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Sammanfattning 
Bakgrund: Kommunikation med hjälp av tolk är ett behov som ständigt ökar inom hälso- och 
sjukvården. Sjuksköterskan ska kunna föra dialog med patienten baserad på respekt, lyhördhet och 
empati. För att kunna arbeta efter dessa riktlinjer krävs tolk om patienten har bristande språkkunskaper i 
svenska. Att undersöka patienters upplevelse av att kommunicera med hjälp av tolk i möten med 
sjuksköterskor kan uppmärksamma tolksamtalens styrkor och brister och på så vis förbättra patientens 
säkerhet, integritet och delaktighet. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att 
kommunicera med hjälp av tolk i möten med sjuksköterskor. Metod: En allmän litteraturstudie som 
baserades på vetenskapliga kvalitativa artiklar och en artikel med mixad metod. Resultat: Tre 
huvudkategorier med tre subkategorier vardera framträdde. 1. Tolken ger empowerment: Tolken skapar 
förutsättningar för att uttrycka sig, Att känna sig stärkt och Att bli bemött med respekt. 2. Tolken – ett 
nödvändigt ont: Att tvingas förlita sig på någon annan, Att känna sig som en börda och Att hamna vid 
sidan av. 3. Tolken hindrar: Ett hinder mot fri kommunikation, Ett hot mot integriteten och Språkhinder 
som består. Diskussion: Tolken är betydelsefull för patientens delaktighet. Patienter upplever ibland ett 
missnöje över tolkens bristande kompetens. Det är viktigt för patienten att få avgöra huruvida 
professionell tolk eller närstående ska användas som tolk i mötet med sjuksköterskan. Resultatet 
diskuteras delvis utifrån modellen personcentrerad vård. 
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INLEDNING 

Kommunikation med hjälp av tolk är en företeelse som ständigt växer, bland annat till 

följd av det ökade antalet asylsökande (Socialstyrelsen, 2016). Genom att undersöka 

patienters upplevelser av att kommunicera med hjälp av tolk i möten med sjuksköterskor 

kan tolksamtalens styrkor och brister uppmärksammas och på så vis förbättra patientens 

säkerhet, integritet och delaktighet. Förståelse för hur mötet mellan patient och 

sjuksköterska påverkas av detta är viktigt att utveckla för att främja jämlikhet inom hälso- 

och sjukvården. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) ska sjuksköterskan arbeta för att stärka patientens 

delaktighet och inflytande i vården genom att ta hänsyn till såväl subjektiva upplevelser 

som objektiva data för att bedöma omvårdnadsbehovet. Sjuksköterskan ska även föra 

dialog med patienten baserad på respekt, lyhördhet och empati. För att kunna arbeta efter 

dessa riktlinjer krävs tolk om patienten har bristande språkkunskaper i svenska. Brister i 

kommunikationen är nämligen ensam eller bidragande orsak till 70% av allvarliga 

missöden inom hälso- och sjukvården (World Health Organization [WHO], 2009), vilket 

kan innebära att patienter med språkhinder får sämre vård. Ur ett ekonomiskt perspektiv 

är det även viktigt att vårdpersonal får ökad kunskap kring hur tiden tillsammans med 

patienter som har behov av tolk kan utnyttjas på bästa sätt, samt på vilket sätt det kan 

bidra till färre missöden i vården. 

 

BAKGRUND 

En upplevelse innebär att vara med om någonting (Upplevelse, u.å.), vilket kan påverka 

den berörda personens sätt att tänka, känna och vara. Birkler (2017) menar att upplevelsen 

är beroende av personens livsvärld, vilket syftar till en världsbild som människan erfar 

utifrån sitt eget inifrånperspektiv. Livsvärlden är beroende av personens erfarenheter, 

vilket medför att den är i ständig förändring. Detta innebär att en liknande situation 

upplevs unikt för varje individ, men även att den kan variera från ett tillfälle till ett annat, 

vilket är viktigt att ta med sig i förståelsen för patientens upplevelse i olika situationer. 

