskap, neutralitet och 

objektivitet var nödvändiga egenskaper hos tolken (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 

2013; Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010). Tidspassning hos tolken, bokstavlig 

tolkning, tolkens emotionella engagemang i tolkandet och att tolken skulle närvara under hela 

vårdmötet upplevdes av sjuksköterskorna vara viktigt vid tolkanvändning (Fatahi, Matsson, 

Lundgren & Hellström, 2010).  

 

Problematik kring tolkanvändning 
Denna kategori beskriver problematiken kring användandet av tolkar inom hälso- och 

sjukvården utifrån sjuksköterskors upplevelser. Kategorin är uppdelad i tre underkategorier; 

begränsningar vid nyttjandet av en tolk, problematiken kring anhörigtolkar och bristen på 

tolktillgänglighet. 

 

Begränsningar vid nyttjandet av en tolk 

Trots att det fanns ett behov av att använda tolkar och att det togs för givet att exakt det 

sjuksköterskan informerade patienten blev översatt så finns det begränsningar med 

tolkanvändning (Cioffi, 2003). Upplevda begränsningar av sjuksköterskor var den tillgängliga 

tiden vid ett tolkningstillfälle, rimlig förmedlingsbar information, problem med 

konfidentialitet samt den faktiska översättningen (Cioffi, 2003; Nailon, 2006; Richardson & 

Thomas, 2006). Sjuksköterskorna upplevde rädsla från patientens sida av att informationen 

skulle läcka ut i samhälle (Cioffi, 2003). Användning av tolk kunde bryta mot kulturella 

normer till exempel om en manlig tolk var tvungen att diskutera intima problem med en 

kvinnlig patient (Richardson & Thomas, 2006).  

 

Upplevelsen av sjuksköterskor beskrev att kommunikationen och informationen inte alltid 

nåddes fram vid tolkandet när tolken och patienten inte förstod varandra (Hadziabdic, 

Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011). Informationen och budskapet undanhölls eller förmedlades 



16 
 

inte av tolken vilket i sin tur var problematiskt för sjuksköterskan och patienten (Richardson 

& Thomas, 2006; Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011). Då tolken inledde ett samtal 

med patienten utan sjuksköterskan upplevdes det finnas en risk för sjuksköterskan att hamna 

utanför samtalet (Nailon, 2006).  

 

“They’ll be interpreting for me, then all of a sudden they have this little interchange 

without me involved at all. And I’m like, ‘Okay, wait a minute. Back up. Did I just miss 

an important piece of information?” (Nailon, 2006, s. 126) 

 

Sjuksköterskor upplevde att tolkens emotionella engagemang och uppmärksamhet påverkade 

förtroendet sjuksköterskan hade för tolken. Tolkens oengagemang skapade oro hos 

sjuksköterskan kring kommunikationen när de insåg att patienterna inte kände av den 

emotionella hängivenheten sjuksköterskan hade i patientens omvårdnad (Nailon, 2006).  

Bristen på förtroendet för tolken påverkade även patienten och dennes anhöriga vilket i sin tur 

kunde leda till att anhöriga motsatte sig användandet av tolk (Pergert, Ekblad, Enskär & 

Björk, 2007). Vårdkvaliteten upplevdes även av sjuksköterskorna bli påverkad negativt när 

tolkar inte tolkade noggrant (Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010; Nailon, 2006).   

 

Den höga kostnaden av auktoriserade tolkar upplevdes som ett hinder vilket gjorde att tolkar 

uteslöts (Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010; Nailon, 2006; Jirwe, Gerrish & 

Emami, 2010). Sjuksköterskor prioriterade tolkar för läkarsamtalen före sina egna då de ansåg 

att det var slöseri av resurser för sin egen bedömning (Nailon, 2006). 

 

“Interpreters must interpret literally, come at the exact time at the beginning of the 

examination, otherwise the quality is negatively influenced” (Fatahi, Matsson, 

Lundgren & Hellström, 2010, s. 778) 

 

Vårdmötet upplevdes som mer tidskrävande när en tolk var involverad (Pergert, Ekblad, 

Enskär & Björk, 2007; Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010). Sjuksköterskor 

upplevde att de inte hade tillräckligt med tid vad gällde ett vårdtillfälle då den tillgängliga 

tiden för tolkningstillfället var begränsad (Cioffi, 2003) vilket medförde oro över den tillagda 

tiden och stressen för sjuksköterskorna (Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010). När 

tolken försökte upprätta en relation till patientens familj kunde tolken komma mellan och 

störa sjuksköterskans vårdande relation (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2007). Tolkarna 
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upplevdes ibland ha svårt att hantera känsliga situationer (ibid), sakna den medicinska 

terminologin (Nailon, 2006) samt sprida sin ångest och oro till patienten som i sin tur 

hämmade kvaliteten av kommunikationen (Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010). 

