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SAMMANFATTNING                    

       

Bakgrund: Språkbarriärer kan uppstå vid vård av patienter som inte talar samma språk som 

vårdpersonalen, och har visat sig leda till en försämrad hälsa samt en hotad patientsäkerhet i denna 

patientgrupp. Kommunikation är en förutsättning för att en patient- sjuksköterskerelation ska kunna 

uppstå. Att anlita tolkar skulle kunna vara ett sätt att överbrygga dessa språkbarriärer och det är 

därför av intresse att belysa sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med en auktoriserad tolk. 

Syfte: Att utforska sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter som inte talar samma språk 

som personal med hjälp av tolk. Metod: En litteraturstudie som baserades på 12 vetenskapliga 

originalartiklar med både kvalitativa och kvantitativa ansats. Artiklarnas resultat analyserades och 

presenterades under lämpliga kategorier. Resultat: Vid granskningen av studiernas resultat 

framträdde två huvudkategorier: Positiva aspekter vid användandet av tolktjänster och Svårigheter 

vid användandet av tolktjänster. En auktoriserad tolk ansågs vara en viktig länk till patienten och 

nödvändig för att sjuksköterskan skulle kunna bilda en relation. En tolks närvaro höjde enligt 

sjuksköterskor och vårdpersonalen vårdkvaliteten. Samtidigt upplevdes en del svårigheter som 

kunde påverka samarbetet med patienten och tolken negativt. Faktorer som nämns är till exempel 

tolkens egenskaper, tolkens beteenden, tidsbrist, patienternas oro över tolkens tystnadsplikt samt 

svårigheter att bilda en relation till patienten. Slutsats: Tolken är nödvändig för en god vårdkvalitet 

trots att det kan finnas svårigheter vid arbetet med tolkar. I framtiden behövs det mer forskning om 

hur just sjuksköterskor upplever arbetet med tolkar och vilka konkreta åtgärder som kan vidtas för 

att överbrygga de svårigheter som framkom i detta examensarbete.  

 

Nyckelord: Sjuksköterska, tolk, språkbarriärer, upplevelser



 
 

ABSTRACT 

Background: Language barriers can occur when healthcare providers care for patients who do not 

speak the same language as themselves. Language barriers lead to poorer health and threatens 

patient safety among these patients. To form a patient- nurse relationship, communication plays a 

vital role. To employ interpreters could be one solution of how to bridge the language barriers. This 

is the reason why it would be of interest to examine nurses' experiences of working with 

interpreters. Aim: To describe nurses' experiences of caring for patients who do not speak the same 

language as the healthcare providers, with the help of an interpreter. Method: A systematic 

literature review war carried out and included 12 qualitative or quantitative articles.  The results of 

the studies was analyzed and presented under appropriate headings. Results: Nurses and healthcare 

providers experienced several aspects that could influence the cooperation between the patient or 

the interpreter negatively. This could for example be that the interpreter had negative behaviors or 

characteristics, that there was a lack of time, patients' concerns about the interpreter's confidentiality 

and difficulties in forming a relationship with the patients when there was a third party. Despite the 

difficulties the interpreter was seen as a vital link to the patient and being very important when 

forming a relationship with the patient. The presence of an interpreter was also said to increase the 

quality of care. Conclusion: The interpreter is essential for a good quality of care and for patient 

safety despite the difficulties that may arise when communicating through an interpreter. Further 

research is needed to investigate how nurses experience working with interpreters and which 

concrete actions may help to overcome the difficulties which were found in this literature review.  

 

Keywords: Nurse, interpreter, language barriers, perceptions. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Från mitten av 1800-talet började Statistiska centralbyrån (SCB, i.d.) att föra statistik om flyttningar 

både vad det gällde in- och utvandring. Mellan åren 1950 och 1960 har Sverige gått från att vara ett 

utvandringsland till ett invandringsland dit många människor söker sig (Nilsson, 2004). 

Krigssituationer runt om i världen under de senaste åren har bidragit till att allt fler människor söker 

sig till Sverige från krigsdrabbade områden (Statistiska centralbyrån, i.d.). 

 

I många delar av världen ges hälso- och sjukvård till olika befolkningsgrupper som har olika språk 

och kulturer (Divi, Koss, Schmaltz & Loeb, 2007). Språkbarriärer påverkar kommunikationen 

mellan vårdgivare och patienten vilket medför att patientens tillit och vårdens kvalitet påverkas 

negativt (Divi et al., 2007; Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2010). En försämrad 

kommunikation bidrar även till att sannolikheten för att patienten får en lämplig uppföljning 

minskar. Bristande kommunikation kan leda till missförstånd, att patienten inte förstår sin 

behandling eller diagnos och att patienten inte blir nöjd med vården (Flores, Rabke-Verani, Pine & 

Sabharwai, 2002). 

Kommunikation 

Ordet kommunikation har sin bakgrund i det latinska ordet communicare vilket innebär att något 

görs gemensamt eller att någon annan görs delaktig (Eide & Eide, 2009). Begreppet kommunikation 

definieras som utbyte av meningsfulla budskap mellan olika parter (Baggens & Sandén, 2009; Eide 

& Eide, 2009). Kommunikation är mer än bara ett sätt att förmedla budskap. De parter som är 

inblandade i samtalet har som regel egna erfarenheter, tolkningar och referenser som i sin tur 

påverkar kommunikationsprocessen (Eide & Eide, 2009). I denna litteraturstudie innebär begreppet 

kommunikation ett utbyte av talat språk, antingen direkt eller med hjälp av tolk. 

Eide & Eide (2009) menar att det krävs goda kommunikationsfärdigheter för att förstå patienten 

som person och för att kunna ge stöd och hjälp. Förbättrade kommunikationsfärdigheter bidrar till 

en bättre hälsa hos patienterna. Vid kommunikationsbrister uppstår en risk för att professionella fel 

begås av sjukvårdspersonal (Eide & Eide, 2009). Därför menar Eide och Eide (2009) att en god 

kommunikation leder till att omvårdnaden kan utföras på ett säkrare sätt.  
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Enligt Carlsson (2010) har det gjorts flera studier som visar att många patienter upplever att hälso- 

och sjukvårdspersonal inte har tillräckliga kunskaper om hur kommunikationen med personer som 

inte talar det inhemska språket bör gå till. Dessa patienter upplever även att de inte får samma 

möjlighet att vara delaktiga i sin vård på grund av språkbarriärer vilket skapar patienternas missnöje 

med vården. En icke fungerande kommunikation är även en orsak till sämre omvårdnad av dessa 

patienter samt olämplig användning av sjukvårdsresurser eftersom missuppfattningar av 

patienternas omvårdnadsbehov lätt kan uppstå (Hadziabdic et al., 2010). 

Vårdkvalitet och patientsäkerhet 

I Nationalencyklopedin (i.d.) definieras begreppet vårdkvalitet som “graden av måluppfyllelse i 

vårdarbetet” vilket innebär att målet med vården är att tillfredsställa patientens förväntningar och 

önskan. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2015:311) ska vården bedrivas så att kravet på god 

kvalitet uppfylls samt att patientens behov av trygghet i vården och behandlingen tillgodoses. 

Vården ska så lång som möjligt utformas i samråd med patienten samt byggas på respekt för 

patientens integritet och självbestämmande. Enligt Socialstyrelsen (2006) är en hög patientsäkerhet 

ett fundamentalt krav på hälso- och sjukvården. Av denna anledning ska all systematisk 

kvalitetsarbete genomsyras av patientsäkerhetstänkande (Socialstyrelsen, 2006). 

Hälsa 

 

Enligt World Health Organization (2003) innebär hälsa ett tillstånd av “ett fullständigt fysisk, 

psykisk och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning”. 

I Förenta Nationernas (FN) konventioner om de mänskliga rättigheterna står det att varje person har 

rätt till att ”… åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa” (Regeringskansliet, 2011, s. 33). 

Detta innebär bland annat att det ska strävas efter att sjukdom förebyggs och att hälsovården i 

samhället förbättras (Regeringskansliet, 2011). 

I en amerikansk studie av Tsoh, Sentell, Gildengorin, Le, Chan, Fung,... Nguyen (2016) framkom 

det att dåliga engelskakunskaper var associerade med en sämre självskattad hälsa hos kinesiska 

patienter jämfört med den övriga befolkningen. Även oförmågan att kunna ta till sig skriftlig 

information om sjukvården var förknippad till en känsla av sämre hälsa bland kinesiska patienter. 