Patientens upplevelse av en situation kan således skilja sig mycket från det som 
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sjuksköterskan upplever, eftersom de har olika perspektiv och livsvärld. Enligt Birkler 

(2017) kan de olika livsvärldarna ibland leda till problem i kommunikationen mellan 

patient och sjuksköterska. Birkler (2017) talar om vikten av förståelse för patientens 

situation och livsvärld för att kunna visa omsorg. En viktig förutsättning för att nå denna 

förståelse är kommunikation. I de allra flesta fall är kommunikationen helt avgörande för 

vilken hjälp patienten får. 

 

Kommunikation innehåller både informationsöverföring och social kommunikation 

(Saldert, 2014). I huvudsak är det informationsöverföring som används inom vården men 

även social kommunikation, som syftar till att bekräfta patienten, är en del av 

omvårdnaden. För att erbjuda god och säker omvårdnad krävs det att sjuksköterskan vet 

vilka behov och resurser patienten har (Lindh & Sahlqvist, 2012). Språket utgör cirka en 

tredjedel av kommunikationen (Hanssen, 2013), men har enligt Birkler (2017) en mycket 

viktig del i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. I ett samtal försöker 

parterna i regel anpassa sig till varandra, bland annat genom val av ämne, vilka ord som 

används, i vilket tempo och på vilken detaljnivå samtalet förs. Förutom språket ingår även 

icke-verbal kommunikation som bland annat innefattar minspel, röstklang, volym, 

ögonkontakt, kroppsrörelser, personligt utrymme, fysisk beröring, gester och 

huvudrörelser. Icke-verbal kommunikation används ofta för att förstärka eller 

komplettera språket (Hanssen, 2013), och detta kan med fördel användas som 

komplement vid språkhinder (Saldert, 2014). I kommunikationen mellan sjuksköterska 

och patient ingår även lyssnandet. För ett aktivt lyssnande krävs både verbal och icke-

verbal kommunikation, vilket är en aktiv process som innebär mer än att bara uppfatta 

ord (Ewles & Simnett, 2013). Lyssnandet kan försvåras av att berättaren inte kan uttrycka 

sig språkligt, vilket gör det viktigt att ge patienter med språkhinder tillräckligt med tid för 

att uttrycka sig. 

 

I mötet med patienten är det även viktigt att sjuksköterskan har förståelse för att 

kommunikation är nära sammankopplat med kultur och etnicitet. Hanssen (2013) talar 

om kulturspecifika förståelseramar och att kommunikation, samspel och ordförråd skiljer 

sig mycket åt över världen. Samma ord kan även ha olika innebörd och användas på olika 
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sätt beroende på kultur (Hanssen, 2013). Fasta är ett exempel på term som används inom 

vården men som oftast har en annan innebörd för en muslim, där fasta förknippas med 

ramadan, då mat och dryck tillåts under dygnets mörka timmar och därför kan leda till 

missförstånd. 

 

Missförstånd och fel i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska beror ofta på 

bristande språkkunskaper i svenska på grund av annat modersmål (Lindh & Sahlqvist, 

2012). Avsaknad av gemensamt språk skapar språkhinder, vilket kan leda till 

kommunikationshinder. Det finns huvudsakligen tre bakomliggande orsaker till 

språkhinder: avsaknad av gemensamt språk, gemensamt språk men med olika verbala 

symboler, samt att man behärskar språket men saknar förmåga att nyansera det (Hanssen, 

2013). Kommunikationshinder kan i sin tur beskrivas som en nedsatt förmåga att 

interagera med andra människor genom språket (Saldert, 2014). Orsakerna bakom ett 

kommunikationshinder kan variera, men oavsett orsak begränsar det personens möjlighet 

att förmedla sina känslor och tankar. Bristen på kunskap hos vårdpersonalen kan leda till 

att patienter med kommunikationshinder får sämre vård. I studien av Hoffman et al. 

(2005) framkom det att patienter med kommunikationshinder var mer missnöjda med sin 

vård. Denna litteraturstudie kommer att inrikta sig på språkhinder till följd av annat 

modersmål än svenska.  