 

Problematiken kring anhörigtolkar 

Det erkändes av sjuksköterskor att anhörigtolkar inte hade kunskapen att tolka precist 

(Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004). En anhörig kunde ibland vara för involverad eller 

känslomässigt engagerad vilket kunde bidra till att neutralitet blir svår att uppnå och att 

anhörigtolkar var en osäker språkbro till patienten vilket i sin tur kan hämma vårdkvaliteten 

(McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 

2010). Vid användandet av anhörigtolkar var sekretessen svår att hålla samt 

kommunikationen och utbytet av information begränsad (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & 

Hjelm, 2011).  

Tolkningsprocessen upplevdes av sjuksköterskorna påverkas utifrån relationen patienten hade 

till anhörigtolken (Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010). Anhörigtolkar undanhöll 

eller censurerade information (ibid). I vissa fall upplevdes det även att anhöriga kunde ha 

anledningar att ändra informationen som tolkades (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004).  

 

Sjuksköterskorna som intervjuades upplevde att anhörigtolkar borde undvikas och att denna 

metod är olämplig att använda (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004; Fatahi, Matsson, 

Lundgren & Hellström, 2010). Det sågs vara väldigt obekvämt med att samverka med denna 

typ av tolk då det upplevdes skapa dubbelmoral för sjuksköterskan (Richardson & Thomas, 

2006).  

 

Att använda barn som tolkar ansågs också vara en obekväm metod vid tolkanvändning 

(Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004). Tilltagandet av en barntolk var ibland 

problematiskt då föräldrar ville hålla sina saker privata inför barnen (ibid). Vissa 

sjuksköterskor upplevde även orättvisa i att barnen fick användas som tolk vid vårdmötet 

(Richardson & Thomas, 2006). 
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Upplevelsen av att använda barn som tolk var dålig och att de endast skulle användas som 

sista utväg (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004). Barn som agerar som tolkar 

överbelastades även ansvarsmässigt vilket framhävdes i sjuksköterskors illvilja att tilltaga 

barn som tolk. 

 

“It is a terrible moment for me’ and ‘Perhaps they do not interpret all the way, if they 

 feel it does not sound good for Mummy” (Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 

2010, s. 777) 

 

Bristen på tolktillgänglighet 

En brist på tillgänglighet upplevdes när sjuksköterskor försökte ordna tolkar för vårdmötet 

med sina patienter där behovet av en tolk fanns. Detta oroade sjuksköterskorna och bristen 

ansågs vara problematisk då patienten och sjuksköterskan inte förstod varandra utan en tolk. 

Oförmågan att tala med patienten ledde till att sjuksköterskan inte kunde ge den vård som var 

nödvändig (Nailon, 2006; Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011). Bristen upplevdes 

som mest omfattande gällande kvinnliga tolkar och telefontolkar (Hadziabdic, Heikkilä, Albin 

& Hjelm, 2011).    

 

Sjuksköterskor upplevde även långa väntetider vid kontaktandet av tolkbyrån (Nailon, 2006). 

Detta ledde till att patienterna fick vänta vilket medförde att samtalstiden blev försenad och 

att sjuksköterskans schema blev rubbat (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011). Det 

nämns även att tolkningsbyrån var svår att kontakta, att tolkarna inte dök upp trots bokning 

och tolkningsbyråerna dubbelbokat sina tolkar vilket resulterade i att sjuksköterskans arbete 

fördröjdes. 

 

Sjuksköterskor upplevde att de inte kunde engagera sig tillräckligt för patienten när tolkar inte 

fanns tillgängliga. Tolkbristen begränsade sjuksköterskors närvaro hos patienten, begränsade 

den önskvärda tiden spenderad hos patienten samt försenade vården (Nailon, 2006).  