 

För att patientens upplevelser av hälsa och lidande ska förstås av vårdgivaren är en fungerande 

kommunikation en viktig förutsättning (Wärnå-Furu, 2013). Hälsan påverkas av bristande 

kommunikation då detta leder till felaktiga diagnoser och längre sjukhusvistelser, vilket i sin tur 

skapar lägre tillfredsställelse bland patienterna (Brisset et al, 2013). En bristande kommunikationen 
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mellan patienten och vårdgivaren har visat sig vara en vanlig orsak till vårdrelaterade skador och 

hotar därmed patientsäkerheten (Divi et al., 2007).  

Sjuksköterskans ansvar  

De fyra grundläggande ansvarsområden som en sjuksköterska jobbar efter är att främja hälsa, 

förebygga sjukdomar, återställa hälsa samt att minska lidande. Omvårdnaden ska ges med respekt 

oberoende av patientens hudfärg, ålder, tro, etnisk eller kulturell bakgrund (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskans arbete ska utgå från ett etiskt förhållningssätt och 

bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet inom området (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2015:311) ska vården ges med respekt för människors lika 

värde och den enskilde människans värdighet. Sjuksköterskans omvårdnad ska baseras på 

barmhärtighet och omsorg för grundläggande mänskliga rättigheter (Eide & Eide, 2009). Personalen 

ska även skydda den enskilde individen från skada samt hjälpa patienten att kunna ta hand om sin 

egen hälsa med hjälp av egna resurser. Dessa värderingar kan endast förverkligas genom en god 

kommunikation med patienten (Eide & Eide, 2009).  

 

Patienter som inte talar det inhemska språket har svårigheter att förstå hur de utskrivna mediciner 

ska tas och varför olika tester utförs (Raynor, 2005).  I den svenska lagen står det att vårdpersonalen 

ska försäkra sig om att patienten har förstått given information rätt (SFS, 2014:821). När brister i 

kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare uppstår, leder det till en hotad patientsäkerhet 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Språkbarriärer 

Att förstå den andres språk är en förutsättning för god kommunikation (Eide & Eide, 2009). Språket 

är ett viktigt redskap i samspelet med andra människor. Det är nödvändigt för att beskriva, förklara 

och informera om olika problem som dyker upp. Språket har en stor betydelse ur ett 

omvårdnadsperspektiv, det är ett avgörande verktyg som påverkar i vilken utsträckning 

sjuksköterska och patient kan förstå varandra (Baggens & Sandén, 2009). 

Språkbarriärer är en form av kommunikationsbarriär och kan vara ett hot för vårdkvaliteten. 

Patientsäkerhet är en viktig förutsättning för att sjukvården ska ha en bra kvalitet (Karliner, Jacobs, 

Chen & Mutha, 2007). Enligt Divi et al. (2007) och Rosse, Suurmond, Essink-Bot & Wagner 

(2015) finns det ett samband mellan språkbarriärer och en försämrad patientsäkerhet. 

Patientsäkerheten hotas främst i den dagliga omvårdnaden som utförs av sjuksköterskor till exempel 
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vid identitetskontroll under läkemedelsadministrering eller vid kontroll av vätske- och 

kaloribalansen hos patienter som inte talar det inhemska språket (Rosse et al., 2015).   

 

Vid de tillfällen då sjukvårdspersonal och patient inte kan kommunicera direkt med varandra finns 

ett behov av hjälpmedel, ett sätt att överbrygga språkbarriärer är att anlita tolk (Eide & Eide, 2009). 

Enligt Förvaltningslagen (SFS, 2014:630) bör myndigheten anlita en tolk i de fall då de har att göra 

med en person som inte talar svenska eller som är hörsel- eller talskadad. Användningen av 

tolktjänster vid sjukvårdsbesök kan upplevas av sjukvårdspersonal som ett sätt att överkomma 

språkbarriärer (Brisset et al., 2013). 

Tolk 

En tolk är en person som muntligt översätter mellan två språk (Collins English Dictionary, 2016). I 

den Svenska författningssamlingen (SFS, 2016:180) är det stadgat att en auktoriserad tolk ska ha 

fyllt 18 år och fullgjort kunskapsprov utfärdade av kammarkollegiet. Tolken ska även vara bekant 

för sin redbarhet och anses vara lämplig att arbeta som tolk (Kammarkollegiet, 2011). Enligt 

Kammarkollegiets författningssamling är tolkens uppgift att göra kommunikationen möjlig mellan 

personer som inte talar samma språk (Eriksson & Björkholm, 2010). All information som lämnas 

till tolken skall hen återge på det andra språket. Vid översättningen får inte tolkens personliga 

värderingar eller bedömningar om vad som är intressant eller viktigt för patienten göras. Nyanser i 

budskapet ska i så stor utsträckning som möjligt återspeglas i tolkens översättning och emotionella 

uttryck eller kroppsspråket ska ej tonas ned (Eriksson & Björkholm, 2010).  

 

 

Enligt Kammarkollegiet (2011) ska tolkarna utföra sitt arbete med plikttrohet och alltid jobba efter 

en god tolksed. Uttrycket “en god tolksed” är ett begrepp som inbegriper regelverk och den 

yrkeskod som finns för tolkar (Kammarkollegiet, 2011). Om omständigheter medför att tolkens 

opartiskhet eller självständighet kan påverkas, ska tolken avsäga sig uppdraget. Enligt 

Kammarkollegiets tolkföreskrifter ska tolken översätta all information med så stor precision som 

möjligt (Eriksson & Björkholm, 2010). Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2013: 664) 

omfattas tolkar av tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får röja information som patienten lämnar 

ut. I denna litteraturstudie innebär begreppet tolk auktoriserade tolkar, och inte familjemedlemmar 

eller dylikt.  
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Teoretisk referensram 

Enligt Joyce Travelbee är omvårdnaden en process mellan två individer där den ena behöver hjälp 

vid hantering av sin sjukdom medan den andra hjälper den sjuke (Meleis, 2007). I sin 

omvårdnadsteori fokuserar Travelbee (1971) på relationer mellan sjuksköterskan och patienten. 

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan har två viktiga funktioner i omvårdnaden av patienterna, 

nämligen att hjälpa en individ eller en familj att förebygga deras upplevelser av sjukdom samt att 

hjälpa dem med att finna en mening med det de upplever. Travelbee (1971) menar att alla 

människor är unika, vilket innebär att varje enskild individ har en egen upplevelse av sjukdomen, 

förlusten och lidandet, oavsett diagnos.  

 

Kommunikation är enligt Travelbee (1971) en ömsesidig process mellan sjuksköterskan och 

patienten och är ett sätt för sjuksköterskor att samla information om patienten som senare kan 

användas för planering av omvårdnadsåtgärder. Det är sjuksköterskans uppgift att planera, styra och 

guida samarbetet och interaktionen med patienten på ett sätt så att syftet med omvårdnaden 

uppfylls. Enligt Travelbee (1971) är det nödvändigt att sjuksköterskan förstår det patienten säger för 

att det ska bli en fungerande kommunikation. Kommunikationen är en förutsättning för att en 

patient- sjuksköterske relation ska kunna uppstå (Travelbee, 1971).  

Problemformulering 

Det har i flera studier framkommit att språkbarriärer leder till att patienterna som inte talar det 

inhemska språket är missnöjda med vården (Divi et al., 2007; Hadziabdic et al., 2010). 

Språkbarriärer är förknippade med en försämrad kommunikation vilket i sin tur kan öka risken för 

att patientsäkerheten hotas (Brisset et al., 2013; Divi et al., 2007; Rosse et al., 2015). En hög 

patientsäkerhet är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2015:311) ett fundamentalt krav på hälso- 

och sjukvården. Att anlita en tolk skulle enligt sjukvårdspersonal kunna vara ett sätt att överbrygga 

språkbarriärer (Brisset et al., 2013). Av denna anledning vore det intressant att undersöka hur 

sjuksköterskor upplever det att överbrygga språkbarriärer med hjälp av tolk.  

Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att utforska sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter, 

som inte talar samma språk som vårdpersonalen, med hjälp av tolk. 
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Frågeställning:   

Hur upplevs det av sjuksköterskor att vårda patienter med hjälp av tolk? 

METOD 

Design 

För att undersöka vilken forskning det finns inom området gjordes en systematisk litteraturstudie 

som inkluderade både kvalitativa och kvantitativa studier. Denna metod valdes för att beskriva hur 

kunskapsläget ser ut i dagsläget inom det valda området (Forsberg och Wengström, 2013).  

Sökstrategi 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier för studierna var att de var vetenskapliga originalartiklar med en kvalitativ eller 

kvantitativ ansats och att de hade publicerats i databaserna PubMed, CINAHL (Cumlative Index of 

Nursing and Allied Health) och Cochrane. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska 

samt finnas tillgängliga gratis, alternativt att de fanns tillgängliga via Uppsala universitets bibliotek. 