 

För att minska problem som grundar sig i avsaknad av gemensamt språk är professionell 

tolk en resurs som bör utnyttjas inom hälso- och sjukvården. Enligt svensk lag 

(Förvaltningslag 1986:223) bör sjukvårdsinrättningar använda sig av tolk om patienten 

inte behärskar svenska språket. Detta är en viktig del i omvårdnadsarbetet för att öka 

patientens delaktighet och säkerhet, samt för att bevara patientens integritet. Patientens 

berättelse är utgångspunkten inom personcentrerad vård (Ekman, Norberg & Swedberg, 

2014) och tydliggör hur symtom och besvär påverkar patienten i vardagen. Patientens 

berättelse syftar också till att identifiera risker, vilja, motiv och inte minst resurser. För 

att berättelsen ska komma fram krävs det att sjuksköterskan lyssnar aktivt och ställer 

öppna frågor. Partnerskap är ett annat centralt begrepp inom personcentrerad vård och 

fordrar att både patient och personal delar med sig och är beroende av varandra. 
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Relationen bör präglas av jämlikhet och tillit. I skapandet av relationen har icke-verbal 

kommunikation en central roll, till exempel i form av blickar, tonfall, gester, hållning och 

beröring. Vården ska planeras tillsammans och vila på gemensamma beslut, vilket 

förutsätter att vårdpersonal delar med sig av adekvat kunskap, men även att patienten 

delar med sig av sin erfarenhet och kunskap kring sina symtom och erfarenheter. Slutligen 

dokumenteras planen för vården för att denna ska kunna följas upp av båda parter. Man 

kan således säga att personcentrerad vård förutsätter att båda parter ges möjlighet till 

delaktighet i samtalet, exempelvis genom att använda tolk när språkhinder förekommer. 

 

Sjuksköterskan kan med fördel ställa krav på att tolken har den kompetens som krävs för 

det aktuella samtalet (Elderkin-Thompson, Cohen Silver & Waitzkin, 2001). En svensk 

studie (Hadziabdic, Albin, Heikkilä & Hjelm, 2014) visade att professionell tolk 

föredrogs framför informell tolk, så som anhöriga eller tvåspråkig vårdpersonal. I Sverige 

arbetar ett stort antal professionella tolkar, varav ett fåtal är auktoriserade 

(Socialstyrelsen, 2016). En auktoriserad tolk skall i Sverige vara godkänd enligt 

kammarkollegiets föreskrifter för auktoriserade tolkar (KAMFS 2016:4), vilket bland 

annat innebär att man gått igenom muntliga och skriftliga kunskapsprov, ska ha goda 

kunskaper i terminologin som förekommer, återge all information så exakt som möjligt 

samt avbryta uppdraget om språklig kompetens saknas.  Att tolka kräver god kännedom 

om både språk och kultur, och att tolka i ett vårdsammanhang ställer dessutom extra höga 

krav på tolken. Elderkin-Thompson et al. (2001) belyste i sin studie att det krävs 

utbildning och träning för både sjuksköterska och tolk för att öka samtalens kvalitet, samt 

för att kunna arbeta metodiskt och professionellt. Det visade sig även vara betydelsefullt 

med noggrann planering och förståelse för tolkens roll i mötet mellan patient och 

sjuksköterska (Eklöf, Hupli och Leino-Kilpi, 2015).  

 

Kommunikation med hjälp av tolk är ett viktigt ämne att belysa för att utvidga befintlig 

kunskap. Då det finns en risk att patienter med språkhinder upplever större brister 

beträffande integritet, utsatthet och beroende jämfört med patienter utan språkhinder är 

det viktigt att belysa ämnet utifrån deras perspektiv. I denna litteraturstudie kommer alla 

typer av tolk att inkluderas, vilket innebär formell tolk, informell tolk, tolk på plats och 
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telefontolk. Eftersom tolksamtal visat sig vara mycket begränsat belyst ur patientens 

perspektiv kommer denna litteraturstudie att inkludera tolksamtal i alla vårdkontexter där 

möten mellan patient och sjuksköterska förekommer, oberoende av patientkategori. 