 

“Had to wait until… before the interpreter could come and 

the nurse’s whole schedule was upset and the patient had to 

wait two hours here” (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011, s. 257) 

 

 



19 
 

På grund av bristen på tolkar var sjuksköterskorna tvungna att fortsätta vården utan tolk 

(Cioffi, 2003). Alternativa strategier användes för att kunna kommunicera med patienten 

(Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010; Cioffi, 2003). De alternativa strategierna var 

kropps- eller teckenspråk (ibid) eller anhöriga som fick tolka (Cioffi, 2003). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie av kvalitativ design valdes som metod för denna studie då den ansågs vara 

mest lämplig för att besvara studiens syfte. Användandet av den mest lämpliga metoden för 

valt syfte kan stärka studiens giltighet. En kvalitativ design bygger på att tolka eller förstå en 

enskild persons subjektiva upplevelser och erfarenheter av en särskild händelse (Henricson & 

Billhult, 2017). Det fanns idéer och planer om att utföra en intervjustudie där tanken var att 

intervjua sjuksköterskor inom primärvården men möjligheten gavs inte på grund av den 

belastade verksamheten och begränsade tiden för arbetet. En intervjustudie kan göras om 

tillräckligt med forskning inte utförts kring ämnet samt att intervjustudier kan ha en begränsad 

tid till förfogande (Danielson, 2017). Den tillräckligt sammanställda datan ur databaserna 

förutsatte utförandet av en litteraturstudie trots tidsbegränsningen. 

Olsson och Sörensen (2011) skriver att även intervjuer och patografier är exempel på 

informationskällor som kan användas vid litteraturstudier. 

 

Till litteratursökningen användes hjälp av bibliotekarien som genom sin erfarenhet gav tips på 

tillvägagångssätt av sökningar samt exempel på sökord som möjligtvis kunde inkluderas till 

sökningen. Databaserna Cinahl och PubMed valdes till litteratursökningen då dessa databaser 

innehåller artiklar som berör både det medicinska och det omvårdnadsvetenskapliga 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Användningen av båda databaserna breddade 

litteratursökningen vilket Henricson och Billhult (2017) menar är en fördel då studiens 

tillförlitlighet ökar när flera databaser används. Vid sökningen i databaserna användes de 

booleska termerna “AND” och “OR”. Enligt Kristensson (2014) kan termen “AND” användas 

för att begränsa sökningen och kombinera flera ord och “OR” för att bredda den. 

Användandet av termen “OR” innebär också att söka efter ämnen som är varandra lika vilket 

kan öka sökningens tillförlitlighet (ibid). Trunkering användes vid sökningarna för att få med 

alla böjelseformer som till exempel experience* där alla ord kommer med samma bas men 
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med olika böjelser. Studiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara av kvalitativ 

design, vara skrivna på engelska, inte vara äldre än 17 år gamla samt vara vetenskapligt 

granskade. Att artiklarna inte skulle vara äldre än det stora årsspannet på 17 år kan ses som en 

svaghet i arbetet då det gått långt tid sedan dess. Migrationen och vårdsammanhang har 

varierat i antalet under dessa år men trots detta framgick det samma upplevelser av 

sjuksköterskorna trots olika årtal på artiklarna i resultatet. Uteslutandet av artiklar som inte 

var skrivna på engelska kan ha påverkat sökresultatet, men uteslöts för att kunna förstå 

artiklarna på bästa sätt. Begränsningen med att endast ha med artiklar från år 2000 och framåt 

gjordes dels för att endast inkludera den senaste forskningen kring ämnet samt för att 

datamättnad uppnåddes. Till studiens resultat valdes 9 artiklar ut som publicerats i olika delar 

av världen. Publikationen av dessa artiklar var gjorda i Sverige, Irland, USA, Australien och 

England. Användandet av artiklar skrivna i olika delar av världen kan ses som positivt då 

upplevelser är subjektiva och kan vara olika oavsett geografisk placering. Det kan även ses 

som en svaghet då vården bedrivs med olika lagar och förutsättningar i olika länder. En 

överförbarhet kan vara svår att uppnå med utesluten geografisk begränsning. 

 

Vid sökningen i PubMed (Bilaga 1) uppstod ett problem. Problemet låg i att de utvalda 

artiklarna inte fanns tillgängliga i fulltext för läsning. Detta var något som försöktes lösas med 

hjälp av personalen på biblioteket utan större framgång. Efter att dessa artiklar beställts 

hänvisade personalen på biblioteket till fel artiklar som de ansåg skulle finnas med i 

skolbibliotekets databas “Summon”. Även de artiklar som beställdes kunde inte tillgås.  