En annan inklusionskriterie var att studierna skulle besvara syftet för detta examensarbete, det vill 

säga att det undersöktes hur det upplevdes av sjuksköterskor att vårda patienter med hjälp av tolk. 

Studier där inga studiedeltagare var sjuksköterskor samt lågkvalitetsartiklar exkluderades. 

 

Tillvägagångssätt 

Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och Cochrane. PubMed användes då 

denna databas inkluderar studier inom medicin, omvårdnad och vårdvetenskap. CINAHL valdes 

eftersom det är en databas som innehåller tidskrifter inom omvårdnad (Karolinska institutet, 2015). 

Cochrane Library valdes eftersom databasen innehåller systematiska litteraturöversikter (Forsberg 

& Wengström, 2013) då avsikten var att försöka hitta artiklar relevanta för denna litteraturstudie 

utifrån litteraturstudiernas referenslistor (se tabell 1). Litteratursökningen gjordes under 

tidsperioden februari till mars, år 2016.  

 

Vid sökningarna i CINAHL användes inget filter till en början. Vid en senare sökning användes 

filtret “Linked Fulltext” då endast artiklar med direkt tillgång via PDF- filer visades (se tabell 1). 
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Studierna med en relevant titel valdes ut och abstract lästes för att undersöka ifall studierna var 

relevanta för syftet av denna litteraturstudie.  

 

Vid litteratursökningen i PubMed användes en funktion där artiklarna sorteras efter relevans, det 

vill säga att artiklar vars innehåll mest återspeglade de angivna sökorden, visades först. Inga andra 

filter användes vid sökningen i PubMed (se tabell 1). Vid en av sökningarna blev antalet träffar fler 

än 8000. De första 60 titlarna lästes för att undersöka om artiklarna var relevanta varav 9 abstract 

grankades. Då inga av de lästa abstract var relevanta för denna studiens syfte lästes inte de 

resterande artiklarna vid denna sökning.  

 

Vid sökningen i databasen Cochrane söktes relevanta litteraturstudier med syftet att hitta 

vetenskapliga originalartiklar i deras referenslistor. Sökningen avgränsades inte med några filter. 

Inga relevanta artiklar för denna litteraturstudie hittades (se tabell 1). Efter att datainsamlingen var 

slutförd granskades alla artiklar ytterligare efter relevans och kvalitet (se bilaga 1).  

 

Sökord 

Vid sökningen användes till en början sökord som författarna uppfattade som centrala utifrån 

frågeställningen till exempel “nurses” och “interpreter”. För att få mer relevanta träffar användes 

MeSH termer vid litteratursökningen i PubMed. I CINAHL och Cochrane användes däremot 

sökorden som författarna själva ansåg vara relevanta för att svara på studiens syfte.  

 

Sökorden som användes vid sökningen i CINAHL var: “linguistic barriers”, “nurses”, 

“translating”, “nurse health care”, “interpreter”, “nurses experience”, “communication through 

interpreter” samt “health staffs perceptions of using interpreter” (se tabell 1). Vid sökningen i 

PubMed användes MeSH-termerna “nurses”, “nursing staff”, “provider”, ”interpreter” och 

“language barriers” i olika kombinationer (se tabell 1). Vid en av sökningarna i PubMed då 

sökorden “provider” AND “interpreter” användes, valdes en artikel som ansågs vara relevant för 

syftet (se tabell 1). Efter en noggrannare granskning ansågs studien inte kunna besvara 

litteraturstudiens syfte och därmed exkluderades artikeln, men referenslistan inspekterades efter 

relevanta artiklar som användes i studien och det upptäcktes att författaren har gjort flera studier i 

området som hon själv refererade till. Därför gjordes en sökning på författarens namn “Elaine 

Hsieh” i PubMed. Detta resulterade i 20 träffar varav en artikel valdes ut till denna litteraturstudie 

(se tabell 1). Vid sökningen i Cochrane användes sökorden “communication through interpreters 

AND nurse”, “provider AND interpreter” och “nurses AND interpreter” (se tabell 1).  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Databas Sökord Filter Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

CINAHL linguistic barriers AND nurses Inga 39 10 2 

CINAHL translating nurse health care interpreter ”Linked 

full text” 

239 17 6 

CINAHL nurses AND interpreter ”Linked 

full text” 

63 8 2 

CINAHL nurses experience AND intepreter ”Linked 

full text” 

27 2 0 

CINAHL health staffs perceptions of using interpreter ”Linked 

full text” 

2 0 0 

PubMed (nursing staff OR nurse OR nurses) AND 

(interpreter OR interpreters OR translating) 

Inga 761 5 1 

PubMed (interpreter OR interpreters OR interpretation OR 

translation) AND (nursing OR nurse OR nurses) 

Inga 8855 9 0 

PubMed providers perceptions of using interpreter 

 

Inga 13 5 0 

PubMed provider AND interpreter 

 

Inga 84 1 0 

PubMed Elaine Hsieh 

 

Inga 20 4 1 

Cochrane communication through interpreters AND nurse Inga 1 0 0 

Cochrane provider AND interpreter 

 

Inga 1 0 0 

Cochrane nurses AND interpreter 

 

Inga 1 0 0 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Alla artiklar som ansågs vara relevanta för denna litteraturstudie granskades av båda författarna 

oberoende av varandra. Studier med syften och frågeställningar relevanta för detta examensarbete 

granskades utifrån en mall av Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) för 

kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar (SBU, 2014). Studierna granskades utifrån hur syftet, 

urvalet, datainsamlingen, analysen och resultatet hade redovisats, samt om etiska överväganden 
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hade gjorts. Utifrån granskningsmallen kunde artiklarnas kvalitet bedömas som låg, medel eller hög 

(se bilaga 1). Totalt kvalitetsgranskades 12 artiklar.  

Resultatanalys 

Studiernas resultat analyserades utifrån en induktiv ansats, då författarna utgick ifrån innehållet i 

studiernas resultat och inte hade någon modell som grund (Danielson, 2012). De kvantitativa 

studiernas resultat tolkades om till kvalitativa termer som passade under sjuksköterskornas eller 

sjukvårdspersonalens upplevelser. Vid sammanställningen av resultatet kodades meningsbärande 

enheter, sedan sattes lämpliga kategorier därefter sammanställs det till olika teman (Forsberg & 

Wengström, 2013). Detta resulterade i två huvudrubriker och tio underrubriker (se tabell 2).  

 

Artiklarnas resultat lästes flera gånger och färgkodades delades sedan in i två huvudkategorier: 

Positiva aspekter vid användningen av tolktjänster och Svårigheter vid användandet av tolktjänster. 

Därefter formulerades underrubriker som baserades på artiklarnas resultat och som besvarar denna 

studies frågeställning (se tabell 2). Relevant resultat redovisades i texten och i en tabell (se bilaga1).  

 

I sju studier deltog andra yrkesgrupper än sjuksköterskor och i fyra av dessa studier redovisades 

yrkeskategoriernas svar ej separat, vilket medförde att det inte tydligt framgick vad just 

sjuksköterskorna hade sagt (se bilaga 1). Författarna till denna litteraturstudie valde att använda sig 

av begreppen ”sjukvårdspersonal” (vilket innefattar både sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal) och ”sjuksköterskor”. Detta gjordes för att förtydliga i resultatdelen om vad som 

sades av enbart sjuksköterskor och när andra yrkesgrupper var inblandade.  

 

Studiedeltagarna i de granskade studierna bestod bland annat av olika specialistsjuksköterskor och 

röntgensjuksköterskor, dock har författarna i detta examensarbete inte gjort någon skillnad på olika 

specialiteter utan presenterar deltagarna som ”sjuksköterskor”. I översiktstabellen framgår det 

tydligt vilka sjuksköterskor som deltog i studierna.   

Forskningsetiska överväganden 

En ny lag om etikprövning instiftades den 1 januari 2014. Lagen säger att varje forskare är skyldig 

att ansöka om tillstånd hos etikprövningsnämnden när forskning görs på levande eller avlidna 

personer, biologiskt material samt forskning som innefattar hantering av känsliga personuppgifter 

(Centrala etikprövningsnämnderna, i.d.). När en litteraturstudie baseras på tidigare publicerad data 

behöver författarna inte ansöka om tillstånd hos etikprövningsnämnden (Forsberg & Wengström, 

2013). I detta examensarbete gjordes däremot etiska överväganden angående urval och presentation 
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av resultatet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att studier som ingår i en 

litteraturstudie har tillåtelse av en etisk kommitté att genomföra sitt projekt, alternativt att det görs 

noggranna etiska överväganden i studierna. Av detta skäl strävades det i denna litteraturstudie efter 

att de inkluderade studierna hade blivit godkända av en etisk kommitté. I tre studier framkom det 

inte om etiska överväganden hade gjorts (se bilaga 1) och dessa kunde därmed inte bli klassade som 

hög kvalitetsartiklar men inkluderades ändå. Forsberg och Wengström (2013) menar att alla studier 

som ingår i litteraturstudien ska presenteras eftersom det är oetiskt att enbart redovisa resultat som 

stöder författarnas åsikter. I detta examensarbete presenterades alla relevanta artiklar som efter en 

noggrann granskning hade valts ut (se bilaga 1). 