SYFTE 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av att kommunicera med hjälp av tolk i möten 

med sjuksköterskor. 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie baserad på vetenskapliga kvalitativa 

artiklar och en artikel med mixad metod. Enligt Friberg (2017) innebär en allmän 

litteraturstudie att söka, analysera och sammanställa artiklar inom det valda 

ämnesområdet. I artikeln med mixad metod användes endast de kvalitativa delarna, då 

kvalitativa data svarade bäst mot studiens syfte, vilket var att belysa patienters 

upplevelser.  

Sökvägar och Urval 

Sökprocessen inleddes med att definiera nyckelbegrepp från studiens syfte, vilka sedan 

översattes till engelska och utökades med synonymer. Även ämnesord från Cinahl 

Headings och Svensk MeSH användes för att precisera sökningen. Därefter gjordes en 

inledande pilotsökning i databaserna Cinahl Complete och PubMed för att få en överblick 

av tidigare forskning inom ämnesområdet. De slutgiltiga sökningarna genomfördes i 

databaserna Cinahl Complete, PsycINFO och PubMed. Sökorden attitudes, experience, 

interpreter och patient användes tillsammans med de booleska operatorerna AND och 

OR. Karlsson (2014) menar att AND gör sökningen mer specifik, medan OR ökar 

bredden på sökningen. Enligt Östlundh (2017) används booleska operatorer även för att 

markera hur sökord ska kombineras.  
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Flertalet sökningar med sökorden, ämnesorden och dess synonymer kombinerades 

tillsammans med AND och OR i de olika databaserna. Exempel på ord som användes var 

attitude, bilingual communcation, communication barrier, immigrant, interpreting 

service, migrant, perception, refugee, translating och qualitative study. Orden användes 

både med och utan trunkeringar. Sökningarna resulterade dock antingen i ett orimligt stort 

antal träffar att gå igenom, eller för få träffar som därtill inte var relevanta för studiens 

syfte. Detta trots handledning samt noggrann övervägning kring vilka ord som skulle 

användas. Först när sökningarna gjordes om till att i huvudsak använda nyckelbegrepp 

från relevanta artiklar, utan flertalet synonymer eller ämnesord, blev antalet sökningar 

rimliga och träffarnas innehåll ansågs vara mer relevanta. Detta medförde att denna 

sökmetod slutligen valdes ut för att användas. Vidare har även en manuell sökning gjorts 

i Cinahl Complete för att finna en artikel som var länkad till en av de inkluderade 

artiklarna. Denna artikel hittades inte med hjälp av blocksökning i någon av databaserna, 

och en sökning gjordes därför på dess titel. Den manuella sökningen gav ytterligare en 

relevant artikel som inkluderades i studien. Inga nya artiklar hittades i PubMed, de som 

var relevanta hade redan inkluderats från Cinahl Complete och PsycINFO. 

Sekundärsökningar gjordes på forskares namn samt kombinationer av ämnesord från de 

relevanta artiklarna för att inte gå miste om användbart material, dock påträffades inga 

nya artiklar som ansågs svara mot studiens syfte. I bilaga 1 redovisas sökningarna som 

resulterade i relevanta artiklar. 

 

Urvalet baserades på vetenskapliga artiklar med kvalitativa resultat, där både kvalitativa 

studier och studier med mixad metod ingick. Inklusionskriterier var artiklar som 

behandlade patienters upplevelser av att kommunicera med hjälp av tolk i möten med 

sjuksköterska eller allmänläkare inom hälso- och sjukvården. Studier som var utförda och 

publicerade före 2000-talet exkluderades med anledning av att litteraturstudien främst 

syftade till att belysa de förändringar och behov som varit aktuella efter år 2000. 