Vid upprepade försök till hjälp av personalen på biblioteket uteblev den hjälpen som 

efterfrågades vilket medförde att många av de artiklarna som kunde vara av relevans inte 

kunde tillgås.   

 

Artiklarna granskades med hjälp av CASP-modellens granskningsmall för kvalitativa studier 

(CASP UK, 2017). Mallen ansågs vara relevant för denna studie då den var lämpad för 

kvalitativa artiklar samt lättförståelig. Eftersom granskningsmallen inte hade förbestämda 

poängskalor samt kriterier för kvalitetsnivå sattes egna värden utifrån en skapad värdeskala 

där varje YES svar gav 1 poäng. Totalt kunde en artikel få 10 poäng. Artiklar där urval, 

datainsamling, metod, dataanalys samt slutsats tydligt redogörs kan sägas hålla god 

vetenskaplig kvalitet (Willman & Stoltz, 2017). Då poängen sattes vid kvalitetsgranskningen 

kan de ha blivit för högt eller för lågt satta vilket kan ha påverkat studiens trovärdighet. 
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Kvalitetsgranskningen gjordes till en början enskilt och sedan gemensamt och diskuterades 

tillsammans för att öka trovärdigheten. 

 

Dataanalysen gjordes gemensamt och med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys. Då denna analysmetod kan klassificera data och identifiera 

mönster i texten ansågs den vara relevant. De vetenskapliga artiklarna lästes först enskilt flera 

gånger och sedan gemensamt vilket Henricson (2017) menar kan stärka studiens pålitlighet 

och trovärdighet då fler ögon ser mer än färre. En direkt översättning av de 199 

meningsenheterna gjordes från engelska till svenska med hjälp av ett lexikon och google 

translate. Översättningen var svår att genomföra då ord i vissa situationer kunde få en helt 

annan betydelse än på det ursprungliga språket engelska. För att undvika detta återblickades 

det i den ursprungliga texten för att översätta ordagrant och se meningsenheten i sitt 

sammanhang. Nästa steg var kondenseringen av meningsenheterna som plockats ut efter att 

författarna delat upp artiklarna mellan varandra och sedan skiftat de med varandra för att få en 

djupare förståelse för artiklarnas innehåll. Detta utfördes i syfte att kunna få så många 

meningsenheter som möjligt och inte missa meningsenheter av yppersta relevans. Det finns en 

viss risk vid kondenseringen att kondensera för mycket så att meningsenhetens budskap går 

förlorat (Graneheim och Lundman, 2004). Nästa steg var kodningen av de kondenserade 

meningsenheterna. Kodningen innebär att sortera och placera in meningsenheter med liknande 

innehåll under en och samma etikett. Efter att meningsenheterna hade kodats kategoriserades 

dem. En kategorisering innebär att dela in koder med liknande innebörd och innehåll med 

varandra för att sedan kunna skapa under- och huvudkategorier.  

 

Kategorierna som jobbats fram bearbetades och ändrades ett flertal gånger för att namnen på 

och innehållet i kategorierna skulle vara så tydliga som möjligt. Analysen var utmanande och 

enligt Danielson (2017) kan materialet komma att påverkas då det var första gången denna typ 

av studie utförts av bägge författarna (ibid). Till studien valdes en omvårdnadsvetenskaplig 

teori som lyfter fram kommunikationens betydelse mellan sjuksköterskan och patienten. Val 

av relevant omvårdnadsteoretisk modell kan stärka studiens giltighet. 

 

Resultatdiskussion 
Analysen av meningsenheterna resulterade i två huvudkategorier med sju underkategorier och 

utifrån studiens syfte framkom två huvudfynd. Dessa var att sjuksköterskor upplevde ett 
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behov av att använda en tolk samt att det finns en viss problematik kring användandet av en 

tolk. Resultatet som framkom ur studien kommer diskuteras här i resultatdiskussion. 