RESULTAT 

Vid granskningen av resultatet framkom det att det fanns åtta kvalitativa, två kvantitativa studier 

samt två artiklar med både kvalitativa och kvantitativa delar (se bilaga 1). De kvalitativa studierna 

undersökte sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med hjälp av tolk. I de kvantitativa 

studierna undersöktes hur tillfredsställda sjuksköterskorna var av att vårda patienter med hjälp av 

tolk samt vilka egenskaper sjuksköterskor upplevde att tolkar skulle ha. I de kvalitativa studierna 

utfördes individuella intervjuer och gruppintervjuer, medan studiedeltagarna i de kvantitativa 

studierna fick svara på enkäter. Studierna utfördes i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Norge, 

England, Finland och Sverige. Sjuksköterskorna arbetade på sjukhus eller inom primärvården. Fem 

studier som inkluderades undersökte enbart sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter 

med hjälp av tolk (se bilaga 1). I sju studier var även andra yrkeskategorier inom vården (läkare, 

undersköterskor, socialarbetare, medicinska receptionister) med bland studiedeltagare. Fyra artiklar 

inkluderades även om det inte framgick vad just sjuksköterskorna hade sagt. Detta gjordes för att 

resultatet skulle bli mer djupgående och för att en del av urvalsgruppen ändå bestod av 

sjuksköterskor. Av alla studier som inkluderades hade åtta studier medelhög kvalitet och fyra 

studier hade hög kvalitet (se bilaga 1). Resultatet av denna litteraturstudie presenteras utifrån två 

huvudkategorier och tio underrubriker (se tabell 2).    
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Tabell 2. Översikt av huvud- och underrubriker 

Positiva aspekter vid 

användandet av tolktjänster 

Svårigheter vid användandet av tolktjänster 

Relationen mellan sjuksköterskan, 

tolken och patienten  

 

Översättningsteknik 

 

Tolkens egenskaper och beteenden 

 

Tolkens betydelse 

 

 

Kommunikation 

 

Relationen mellan sjuksköterskan, tolken och patienten 

 

Tidsaspektens i arbetet med tolk 

 

Sjuksköterskornas oro över tolkens tystnadsplikt 

 

Översättningsteknik 

 

Tolkens egenskaper och beteenden 

 

Positiva aspekter vid användandet av tolktjänster 

Relationen mellan sjuksköterskan, tolken och patienten 

Sjuksköterskor upplevde att tolken hade en avgörande roll när det kommer till vilka relationer som 

uppstår i mötet med patienterna. I fyra studier framkom att sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal kände att tolken var mycket viktig för dem när de försökte bilda en relation till 

patienten (Brämberg & Sandman, 2012; Eklöf, Hupli, Leino-Kilpi, 2014; Labun, 1999; Nailon, 

2006). I vissa studier förmedlade sjuksköterskor att de förlitade sig helt på tolkarna när de försökte 

skapa en förbindelse till patienterna och att tolken var den mest trovärdiga och viktiga länken 

mellan patienten och sjuksköterskan (Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2009; Labun, 1999; 

Lundgren & Hellström, 2010; Nailon, 2006). Om det inte fanns någon tolk tillgänglig uppgav 

sjuksköterskorna att det kunde vara svårt att jobba med patienterna på ett meningsfullt sätt (Nailon, 

2006; Labun, 1999). Sjuksköterskorna upplevde att om relationen till tolken var välutvecklad, blev 

tolken en integrerad del i samspelet mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskor upplevde 

att en tolk behövdes för att de skulle kunna framföra sina tankar kring patienternas vård och ansågs 

vara som en brygga mellan sjuksköterskan och patienten (Brämberg & Sandman, 2012; Nailon, 

2006).  

Översättningsteknik 

I flera studier redovisades delade åsikter bland sjuksköterskor om hur de upplevde att tolkarnas 

översättning borde gå till. I en del studier angav sjuksköterskor och sjukvårdspersonal att tolken 

förväntades översätta det som sades ord för ord medan sjuksköterskor i andra studier angav att de 
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förväntade sig att tolken skulle ta hänsyn till de kulturella skillnaderna och etnisk bakgrund vid 

översättningen (Brämberg & Sandman, 2012; Eklöf et al., 2014; Labun, 1999; Nailon, 2006). Om 

det uppstod missförstånd på grund av de olika kulturerna menade sjuksköterskorna och 

sjukvårdspersonal att tolken skulle förklara eller rätta till dem (Eklöf et al., 2014; Kale & Syed, 

2010; Labun, 1999). Sjuksköterskorna ansåg att detta skapade en positiv atmosfär i rummet, så 

länge som tolken inte påverkades av personliga värderingar eller relationer vid den kulturanpassade 

översättningen (Eklöf et al., 2014).  

 

Tolkens egenskaper och beteenden 

Egenskaper hos tolkar som värderades högt av sjuksköterskor var empati, objektivitet, vänlighet och 

förmågan att sätta sig in i patientens situation (Eklöf et al., 2014, Fatahi et al., 2009; Nailon, 2006). 

Det upplevdes som en viktig aspekt av och sjukvårdspersonal tolken kände till etiska principer som 

till exempel sekretess (Eklöf et al., 2014; Kale & Syed, 2010).  Sjuksköterskor och 

sjukvårdspersonal i andra studier upplevde att det var viktigt att tolken visade respekt för patienten 

(Eklöf et al., 2014; Fatahi et al., 2009; Kale & Syed, 2010). 

 

Tolkens betydelse 

För ett framgångsrikt samarbete med tolken var det viktigt att sjukvårdspersonalen var medveten 

om vad som är tolkens roll (Kale & Syed, 2010). Sjuksköterskor uppgav att de hade velat ha mer 

utbildning i hur de på bästa sätt kan utnyttja tolkservicen (Eklöf et al., 2014; Seers et al., 2013). 

Känsliga frågor gick inte att diskutera om inte en auktoriserad tolk var närvarande (Fatahi et al., 

2009; Hsieh, 2013).  

 

I flera studier framkom det att sjuksköterskor och sjukvårdspersonal upplevde att det, trots vissa 

svårigheter vid arbetet med tolk, var bra om tolk var närvarande vid samtal med patienter som inte 

talade samma språk som vårdgivaren (Bagchi et al., 2011; Gerrish et al., 2004; Jane Cioffi, 2002; 

Kale & Syed, 2010).  

 

Sjuksköterskor uttryckte att tolken var viktig för att de skulle kunna ge patienterna den vård som de 

behövde och att vården skulle bli mer kulturanpassad och komplett (Eklöf et al., 2014; Jane Cioffi, 

2002; Labun, 1999; Nailon, 2006). Sjuksköterskorna och sjukvårdspersonal upplevde att det var 
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viktigt att en tolk fanns närvarande då patienterna blev mer delaktiga sin vård (Hsieh, 2013; Labun, 

1999).  

 

I flera studier ansåg sjuksköterskorna att tolken kunde förbättra vårdens kvalitet (Bagchi et al., 

2011; Eklöf et al., 2014; Fatahi et al., 2009; Jane Cioffi, 2002; Labun, 1999; Nailon, 2006).  

Svårigheter vid användandet av tolktjänster 

Kommunikation 

I flera studier påtalade sjuksköterskor att det kunde finnas svårigheter vid kommunikationen och 

vården av patienter när det som sades skulle översättas av en tolk (Eklöf et al., 2014; Fatahi et al., 

2009; Nailon, 2006).  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor och sjukvårdspersonal upplevde att viss information gick 

förlorad vilket kunde bero på att sjukvårdspersonal och sjuksköterskor på grund av tolken följde en 

strikt agenda, det vill säga att de var rak på sak, i samtalet samt för att patientens icke-verbala 

kommunikation blev svår att förstå när det som sades först skulle översättas av tolken (Barnes et al., 

2011; Brämberg & Sandberg, 2012). När kommunikationen inte var direkt utan tog en omväg 

genom tolken upplevde sjukvårdspersonal att små detaljer i patientens uppföranden eller uttalanden, 

som annars ger vårdgivaren information, kunde vara svårare att upptäcka (Barnes et al., 2011; 

Brämberg & Sandman, 2012; Nailon, 2006). I och med tolkens närvaro var det inte längre bara var 

två personer involverade i samtalet, vilket sjuksköterskor och sjukvårdspersonal uppfattade kunde 

vara problematiskt då de var rädda att detta skulle hindra patienterna från att berätta vissa saker 

(Brämberg & Sandman, 2012; Eklöf et al., 2014). Sjuksköterskorna uttryckte att en annan svårighet 

var att tillgången till tolkar oftast var begränsad och att det därför anlitades olika tolkar varje gång. 