Urvalsprocessen har följt de steg som Friberg (2017) beskrivit för att göra ett bra 

litteratururval. Det första urvalet utfördes således med hjälp av artiklarnas titlar för att 

bedöma huruvida de var relevanta för ämnesområdet. Därefter lästes ämnesord och 
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abstracts för att skapa en bättre uppfattning om artiklarnas innehåll, vilket resulterade i 

tio utvalda artiklar. 

Granskning och Analys 

Med stöd av Beck, Blomqvist och Orrung Wallins (2016) granskningsmall för kvalitativa 

studier granskades artiklarna för att undersöka deras innehåll och kvalitet. Granskningen 

redovisas i artikelöversikter, se bilaga 2. Analysprocessen baserades på de steg som 

Östlundh (2017) beskrivit för allmänna litteraturöversikter och inleddes med att enskilt 

läsa artiklarna upprepade gånger för att fördjupa förståelsen för deras innehåll och 

sammanhang. Därefter fördes de gemensamt in i artikelöversikter som bland annat bestod 

av kortfattade beskrivningar av syfte, metod och resultat. Vidare markerades 

meningsenheter i resultaten som svarade mot syftet, vilka klipptes ut och granskades på 

nytt. Subkategorier började framträda och meningsenheterna delades in utefter dessa, 

vilket innebär att en induktiv analys gjordes. Sorteringen och skapandet av subkategorier 

gjordes gemensamt. Under analysens gång fanns förförståelsen i åtanke för att begränsa 

dess inverkan på resultatet. Likheter och skillnader mellan meningsenheterna i 

subkategorierna noterades och skrevs samman, vilket mynnade ut i det resultat som 

redovisas nedan. 

Etiska överväganden  

Studien avsåg främst bygga på artiklar som beaktar de fyra forskningsetiska principerna, 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen. I 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (1964) ska även omsorgen för individen 

prioriteras framför vetenskapens och samhällets intressen. Detta har tillsammans med 

medvetenhet och ett kritiskt förhållningssätt till den egna förförståelsen eftersträvats 

under hela arbetets gång.  Vidare har arbetet ämnat att inkludera, granska, analysera och 

sammanställa resultat av samtliga vetenskapliga artiklar som belyser patientens 

upplevelse av att kommunicera med hjälp av tolk i mötet med sjuksköterskan. Avsikten 

var att göra detta på ett så sanningsenligt och tydligt sätt som möjligt för att undvika att 

egna värderingar skulle påverka studiens resultat. 
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Förförståelse 

Utifrån vår erfarenhet av olika vårdsammanhang har det visat sig att kommunikation med 

hjälp av tolk kan underlätta sjuksköterskans arbete och bidra till patientens trygghet och 

delaktighet. Vi har upplevt att det framförallt är inom primärvården som både 

sjuksköterskor och läkare använder sig av professionell tolk, medan det främst är läkare 

som tar hjälp av tolk inom slutenvården. Vår upplevelse är att tolkens tidsbrist, 

kompetensbrist och kön ibland har påverkat samtalen negativt. Även vårdpersonalens 

kompetens har varit varierande då en del koncentrerat sig mer på tolken än på patienten, 

vilket gjort att tolken har blivit en form av kommunikationshinder i mötet med patienten. 

Samtal med hjälp av tolk kan även upplevas som begränsande av såväl patient som 

personal. För att minska förförståelsens inverkan på resultatet har denna diskuterats 

kontinuerligt under hela arbetsprocessen.  
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RESULTAT 

Det finns många upplevelser av att kommunicera med hjälp av tolk. Tolken kan bidra till 

att patienten känner sig stärkt, men kan även göra att patienten känner sig förminskad. 

Resultatet visade att tolkens kompetens var avgörande för hur kommunikationen 

fungerade. Vårt resultat baserades på tio vetenskapliga artiklar, varav sex var utförda i 

Sverige, en i Nederländerna, en på Irland, en i Storbritannien och en i Australien. 

Artiklarna publicerades mellan 2004 och 2018. Analysen av artiklarna mynnade ut i tre 

huvudkategorier: Tolken ger empowerment, Tolken - ett nödvändigt ont samt Tolken 

hindrar. Varje huvudkategori innefattar tre subkategorier, se figur 1. 