 

Studiens första huvudfynd handlar om behovet av att använda en tolk vid vårdmöten med 

patienter. Sjuksköterskor upplevde att auktoriserade tolkar är att föredra men att anhörig- och 

personaltolk även kan utnyttjas för att kunna informera och kommunicera med patienten. Det 

framkommer även att tolkar utgör en nödvändig funktion i att upprätthålla en relation mellan 

sjuksköterskan och patienten. Bevis tyder på att nyttjandet av auktoriserade tolkar bidrar till 

att främja vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Användandet av en tolk bidrar till 

överkommande av språkliga skillnader som i sin tur bidrar till att ta del av patienters 

subjektiva upplevelser (Hudelson & Vilpert, 2009). Travelbee (1971) skriver i sin bok att 

sjuksköterskor behöver kunna kommunicera med och informera patienten för att kunna 

upprätta en god vårdrelation. Detta kan endast uppnås med en tolk involverad i vårdmötet 

med icke samspråkiga patienter (ibid). Maher, Crawford-Carr & Neidigh (2012) styrker detta 

i sin studie och menar på att tolken behövs för att kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och patienten ska fungera och för att vården ska kunna bedrivas säkert med en hög 

vårdkvalitet.   

 

Användandet av tolkar möjliggör kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. 

Sjuksköterskan kan utan en tolk inte få ut information för bedömning av en patients tillstånd 

och en god vård kan således inte tillgodoses (Lehna, 2005). Vården är därför omöjlig att 

bedriva på ett säkert sätt när en tolk inte närvarar vid vårdmötet där behovet finns.  

Tolkens närvaro inger en känsla av säkerhet för patienten då patienten har möjligheten att 

göra sig förstådd och förmedla sina tankar och behov med hjälp av en tolk (Maher, Crawford-

Carr & Neidigh, 2012). 

 

Problematiken kring tolkanvändning är studiens andra huvudfynd. En tolk används som ett 

verktyg för att möjliggöra kommunikationen och utgivningen av informationen mellan 

sjuksköterskan och patienten men kan trots detta upplevas som ett hinder (Hadziabdic, 

Heikkilä, Albin & Hjelm, 2009). Hinder vid tolkandet är bland annat att tolken förmedlar 

felinformation, att information blir bortsållad av tolken eller att budskapet ändras under 

tolkningsprocessen (Fossum, 2013). Flores et al. (2003) förstärker det ovanstående i sin studie 

genom att bevisa att tolkens felförmedlan kan ha kliniska konsekvenser som påverkar 

patienten negativt, särskilt tolkar med begränsade kunskaper inom tolkning. Detta är något 
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som kan upplevas som oroande för sjuksköterskan när en tolk involveras vid vårdmötet. I 

resultatet framgår det även att patienter kan påverkas negativt av bristen på förtroende för 

tolken och rädslan av att sekretessen inte hålls vid.  

 

Brist på tolkar inom hälso- och sjukvården är även problematiskt då det utan tolk råder 

misskommunikation i vårdmötet mellan sjuksköterskor och patienter. Detta leder i sin tur till 

att sjuksköterskan inte kan ge ut den vård som behövs vilket påverkar vårdkvaliteten negativt 

(Brooks, Stifani, Batlle, Nunez, Erlich & Diaz, 2013). Om patienter inte får möjlighet till 

tolkanvändning så kan de heller inte skapa en uppfattning om sitt sjukdomstillstånd och vara 

delaktiga i sin egen vård. Travelbee (1971) menar att syftet med omvårdnaden är bland annat 

att skapa förutsättningar för patienten att förstå och hantera upplevelsen av sitt 

sjukdomstillstånd. Urvalet på tidsintervallet i denna studie kan ha en inverkan på 

överförbarheten i denna studie då resurserna och behovet år 2000 jämfört med idag kan ha 

varit olika. Men problematiken och tillgången nämns trots detta i vårt resultat vilket ökar 

överförbarheten och reliabiliteten. Upprepande data vid datainsamlingen visar stabilitet av 

data över tid vilket stärker studiens pålitlighet. En stor del av datamängden var upprepande 

trots de utvalda artiklarnas kontext och förhållanden.    

 

Slutsats 
Huvudfynden som framkom i denna studie var att det finns ett stort behov att involvera en 

tolk vid vårdmötet när sjuksköterskan och personen som söker vård inte kan kommunicera 

med ett gemensamt talat språk. För att kunna fastställa en persons vårdbehov och situation 

behöver kommunikationen mellan dessa två parter fungera. Det bästa alternativet och den 

mest trovärdiga typen av tolk är den auktoriserade tolken med kunskap i medicinsk 

terminologi och professionell kompetens för tolkning. Stora konsekvenser som avbrytandet av 

en undersökning kunde ske när en tolk inte närvarade på grund av svårigheten att 

kommunicera med patienten och framföra information. Vid mindre komplexa vårdmöten 

ansågs anhörigtolkar vara praktiskt att tillgå då de var lättillgängliga och ingav en känsla av 