Detta medförde en sämre kontinuitet för patienterna vilket vissa sjuksköterskor inte tyckte var bra 

(Barnes et al., 2011; Eklöf et al., 2014).  

 

Relationen mellan sjuksköterskan, tolken och patienten 

Sjuksköterskor och sjukvårdspersonal upplevde att patienter, av olika orsaker, inte alltid vågade 

berätta om sitt hälsotillstånd i tolken närvaro (Barnes et al., 2011; Brämberg & Sandman, 2012; 

Eklöf et al., 2014; Fatahi et al., 2009; Gerrish, Chau, Sobolowale & Birks, 2004; Jane Cioffi, 2002; 

Seers et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde att detta kunde ha en negativ inverkan på relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskorna var även bekymrade om tolken och 
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patienten utvecklade en för nära relation till varandra (Barners et al., 2011; Eklöf et al., 2014). När 

tolken och patienten talade med varandra utan att involvera sjuksköterskan upplevdes detta påverka 

den professionella relationen mellan sjuksköterskan och patienten samt att sjukvårdspersonalens roll 

som ledare upplevdes påverkas negativt (Barnes et al., 2011; Brämberg & Sandman, 2012; Eklöf et 

al., 2014).  

 

Ett annat problem som sjukvårdspersonal och sjuksköterskor påtalade var att inte all information 

från patienterna kom fram (Barnes et al., 2011; Brämberg & Sandman, 2012; Nailon, 2006). 

Sjuksköterskorna menade även att det var svårt att läsa mellan raderna om det som sades översattes 

med hjälp av tolk (Barnes et al., 2011; Brämberg & Sandman, 2012).  

 

Sjuksköterskor upplevde att tolkens närvaro av olika orsaker kunde upplevas som en barriär i 

relationsbildning med patienten (Barnes et al., 2011; Brämberg & Sandman, 2012). Detta menade 

sjuksköterskorna kunde bero på att patienterna inte kunde yttra sig lika spontant på grund av tre-

vägs-kommunikationen och att besök med tolkar planerades i förväg vilket innebar att utrymmet för 

personliga konversationer med patienten inskränktes (Barnes et al., 2011; Brämberg & Sandman, 

2012).  

 

Tidsaspekten vid arbetet med tolk 

Tidsbrist i samband med användandet av tolktjänster upplevdes av sjuksköterskor och 

sjukvårdspersonal vara ett stort problem (Cioffi, 2002; Fatahi et al., 2009; Gerrish et al., 2004; 

Nailon, 2006; Seers et al., 2013).  

 

Sjukvårdsbesök med tolkar upplevdes av sjuksköterskor och sjukvårdspersonal ta mycket längre tid 

än sjukvårdsbesök utan tolk (Barnes et al., 2010; Eklöf et al., 2014; Fatahi et al., 2009; Jane Cioffi, 

2002; Seers et al., 2013). Detta kunde enligt sjukvårdspersonalen leda till förseningar i hela 

verksamheten vilket upplevdes som en extra stressfaktor (Hsieh, 2013; Seers et al., 2013). Då 

besöken med tolkar tog längre tid planerades besöken i förhand och blev ofta mer effektiva än 

vanligt eftersom det som skulle göras blev gjort (Eklöf et al., 2014; Gerrish et al., 2004; Labun, 

1999).  
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Sjuksköterskornas oro över tolkens tystnadsplikt 

Det framkom i flera studier att sjuksköterskor och sjukvårdspersonal upplevde en oro över att 

patienten inte berättade allt av rädsla för att tolken skulle sprida informationen till 

bekantskapskretsen (Brämberg & Sandman, 2012; Eklöf et al., 2014; Gerrish et al., 2004; Jane 

Cioffi 2002). Sjuksköterskor och sjukvårdspersonal upplevde att det var svårt att lita på att tolken 

skulle hålla sig till tystnadsplikten ifall tolken och patienten tillhörde samma etniska grupp (Eklöf et 

al., 2014; Seers et al., 2013). Enligt sjuksköterskor och sjukvårdspersonal var det självklart att 

tolkar skulle vara medveten om sin egen tystnadsplikt i arbetet med människor samt informera 

patienten om den (Eklöf et al., 2014; Kale & Syed, 2010). 

 

Tolkens egenskaper och beteenden 

Sjuksköterskorna upplevde att tolkarnas beteenden och egenskaper kunde påverka vården och 

därmed vårdkvaliteten på ett negativt sätt (Barnes et al., 2011; Eklöf et al., 2014; Fatahi et al., 2009; 

Nailon, 2006). Det som framkom i studiernas resultat var att sjuksköterskorna var oroliga över hur 

tolken skulle uppfattas av patienten och familjen om denne inte betedde sig professionellt samt att 

vissa åtgärder inte utfördes om tolken var av det motsatta könet (Barnes et al., 2011; Fatahi et al., 

2009; Nailon, 2006).  

DISKUSSION 

Sammanfattning 

Efter att en genomgående analys av artiklarnas resultat hade gjorts framträdde två huvudkategorier: 

Positiva aspekter med att arbeta tillsammans med en tolk och Svårigheter vid användandet av 

tolktjänster. Positiva aspekter som trädde fram i intervjuerna var att tolken hjälpte sjuksköterskorna 

och sjukvårdspersonal bilda en relation till patienten och att vårdkvaliteten kunde bli bättre. Goda 

egenskaper hos en tolk ansågs vara empati, objektivitet, vänlighet och en förmåga att sätta sig in i 

patientens situation. De svårigheter som framkom var att tolken kunde uppfattas som en barriär 

mellan sjuksköterskan och patienten då kommunikationen inte längre var direkt och patienten inte 

kunde yttra sig spontant. Sjuksköterskor och sjukvårdspersonal ansåg även att det blev svårare att 

läsa mellan raderna och att uppfatta små nyanser i vad patienten försökte säga. Sjuksköterskor och 

sjukvårdspersonal oroade sig även över patienternas tillit till att tolkarna skulle hålla sig till sin 

sekretess. Tidsbrist upplevdes som en stressfaktor för sjuksköterskor och sjukvårdspersonal vid 
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arbetet med tolkar.  Trots dessa svårigheter upplevs tolken ändå som nödvändig för att bilda en 

relation till patienten och för att sjuksköterskorna ska kunna ge patienter en god vård. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att sjuksköterskor och sjukvårdspersonal upplevde att tolkar hade en avgörande 

roll i relationsbildningen till patienten (Brämberg & Sandman, 2012; Eklöf et al., 2014; Fatahi et al., 

2010; Labun, 1999; Nailon, 2006). En fungerande kommunikation till patienten upplevdes vara 

viktig för att sjuksköterskan skulle kunna framföra sina tankar kring patientens vård (Nailon, 2006). 

Detta styrks även av Travelbee som i sin omvårdnadsteori menar att kommunikationen är ett 

verktyg för sjuksköterskan att samla information från patienten som behövs för planering av 

omvårdnadsåtgärder. Att förstå det som patienten säger är en förutsättning för en god 

kommunikation samt en bättre relation med patienten (Travelbee, 1971).  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor och vårdpersonal upplevde att besök där tolkar var 

involverade var mer effektiva och välplanerade, även om besöken tog mer tid (Barnes et al., 2010; 

Eklöf et al., 2014; Fatahi et al., 2009; Gerrish et al., 2004; Jane Cioffi, 2002; Labun, 1999; Seers et 

al., 2013). Även Travelbee (1971) påpekar att för att kunna uppnå omvårdnadsmål, måste 

sjuksköterskan planera hur hon ska samspela och interagera med patienten. Att anlita en tolk kan 

ses som ett sätt att göra detta på.  

 

Om tolken inte fanns närvarande upplevde sjuksköterskor att de inte längre kunde vårda patienten 

på ett meningsfullt sätt (Nailon, 2006; Labun, 1999). Detta skulle kunna tyda på att 

patientsäkerheten hotas vid en icke fungerande kommunikation vilket styrks av tidigare forskning 

som visar att kommunikationsbarriärer inom vården kan vara ett hot för patientsäkerheten (Divi et 

al., 2007; Hadziabdic et al., 2010; Raynor, 2015; Rosse et al., 2015). Om personalen kan 

kommunicera med patienten bidrar det till en säkrare vård (Socialstyrelsen, 2009).  