 

Figur 1. Patienters upplevelser av att kommunicera med hjälp av tolk i möten med sjuksköterskor. 

Resultatets huvudkategorier och subkategorier. 

Tolken ger empowerment 

Många studier visar att tolken upplevs som en nödvändighet för att patienten ska kunna 

vara delaktig i vården om gemensamt språk saknas. Subkategorier i denna kategori är 

Tolken skapar förutsättningar för att uttrycka sig, Att känna sig stärkt och Att bli bemött 

med respekt. 
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Tolken skapar förutsättningar för att uttrycka sig  

Tolken upplevs som oerhört viktig för att patienten ska kunna uttrycka sina behov och 

känslor, samt för att kunna ställa frågor och få svar från vårdgivaren. I studien av 

Hadziabdic och Hjelm (2014) upplevde patienter att det var enklare att uttrycka sig och 

berätta om sina bekymmer om de kunde göra det på sitt modersmål, vilket gjorde att 

närvaron av tolk ansågs vara mycket fördelaktigt under patienters möten med 

vårdpersonal för att detta skulle vara genomförbart. Att kunna uttrycka sig genom 

professionell tolk ökar även möjligheten till att få adekvat hjälp och behandling, vilket 

upplevdes av patienter i flertalet studier (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2009; 

Hadziabdic & Hjelm, 2014; Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic & Fatahi, 2016; 

MacFarlane et al., 2016).  

 

If there is no (trained) interpreter and you cannot explain the problem how 

can you clarify the problem, how can you get quality care from the GP? 

(MacFarlane et al., 2009, p. 213) 

 

Förutom att underlätta språkligt kan tolken även vara ett stöd för att vårdpersonalen ska 

förstå vad patienten vill uttrycka genom vissa kulturspecifika talesätt. Patienter upplevde 

det fördelaktigt om tolken hade kunskap om kulturella skillnader, eftersom det kunde 

minska missförstånd kring vad patienten menade med särskilda uttryck (Fatahi, 

Nordholm, Mattson & Hellström, 2009; Wiking, Saleh-Stattin, Johansson & Sundqvist, 

2009a). 

 

En annan förutsättning för att kunna uttrycka sig är kroppsspråket. För många patienter 

upplevdes detta vara minst lika viktigt som det talade språket eftersom det kunde 

förtydliga vad de menade, samtidigt som kroppsspråket kunde vara till stor hjälp och 

underlätta för att tolken skulle förstå vad patienterna ville uttrycka (Hadziabdic & Hjelm, 

2014). Betydelsen av icke-verbal kommunikation belystes även studien av Fatahi et al., 

(2009), där deltagarna upplevde det som en avgörande faktor för hur kommunikationen 

fungerade. 
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A professional interpreter on the spot, I would like to have when visiting the 

doctor because there are certain things you explain through your body 

language so that the interpreter can better understand (Hadziabdic & Hjelm, 

2014, p. 6). 

 

Deltagarna i en australiensk studie (Sturman, Farley, Claudio & Avila, 2018) var inne på 

samma spår, då samtliga upplevde telefontolk som en större utmaning att förhålla sig till 

jämfört med tolk på plats, eftersom telefontolk inte gav dem samma möjlighet till att 

observera de signaler som kroppsspråket kunde utstråla. Att kunna se varandra visade sig 

även vara betydelsefullt för både tolken och patienten, eftersom kroppsspråk och 

ögonkontakt kunde bidra till fördjupad förståelse för vad som sades (Björk Brämberg, 

Nyström& Dahlberg, 2010; Hadziabdic & Hjelm, 2014; Hadziabdic et al., 2009) 

Att känna sig stärkt  

Att kommunicera med hjälp av tolk innebär ökad trygghet för patienter vid möten inom 

hälso- och sjukvården. Studien av Zendedel, Shouten, van Weert och van den Putte (2018) 

visade att patienter kände sig stärkta av att en tolk närvarade eftersom de litade på att 

tolken skulle hjälpa dem att uttrycka sig för att säga det som de ville få sagt. Det gjorde 

även att oron för missförstånd på grund av språkbarriärer inte längre upplevdes som ett 

problem.  