säkerhet hos patienten. Därför trotsades i vissa fall policyn kring användandet av 

anhörigtolkar. Ibland var anhörigtolkar även det enda alternativet att tillgå och det enda sättet 

att upprätta en relation till patienten. Trots behovet för användandet av tolkar finns vissa 

begränsningar och problem kring användningen. Den faktiska översättningen är inte alltid en 

självklarhet då tolken ibland kan medvetet eller omedvetet ändra budskapet i det som tolkas. 
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Konfidentialiteten är heller inte något som alltid tas hänsyn till då en rädsla för läckage av 

information finns. Missförstånd vid kommunikation och information är också ett problem som 

hotar patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Den höga kostnaden för auktoriserade tolkar gör 

också att sjuksköterskor inte alltid bokar in en tolk på grund av resursbegränsningar.  

Detta gör att alternativa metoder som tilltagandet av anhörigtolkar används. Anhörigtolkar 

saknar neutralitet och kompetens för tolkning och kan ha anledningar att ändra budskapet i det 

som översätts. Otillräckligt engagemang för patienten, försenad vård och störningar i arbetet 

är bland problemen som uppstår när tolkar inte fanns tillgängliga på grund av svårigheten att 

tillgå en tolk.  

Resultatet som sammanställts kan bidra till en ökad förståelse för både dagens som framtidens 

sjuksköterskor i tolkens betydelse för kommunikationen och kommunikationens betydelse för 

vårdkvaliteten. Studien kan även bidra med att skapa en djupare förståelse för vikten av 

kunskap vid nyttjandet av en tolk. Vidare forskning kring ämnet skulle kunna vara att lyfta 

fram och belysa hur utbildning i tolkanvändning främjar vårdmötet i jämförelse med när en 

sjuksköterska saknar utbildning i tolkanvändning. 

 

Självständighet 
Under arbetets gång har författarna Danyal Iqbal och Darian Paslawski Saleh haft ett gott 

samarbete. Informationssökningen efter artiklar gjordes gemensamt. Båda författarna 

kvalitetsgranskade artiklarna likvärdigt. Studiens inledning, resultat, metod- och 

resultatdiskussion, slutsats samt bilagorna har utförts gemensamt. Definitionen av begreppen i 

bakgrundsdelen bestod av 4 huvudrubriker där två rubriker skrevs av Danyal och två skrevs 

av Darian. Samma sak vad gäller metoddelen, där underrubrikerna delades upp och fördelades 

jämt. Darian bar huvudansvaret för den teoretiska referensramen. Båda författarna anser att de 

har varit involverade i alla moment och det har funnits ett ständigt gemensamt samarbete och 

beslutstagande.   
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökordsnumme
r 
Sökning 1 
Cinahl 

Sökordskombinatio
ner 

Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrak
t 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal 
valda 
artikla
r 

S1 Communication 
Barrier* 

17/10 2,133 0 0 0 

S2 Language Barrier* 17/10 640 0 0 0 

S3 Interpret* 17/10 34,440 0 0 0 

S4 Nurs* 17/10 102,810 0 0 0 

S5 Care Provid* 17/10 25,439 0 0 0 

S6 Care Work* 17/10  9,306 0 0 0 

S7 Perception* 17/10 60,863 0 0 0 

S8 Attitude* 17/10 114,926 0 0 0 

S9 Experience* 17/10 125,721 0 0 0 

S10 
Block 1 

S1 OR S2 17/10 5,283 0 0 0 

S11 
Block 2 

S3 17/10 34,440 0 0 0 

S12 
Block 3 

S4 OR S5 OR S6 17/10 123,873 0 0 0 
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S13 
Block 4 

S7 OR S8 OR S9 17/10 245,858 0 0 0 

S14 S10 AND S11 AND 
S12 AND S13 

17/10  82 82 17 7 

  

Sökordsnumme
r 
Sökning 2 
Cinahl 

Sökordskombinatio
ner 

Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrak
t 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal 
valda 
artikla
r 

S1 
Cinahl Headings 

MH “Attitudes of 
Health Personnel” 

17/10 32,442 0 0 0 

S2 
Cinahl Headings 

MH “Interpreter 
Services” 

17/10 1,587 0 0 0 

S3 S1 AND S2 17/10 23 23 3 1 

 
 