 

I studiernas resultat rådde delade meningar bland sjukvårdspersonal och sjuksköterskor om hur 

översättningen skulle gå till. En del deltagare menade att tolkar skulle kulturanpassa översättningen 

(Brämberg & Sandman, 2012; Eklöf et al., 2014; Labun, 1999) medan andra deltagarna ansåg att 

översättningen skulle vara så exakt som möjligt, gärna ord för ord (Brämberg & Sandman, 2012; 

Nailon, 2006). Det finns inga entydiga svar på ifall en tolk ska kulturanpassa sin översättning. 

Enligt Kammarkollegiets tolkföreskrifter ska översättningen göras med så stor precision som 



17 
 

möjligt (Eriksson & Björkholm, 2010) men det framgår inte tydligt vad som menas med “precision” 

då det både kan tolkas som att översätta ord för ord eller att översättningen kulturanpassas.  

 

 

I studiernas resultat framgick att sjukvårdspersonal upplevde om tolken hade negativa egenskaper 

och beteende kunde ge sig till uttryck under översättningen vilket ansågs påverka vården på ett 

negativt sätt (Barnes et al., 2011; Eklöf et al., 2014; Fatahi et al., 2009; Nailon, 2006). Tolkens 

negativa beteenden som nämndes i studierna strider mot Kammarkollegiets föreskrifter om att 

tolken ska vara så neutral och opartiskt som möjligt samt inte låta egna uppfattningar komma fram 

under uppdraget (Eriksson & Björkholm, 2010). Översättningen får inte heller styras av tolkens 

värderingar eller inställning till parterna. Tolken får inte förminska eller förstora vikten av det som 

sägs. Tolken ska säga upp uppdraget om hen inte kan vara opartisk (Eriksson & Björkholm, 2010). 

 

I studiernas resultat framkom det en oro över både ifall det som sades översattes korrekt och om 

patienterna skulle kunna känna tillit till att det de berättade inte spreds vidare av tolkarna (Barnes et 

al., 2011; Brämberg & Sandman, 2012; Nailon, 2006). Detta gjorde att sjukvårdspersonal 

bekymrade sig sig för att information kunde gå förlorat (Brämberg & Sandman, 2012; Eklöf et al., 

2014; Gerrish et al., 2004 & Jane Cioffi 2002).  Att anlita en auktoriserad tolk i Sverige kan anses 

ge en mer korrekt översättning än till exempel familjemedlemmar då en auktoriserad tolk ska ha 

gjord ett kunskapsprov utfärdad av kammarkollegiet (SFS, 2016: 180) och skulle kunna tolkas som 

en viss försäkran för sjuksköterskan att översättningen blir korrekt. Om informationen går förlorat 

på grund av att patienterna inte litar på att tolken håller sig till tystnadsplikten kan det vara viktigt 

att påminna patienterna om att tolkarna enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2013:664) 

inte får röja information som patienten lämnar ut.  Detta kan ha en klinisk betydelse då patienter 

eventuellt skulle kunna känna mer tillit om de vet att tolkar enligt lag ej får sprida det som sägs 

vidare.  

 

Trots många svårigheter som uppstod vid arbetet med tolkar ansågs det fortfarande vara viktigt att 

en tolk var närvarande för att överbrygga språkbarriärer och för att göra patienten mer delaktig  

(Bagchi et al., 2011; Hsieh, 2013; Gerrish et al., 2004; Jane Cioffi, 2002 & Kale & Syed, 2010; 

Labun, 1999). Vikten av patientens delaktighet påtalas även i Patientlagen (SFS, 2014:821) där det 

lagstadgas att vården ska utformas i samråd med med patienten. För att kunna förverkliga detta 

krävs en god kommunikation (Eide & Eide, 2009). Även Travelbees omvårdnadsteori (1971) 

styrker vikten av en fungerande kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan för att samla 

in nödvändig information.  
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I artiklarnas resultat framkom att sjuksköterskor och sjukvårdspersonal uttryckte ett behov av att få 

mer utbildning i hur de kan utnyttja tolkarnas kunskaper på bästa sätt (Eklöf et al., 2014; Seers et 

al., 2013), vilket skulle kunna tolkas som att sjukvårdspersonal känner sig osäkra och att mer 

utbildning behövs för att hjälpa personalen när de ska vårda patienter som inte talar samma språk. 

Även Carlsson (2010) menar att patienterna själva upplever att hälso- och sjukvårdspersonal inte 

vet hur de ska handskas med kommunikationssvårigheter relaterade till språkbarriärer. Travelbee 

(1971) nämner också i sin omvårdnadsteori vikten av att sjuksköterska förstår det patienten säger 

för att kunna vårda denne på bästa sätt. Eftersom både patienter och sjukvårdspersonal upplever 

svårigheter vid överbryggande av språkbarriärer kan det anses vara viktigt att hitta en lösning.  

 

 

I resultatet framkom att tolkar ansågs förbättra vårdkvaliteten (Bagchi et al., 2011; Cioffi, 2002; 

Eklöf et al., 2014; Fatahi et al., 2009; Labun, 1999; Nailon, 2006). Tolken ansågs som viktig för att 

sjuksköterskorna skulle kunna ge patienterna den vård de behövde (Jane Cioffi, 2002; Nailon, 2006) 

och patienterna blev mer delaktiga i sin vård (Hsieh, 2013; Labun, 1999). I studien av Divi et al., 

(2007) och Hadziabdic et al. (2010) framkommer liknande resultat då studiedeltagare menar att 

omvårdnaden försämras och patienter blir mindre nöjda om kommunikationen inte fungerar. Både 

resultatet från detta examensarbete och tidigare studier visar att kommunikation spelar en stor roll 

för vårdkvaliteten. Detta tyder på att kommunikationen har en stor betydelse för både patienter och 

sjuksköterskor vilket även framgår i Travelbees omvårdnadsteori (1971). 

 

Klinisk relevans och samhällspåverkan 

Resultaten i studierna belyste en rad faktorer som påverkade arbetet med tolken. Ett tydligt mönster 

som kunde ses var att studierna mer eller mindre handlade om att vårdkvaliteten påverkades på ett 

negativt eller positivt sätt, även om deltagarna inte nämnde det direkt.  

 

Tolkens närvaro var i studiernas resultat förknippat med en bättre vårdkvalitet för patienten. Denna 

kunskap kan vara av betydelse för sjuksköterskor i situationer då de är tveksamma till om de ska 

anlita en tolk. Tolkens närvaro ansågs för det mesta som mycket viktigt, men 

trevägskommunikationen medförde nya svårigheter som sjuksköterskor fick jobba med. Genom att 

sammanfatta och klargöra dessa svårigheter skulle det i framtiden kunna utvecklas strategier för att 

kringgå svårigheter som uppkom och därmed förbättra vården för patienter.  
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Språkbarriärer har i studierna visat sig påverka vårdkvaliteten. Detta skulle kunna betyda att det 

finns en större risk för ohälsa bland patienter som inte talar samma språk som vårdpersonalen, om 

dessa barriärer inte överbryggs. Enligt Malmberg, Andersson, Johansson & Hermansson (2007) har 

det bevisats att hälsa är en drivkraft för ekonomisk utveckling i västvärlden. Detta betyder att en 

god hälsa bland befolkningen bidrar till en bättre ekonomisk utveckling för landet. Av denna 

anledning kan det reflekteras kring att närvaron av tolkar vid kontakt med patienter som inte talar 

samma språk, inte bara är viktigt för patienternas och vårdpersonalens upplevelser, utan att det även 

spelar en viktig roll för samhällets ekonomi. 

 

Metoddiskussion 

För denna litteraturstudie användes tre databaser som ansågs vara lämpliga för studiens syfte 

nämligen CINAHL, PubMed och Cochrane. I den sistnämnda databasen kunde inga relevanta 

översiksartiklar hittas vilket gjorde att artiklarnas som valdes ut för denna litteraturstudie var 

publicerade i antingen CINAHL eller PubMed.  

 

En av inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. Trots att syftet med denna studie var att undersöka upplevelser 

kunde resultatet från de kvantitativa studierna användas som ett komplement till de kvalitativa 

studierna, då det kvantitativa resultatet omtolkades till kvalitativa termer. Därmed blev resultatet 

mer mångfasetterat.  