Databassökning i Pubmed   
 

Sökordsnumm
er 
Sökning 1 i 
PubMed 

Sökordskombinatione
r 

Sökdatu
m 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstra
kt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal 
valda 
artikla
r 

S1 Communication 
Barrier* 

15/11 2,899 0 0 0 

S2 Language Barrier* 15/11  1,030 0 0 0 

S3 Interpret* 15/11 73,147 0 0 0 

S4 Nurs* 15/11 70,375 0 0 0 
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S5 Care Provid* 15/11 68,833 0 0 0 

S6 Care Work* 15/11 18,361 0 0 0 

S7 Perception* 15/11 47,267 0 0 0 

S8 Attitude* 15/11 84,654 0 0 0 

S9 Experience* 15/11 167,087 0 0 0 

S10 
Block 1  

S1 OR S2 15/11 3,282 0 0 0 

S11 
Block 2  

S3 15/11 73,147 0 0 0 

S12 
Block 3  

S4 OR S5 OR S6 15/11 142,139 0 0 0 

S13 
Block 4 

S7 OR S8 OR S9 15/11 268,681 0 0 0 

S14 S10 AND S11 AND 
S12 AND S13 

15/11 273 273 12 0 

  
 

Sökordsnumm
er 
Sökning 2 i 
PubMed 

Sökordskombinatione
r 

Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstra
kt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal 
valda 
artikla
r 

S1 
MeSh term 

MH “Attitudes of 
Health Personnel” 

18/10 76,203 0 0 0 

S2 Interpreter Services 18/10 2,596 0 0 0 

S3 S1 AND S2 18/10 108 108 4 1 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 

Författare/år/land Titel Metod Urval/syfte Kvalitet 

Artikel 1 
 
McCarthy, J., Cassidy, I., 
Graham, M-M., Tuohy, D. 
 
2013 
 
Irland 
  

Conversations 
through barriers 
of language and 
interpretation 

Kvalitativ 
intervjustudie 
  

7 deltagare  
  
Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av språkbarriärer 
och användandet av tolk 
inom kontexten av en 
utvecklande vårdmiljö 
  

Medel 

Artikel 2 
 
Gerrish K., Chau R., 
Sobowale A., Birks E. 
 
2004 
 
England 

Bridging the 
language 
barrier: the use 
of interpreters 
in primary care 
nursing 

Kvalitativ 
intervjustudie 

15 deltagare  
  
Syftet med studien var att 
undersöka användningen av 
tolktjänster ur 
sjuksköterskors, tolkars och 
minoritetsgruppers perspektiv 

Hög 
 

Artikel 3 
 
Fatahi, N., Mattsson, B., 
Lundgren, S-M., Hellström, 
M. 
 
2010 
 
Sverige 

Nurse 
radiographers' 
experiences of 
communication 
with patients 
who do not 
speak the native 
language 

Kvalitativ 
intervjustudie 

11 deltagare 
  
Syftet med studien var att ta 
reda på 
röntgensjuksköterskors 
erfarenheter av att undersöka 
patienter som inte talade 
samma språk som talades i 
det landet 

Hög 
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Artikel 4 
 
Nailon, R-E. 
 
2006 
 
USA 

Nurses' 
concerns and 
practices with 
using 
interpreters in 
the care of 
Latino patients 
in the 
emergency 
department 

Kvalitativ 
intervjustudie 

15 deltagare 
 
 Syftet med studien var att 
beskriva omvårdnaden av 
spansktalande patienter inom 
den akuta kontexten för att 
fastställa hur vården planeras 
i relation till patientens 
etnicitet och språkkunskaper 

Hög 

Artikel 5 
 
Cioffi, RNJ. 
 
2003 
 
Australien 

Communicating 
with culturally 
and 
linguistically 
diverse patients 
in an acute care 
setting: nurses' 
experiences. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
  

23 deltagare 
 
Syftet med denna studie var 
att undersöka och beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter 
av att kommunicera med 
patienter och deras familjer 
med annan kulturell och 
språklig bakgrund på ett 
akutvårds sjukhus. 

Hög 

Artikel 6 
 
Hadziabdic, E., Heikkilä, 
K., Albin, B., Hjelm, K. 
 
2011 
 
Sverige 
 
 

Problems and 
consequences 
in the use of 
professional 
interpreters: 
qualitative 
analysis of 
incidents from 
primary 
healthcare 

Kvalitativ 
litteraturstudi
e 

60 incidentrapporter  
 
Syftet med studien var att 
undersöka vilka problem som 
rapporterades av 
sjukvårdspersonal vid 
användandet av tolk på en 
vårdcentral och vad dessa 
problem ledde till. 

Hög 

Artikel 7 
 
Jirwe M; Gerrish K; Emami 
A.  
 
2010 
 
Sverige 

Student nurses’ 
experiences of 
communication 
in cross-cultural 
care 
encounters. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

10 deltagare 
 
Syftet med studien var att 
utforska 
sjuksköterskestudenters 
erfarenheter av 
kommunikation vid ett 
mångkulturellt vårdmöte med 
patienter från olika kulturell 
bakgrund. 

Medel 
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Artikel 8 
 
 
Richardson, A., Thomas, 
V-N. 
 
2006 
 
England 

Reduced to 
nods and 
smiles: 
experiences of 
professionals 
caring for 
people with 
cancer from 
black and 
ethnic minority 
groups 

Kvalitativ 
intervjustudie 

23 deltagare 
 
Syftet med denna studie var 
att undersöka och beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter 
av att kommunicera med 
patienter och deras familjer 
med annan kulturell och 
språklig bakgrund på ett 
sjukhus. 

Medel  

Artikel 9 
  
Pergert, P., Ekblad, S., 
Enskär, K., Björk, O. 
 
2007 
 
Sverige 

Obstacles to 
transcultural 
caring 
relationships: 
experiences of 
health care staff 
in pediatric 
oncology 

Kvalitativ 
intervjustudie 

35 deltagare  
 
Syftet med studien var att 
undersöka vårdsituationen 
hos invandrarfamiljer inom 
barncancer sektionen. 

Hög 
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Bilaga 3 Innehållsanalys  

Meningsenhet engelska Meningsenhe

t svenska 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Although nurses often 
made assumptions based 
on their observations of 
the patient’s or a family 
member’s presenting 
behaviors, they realized 
that until an interpreter 
was present, 
verification of initial 
impressions was not 
possible 

Även fast 
sjuksköterskor 
ofta gjorde 
antaganden 
baserade på 
deras 
observation av 
patienten eller 
en anhörigs 
beteenden, 
insåg de att 
inte förrän en 
tolk var 
närvarande 
kunde man 
verifiera 
patientens 
tillstånd 

Patientens 
tillstånd kunde 
inte verifieras 
förrän 
närvarande tolk 

Ingen 
verifiering 

Konsekvenser 
utan tolk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nödvändig
heten och 
behovet av 
att använda 
en tolk 
  

  

  

 

You wouldn’t need an 
interpreter every time, 
but you 
might need one initially 
so that the patient knows 
what’s 
happening 

Man skulle 
inte behöva en 
tolk varje 
gång, men 
man skulle 
behöva en 
initialt så att 
patienten vet 
vad som 
händer 

Tolk skulle 
inte behövas 
varje gång utan 
initialt så att 
patienten vet 
vad som skall 
hända.  

Tolk behövs 
initialt 

Underlättande av 
kommunikation 
och information 
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Meningsenhet engelska Meningsenhet 

svenska 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategor

i 

Kategori 

I’m pretty 
clear there’s certain 
interpreters, I know 
they’re not getting the 
message to the patient 
that I’m trying to give 

Jag är säker på att 
vissa tolkar inte 
förmedlar det jag 
försöker säga till 
patienten 

Säker på att 
vissa tolkar 
inte förmedlar 
det jag 
försöker 
förmedla 

Tolkar 
förmedlar 
fel 

Begränsningar 
vid nyttjandet 
av en tolk 

 
 
 
Problematik 
kring 
tolkanvändnin
g 
 
 
 

The lack of readily 
available interpreters 
was most problematic to 
nurses in situations 
involving patients 
admitted to the ED with 
traumatic injuries 

Bristen på 
tillgängliga tolkar 
var mest 
problematiskt för 
sjuksköterskor i 
situationer som 
involverade 
patienter i 
akutavdelningen 
med traumatiska 
skador 

Brist på 
tillgängliga 
tolkar 
problematiskt 
för 
sjuksköterskor 
på 
akutavdelninga
r 

Problema
tiskt med 
tolkbrist 

Bristen på 
tolktillgänglig
het 
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Bilaga 4 Kvalitetsgranskningsmall CASP  

 
 

 

 
 

Kommenterad [dps2]: Vi har plockat bort referensen i 
rubriken 
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