 

En inklusionskriterie var att det i studierna skulle fokuseras på sjuksköterskors upplevelser. Vid 

litteratursökningen insåg författarna att det i fyra studier (Brämberg & Sandman, 2012; Hsieh, 

2014; Kale & Syed, 2010; Seers et al., 2013) utöver sjuksköterskor även deltog annan 

sjukvårdspersonal och att det inte framgick i resultatet vad just sjuksköterskorna hade sagt. Detta 

kan anses vara en svaghet då resultatet av denna litteraturstudie inte kan vara överförbar i samma 

utsträckning. Artiklarna med andra yrkesgrupper än sjuksköterskor inkluderas för att 

examensarbetets resultat skulle bli fylligare och mer nyanserat samt för att en del av dessa studiers 

deltagare trots allt var sjuksköterskor. En artikel som innefattade både sjuksköterskornas, 

patienternas och tolkarnas upplevelser inkluderades eftersom studiedeltagarnas svar redovisades var 

för sig, vilket medförde att endast sjuksköterskornas åsikter kunde redovisas i detta examensarbete.   
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Vid en av sökningarna i PubMed resulterade i över 8000 träffar vilket gjorde det omöjligt att läsa 

alla titlar. Trots det användes inga filter vilket i efterhand kan ses som en svaghet. Filter hade 

eventuellt kunnat leda till färre träffar och att fler lämpliga artiklar hade hittats.  

 

Vid kvalitetsgranskningen framkom att det i en av artiklarna endast deltog två sjuksköterskor vilket 

kan ses som en svaghet. Författarna har ändå valt att inkludera artikeln eftersom resultatet var 

intressant och kunde användas tillsammans med andra studier.  

 

Studier som ingår i en systematisk litteraturstudie ska vara godkända av en etisk kommitté, 

alternativt att det i studien har gjorts noggranna etiska överväganden. I detta examensarbete var nio 

studier godkända av en etisk kommitté. Det inkluderades tre studier där det i metodbeskrivningen 

inte tydligt framgick ifall studien var godkänd av en etisk kommitté. Detta kan anses vara en 

svaghet i detta examensarbete. Om det inte framgick ifall studierna var godkända av en etisk 

kommitté bedömdes studierna ha en lägre kvalitet vid kvalitetsgranskningen och kunde inte 

bedömas som högkvalitetsstudier. Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån SBU:s granskningsmall då 

denna mall ansåg svara trovärdig.  

Slutsats 

Sjuksköterskor och sjukvårdspersonal upplevde en del svårigheter vid användandet av tolktjänster 

då kommunikationen inte var direkt mellan vårdgivare och vårdtagare. Tolken sågs ändå som viktig 

för att bilda en relation till patienten och för att vårdens kvalitet och patientsäkerheten inte skulle 

hotas. Då det oftast är sjuksköterskorna som arbetar nära patienten behövs det i framtiden mer 

forskning om hur sjuksköterskor upplever arbetet med tolkar och vilka konkreta åtgärder som kan 

vidtas för att överbrygga de svårigheter som framkom i detta examensarbete.  
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Bilaga 1 Översiktstabellen 

 

Författare, 

år 

land 

titel 

 

Syfte 

 

Design 

deltagare 

etiska överväganden 

 

 

Resultat 

 

Kvalité* 

 

Nailon, R.E., 

2006 

USA 

 

”Nurses ‘concerns and 

practices with using 

interpreter in the care of 

Latino patients in the 

emergency department” 

 

Att utforska och tolka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av att ta 

hand om latinska 

patienter. 

Sjuksköterskornas 

gemensamma 

vardagsbekymmer, 

kompetens, metoder 

och erfarenheter ska 

upptäckas, förstås och 

beskrivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ ansats med grupp- och 

individuella intervjuer. 

Deltagarna observerades även vid 

omvårdnadsmoment. 

 

Undersökningsgrupp: legitimerade 

sjuksköterskor (n=15) 

 

Studien godkändes av en etisk kommitté 

 

Tolken ansågs vara nödvändig för att 

sjuksköterskorna skulle kunna bedöma patiens 

behov och bilda en relation till patienten. Att anlita 

samma tolk, tolkarnas beteenden, engagemang, 

attityder, uppträdande vid patientkontakt och att 

tolken översatte på ett korrekt och förståeligt sätt 

ansågs vara viktigt. Detta kunde påverka vården 

och sjuksköterskornas kommunikation med 

patienterna och anhöriga.  Om tolken inte fanns 

närvarande i tid utförde sjuksköterskorna ibland den 

icke akuta vården utan tolk, hellre än det blev 

förseningar och patienten fick vänta. Om det inte 

fanns en tolk tillgängligt hämmades vården av 

patienterna och sjuksköterskornas tid med patienten 

kortade ned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Författare, 

år 

land 

titel 

 

Syfte 

 

Design 

deltagare 

etiska överväganden 

 

Resultat 

 

Kvalité 

 

Fatahi, N., Mattsson, B., 

Lundgren, S. & 

Hellström, M., 2009, 

Sverige. 

 

“Nurse radiographers 

´experiences of 

communication with 

patients who do not speak 

the native language” 

 

Att undersöka 

röntgensjuksköterskor

nas upplevelser av att 

undersöka patienter 

som inte talar det 

inhemska språket. 

 

 

 

 

 

Kvalitativ ansats med intervjuer. 

 

Undersökningsgrupp: 

röntgensjuksköterskor (n=11). 

 

Författarna diskuterade etiska 

överväganden 

 

 

Det uppskattade när en tolk hade bra språk- och 

medicinsk terminologiska kunskaper, att tolken 

var uppmärksam och observant. Att tolken 

talade patientens modersmål och inte det 

språket som talas i landet på grund av 

spänningar mellan olika grupper. 

Undersökningarna fick en högre teknisk 

kvalitet om de kunde kommunicera och ge 

anvisningar till patienten via tolken. Vid 

undersökningar där tolk var 

 

Hög 

 

Eklöf, N., 

Hupli, M., Leino-Kilpi 

H., 2014, Södra Finland. 

 

“Nurses ‘perceptions of 

working with immigrant 

patients and interpreters 

in Finland” 

 

Att undersöka vilka 

faktorer som enligt 

distriktsjuksköterskor 

ska 

beaktas vid 

användning av 

tolkartjänster i 

primärvården vid vård 

av 

utländska patienter 

som 

inte talar det inhemska 

språket. 

 

Kvalitativ insats med individuella 

intervjuer. 

 

Undersökningsgrupp: distriktsjuksköterskor 

(n=8) 

 

Författarna diskuterade etiska 

överväganden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goda språkkunskaper i båda språk, förståelse 

för kultur, empati, vänlighet och objektivitet 

värderades högt av sjuksköterskor då det 

ansågs påverka relationen mellan partnerna på 

ett positivt sätt. Nervositet, nervöst 

uppträdande, monotont tonfall och neutralt 

ansiktsuttryck samt om patienten uppfattade 

tolken som en främling upplevdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 



27 
 

 

Författare, 

år 

land 

titel 

 

Syfte 

 

Design 

deltagare 

etiska överväganden 

 

 

Resultat 

 

Kvalité 

 

Jane Cioffi R.N., 2002, 

Australien 

 

“Communicating with 

culturally and  

linguistically diverse 

patients in an acute care 

setting: nurses 

‘experiences” 

 

Att undersöka och 

beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att i 

akuta situationer 

kommunicera med 

patienter som har en 

annan kultur. 

 

 

 

 

Kvalitativ ansats med intervjuer. 

 

Undersökningsgrupp: sjuksköterskor 

(n=23). 

 

Studien godkändes av en etik kommitté 

 

Sjuksköterskorna funderade om översättningen 

alltid var korrekt. Tidsbristen vid arbete med 

tolken upplevdes negativt eftersom mycket 

information skulle hinnas med och diskuteras. 

Sjuksköterskorna upplevde generellt att 

tillgången till tolkar höjer vårdkvalitet. 

 

Medel 

 

Bagchi, A., Dale, S., 

Verbitsky-Savitz, N., 

Andrechecl, S., Zavotsky, 

K. & Eisenstein, R., 

2011, 

USA. 

 

“Examining effectiveness 

of medical interpreters in 

emergency department 

for Spanish-speaking 

patients with limited 

English proficiency: 

results of a randomized 

controlled trial”. 

 

Att undersöka ifall det 

finns någon påvisabar 

effekt på patienters 

och 

vårdpersonalens 

tillfredsställelse av hur 

språkproblem hade 

lösts, 

om det finns en tolk 

tillgänglig på plats. 

 

Randomiserad kontrollerad studie med 

kvantitativansats. 

Undersökningsgruppen 

(hade alltid tillgång till 

tolk): 

patienter (n=231) 

sjuksköterskor (n=415) 

läkare (n=227) 

Kontrollgruppen (hade 

tillgång till sjukhusets 

ordinära resurser av 

tolkservice): 

patienter (n=193) 

sjuksköterskor (n=384) 

läkare (n=195) 

Etiska överväganden tas inte upp. 

 

 

 

 

De 96 % sjuksköterskorna i 

undersökningsgruppen, som hade tillgång till 

extra tolktjänster, uttryckte stor tillfredsställelse 

med hur patientens språkproblem löste sig. 

Endast 19 % av sjuksköterskor i 

kontrollgruppen uttryckte stor tillfredsställelse 

med hur patientens språkproblem löste sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 
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Författare, 

år 

land 

titel 

 

Syfte 

 

Design 

deltagare 

etiska överväganden 

 

 

Resultat 

 

Kvalité 

 

Barnes, J., Ball, M. & 

Niven, L. 2011, England 

 

”Providing the family-

nurse partnership through  

interpreters in England” 

Att undersöka ifall ett 

program med 

hälsosamtal 

för sårbara unga 

förstföderskor kan 

genomföras på ett 

trovärdigt sätt om en 

tolk 

är närvarande och om 

programmet/hälsosamt

alen 

påverkas av att en tolk 

är 

närvarande. I studien 

undersöktes även om 

relationen mellan 

patienten och 

sjuksköterskan 

påverkades 

av att det fanns en tolk 

närvarande samt vilka 

relationer som uppstod 

mellan sjuksköterskan, 

tolken och patienten. 

 

Undersökningsgruppen: 

sjuksköterskor (n=17) 

patienter (n=8) 

tolkar (n= 2) 

företagsledare för 

tolkservice (n=3) 

 

Studien var godkänd av 

etisk kommitté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I enkäterna som fylldes i av bland annat 

sjuksköterskor i den kvantitativa delen av 

studien framkom att besöken med tolk inte tog  

längre tid än besök utan tolk. I den kvalitativa 

delen framkom att sjuksköterskorna upplevde 

att hälsosamtalet tog längre tid och att patienten 

inte kunde vara lika spontan om en tolk var 

närvarande. Motiverande samtal funderade 

sämre eftersom de fokuserade mer på att 

formulera sig konkret när tolk översatte. Viss 

vårdpersonal upplevde den försämrade 

kontinuiteten som negativ när tolkarna byttes ut 

hela tiden eftersom det tar tid att bygga upp ett 

förtroende för patienten medan andra inte 

tyckte det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 
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Författare, 

år 

land 

titel 

 

Syfte 

 

Design 

deltagare 

etiska överväganden 

 

 

Resultat 

 

Kvalité 

 

Labun, E. 

1999, USA & Canada 

 

” Shared brokering: the 

development of a 

nurse/interpreter 

partnership” 

 

Att undersöka vilka 

relationer 

sjuksköterskorna får 

till 

tolken när de vårdar 

vietnamesiska 

patienter som inte talar 

samma 

språk som dem. 

 

Kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer 

Undersökningsgruppen: 

Sjuksköterskor (n=27). 

 

Etiska överväganden tas 

inte upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de behövde 

förlitade sig på tolkarnas kulturella kunskaper 

vid de situationer då det var oklart om 

patientens beteende var kulturellt betingad eller 

patientens individuella beteende. Tillräckligt med 

tid och intresse från både tolken och 

sjuksköterskan uppfattades som en viktig 

aspekt att kunna bygga upp relationen och 

kunna använda varandras kunskaper. 

Sjuksköterskorna uttryckte även att det var 

viktigt för dem att förstå tolkens värderingar 

och hur tolkarna förmedlar sina åsikter i olika 

situationer och hur det påverkar omvårdnaden. 

 

 

Medel 

 

Brämberg, E. & 

Sandman, L., 2012, 

Sverige 

 

” Communication 

through in-person  

interpreters: a qualitative 

study of home care 

providers´ and social 

workers´ views” 

 

 

 

Att beskriva 

sjukvårdspersonalens 

och 

social arbetarnas 

erfarenheter av att 

kommunicera med 

patienter med hjälp av 

tolkar i 

hemsjukvården. 

 

Kvalitativ ansats genom 

intervjuer. 

Undersökningsgrupp: 

sjuksköterskor (n=12) 

undersköterskor (n=4) 

social arbetare (n=11) 

Studien är godkänd av etisk 

kommitté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolken ansågs förklara medicinska termer för 

patienten, även om sjukvårdspersonal inte tog 

initiativ till det, därför skulle tolkarna ha 

medicinsk kunskap. Studiedeltagarna 

förmedlade att de kände att de behövde anpassa 

sitt språk vid arbete med tolk genom att 

använda mindre medicinska begrepp och 

kortare meningar. Studiedeltagarna upplevde 

även att inför möte med tolken behövde de 

förbereda sig mer. 

 

 

Hög 
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Författare, 

år 

land 

titel 

 

Syfte 

 

Design 

deltagare 

etiska överväganden 

 

 

Resultat 

 

Kvalité 

 

Seers, K., Cook, L., Abel, 

G., Schluter, P. & 

Bridgford, P., 2013, New 

Zeeland 

 

” Is it time to talk? 

Interpreter services use in 

general practice within 

Canterbury” 

 

Studie hade två syften: 

1. Att undersöka vilket 

behov det finns av 

tolkar och i vilken 

utsträckning tjänster 

används på olika 

vårdcentraler 

(kvantitativ del). 

2. Att identifiera vilka 

faktorer som påverkar 

vårdpersonalens val 

när de anlitar tolkar 

(kvalitativ del) 

 

 

 

 

Studien med intervjuer och 

enkäter. 

Undersökningsgrupp: 

sjuksköterskor (n=2) 

läkare (n=4) 

receptionister (n=3) 

 

Etiska överväganden 

diskuterades av författarna 

 

Besöken där tolken var närvarande upplevdes 

av deltagarna vara mer tidskrävande än andra 

besök. För att få en bättre förståelse för tolkens 

roll uttryckte deltagarna att de behövde mer 

utbildning i detta. 

 

Medel 

 

Hsieh, E. 2014, USA 

 

” Not just getting by: 

factors influencing 

providers´ choice of 

interpreters” 

 

Att undersöka olika 

faktorer som kan 

påverka 

vårdpersonalens beslut 

angående 

tolkanvändning. 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Undersökningsgruppen: 

Hälso- och 

sjukvårdspersonal (n=39) 

varav sex är sjuksköterskor. 

Studien godkändes av en 

etisk kommitté 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna upplevde att de kände sig mest 

bekväma med tolkar som kände till 

avdelningens rutiner och som var villiga att 

upprätthålla deras agenda. Auktoriserade tolkar 

var en säkerhet för vårdpersonalen då 

patientens anhöriga i ett senare skede inte 

kunde påstå att det sades någonting annat under 

samtalet än vad det egentligen gjordes. 

 

 

 

Medel 
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* SBU:s granskningsmall användes för kvalitetsbedömning 

 

 

Författare, 

år 

land 

titel 

 

Syfte 

 

Design 

deltagare 

etiska överväganden 

 

 

Resultat 

 

Kvalité 

 

Gerrish, K., Chau, R., 

Sobowale, A.& Birks, E., 

2004,England 

 

“ Bridging the language 

barrier: the use of 

interpreters in primary 

care nursing” 

 

 

Att undersöka 

användandet av 

tolktjänster bland 

sjuksköterskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ ansats genom 

intervjuer. 

Undersökningsgrupp: 

Sjuksköterskor, 

disktriktsjuksköterskor, 

barnmorskor (n=12) 

Tolkar och Patienter (n=24) 

 

Studien var godkänd av en 

etisk kommitté 

 

De flesta sjuksköterskor som regelbundet 

använde sig av tolktjänster var nöjda med 

tjänsten. 

 

 

Medel 

 

Kale, E. & Syed, H.R., 

2010, Norge 

 

” Language barriers and 

the use of interpreters in 

the public health services. 

A questionnaire-based 

survey” 

 

Att undersöka vilka 

förväntningar 

sjukvårdspersonal har 

på 

tolkar samt hur de 

utvärderar tolkarnas 

kompetens. 

 

Kvantitativ ansats med 

enkäter. 

Undersökningsgrupp 

(n=453) varav 51,1% 

sjuksköterskor och 26,6% 

läkare. 

Etiska överväganden tas 

inte upp. 

 

Ett framgångsrikt samarbete med en tolk 

berodde sjukvårdspersonalen kunskaper om 

tolkens roll. Sjukvårdpersonal tyckte att det 

var viktigt att tolken: visar respekt (92 %), 

uttrycker sig tydligt (89 %), tolkar exakt det 

man säger (79 %) samt informera patienten om 

sin tystnadsplikt (76 %) och token var opartisk 

(86,5 %) för att patienten ska känna tillit. 

Hälften av alla sjuksköterskor och läkare tyckte 

att tolken skulle överbrygga de kulturella 

skillnaderna mellan patienten och 

sjukvårdspersonal. 

 

Medel 