 

I think that the interpreter enlarges my power. He makes it possible for me to 

tell what I want to tell, this way I don’t come into difficulties (Zendedel et al., 

2018, p. 166). 

 

Närstående som tolkar gör att patienter känner sig tryggare i vårdsituationen. Hadziabdic 

och Hjelm (2014), Hadziabdic et al. (2009) och MacFarlane et al. (2009) visade i sina 

studier att fördelen med att använda närstående som tolkar var att man kände ökad 

trygghet och förtroende, samt att man upplevde stort stöd och kände sig stärkt av att en 

person man litade på var närvarande i mötet Hadziabdic et al. (2009) beskrev även att 

patienter upplevde att det kändes enklare att ha med sig en närstående som tolk då 
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personen också kunde hjälpa dem med praktiska ting, vilket upplevdes som en stor 

trygghet. 

 

[…] It feels easier, she helps me… I also get help by them driving me and 

that makes me feel secure […] (Hadziabdic et al. 2009, p. 465). 

 

Patienter uppskattar att få tillgång till tolk vid i möten inom hälso- och sjukvården. I 

studien av Krupic et al. (2016) beskrev patienter att de kände sig uppmärksammade och 

att deras behov tillgodosågs över deras förväntan när tolk närvarade. 

 

Very good organisation and services, beoynd all expectations. I felt honoured 

to be a patient (Krupic et al., 2016, p. 1725). 

 

Att bli bemött med respekt  

Som patient upplevs det viktigt att bli bemött med respekt av tolken. I studien av 

Hadziabdic et al. (2009) uppmärksammades betydelsen av att tolken informerade om sin 

sekretess och hade en professionell och neutral attityd gentemot patienten, vilket 

upplevdes som särskilt viktigt vid fysiska undersökningar. Hadziabdic et al. (2009) 

poängterade även betydelsen av att tolken ingav ett professionellt intryck genom av att 

presentera sig och bära neutrala kläder, vilket ansågs vara viktigt för att patienten skulle 

känna sig respekterad. Att inte känna sig respekterad av tolken är dock ett stort problem. 

Krupic et al. (2016) beskrev i sin studie att patienter upplevt situationer där tolken varit 

försenad och stressad, ibland upplevde de till och med att tolken uppträdde mycket 

olämpligt och otrevligt, vilket gjorde att patienterna inte fick den hjälp de förväntades få 

av tolken.  

 

Patienter upplever även att de inte känner sig respekterade om tolken inte kan översätta 

korrekt. I studien av Krupic et al. (2016) lyftes situationer där tolken saknat tillräckligt 

med kompetens och gjort inkorrekta översättningar. Tolken uppvisade bristande 



B
i
l
a
g
a 
1 

17 

 

professionalitet vilket resulterade i att patienter upplevde att de inte blev respekterade i 

sitt behov av tolk för att kunna ge och få adekvat information.  

Tolken – ett nödvändigt ont 

Tolken är tänkt att hjälpa patienten, men även negativa aspekter lyfts fram i flera studier. 

Att tvingas förlita sig på någon annan, Att känna sig som en börda samt Att hamna vid 

sidan av är subkategorier som behandlar aspekten av att tolken ibland är ett nödvändigt 

ont. 

Att tvingas förlita sig på någon annan 

När tolk används i möten med vårdpersonal tvingas patienter förlita sig på att någon annan 

översätter korrekt utan att själva ha möjlighet att kontrollera detta.  Som patient kan man 

inte vara säker på att allt blir man sagt blir korrekt översatt, inte heller om något läggs till 

eller utelämnas. Känslan av att vara beroende av tolken, att inte veta om översättningen 

blir korrekt och ändå tvingas förlita sig på tolken uttrycktes i flera studier (Hadziabdic & 

Hjelm, 2014; Hadziabdic et al., 2009; Zendedel et al., 2018; Krupic et al., 2016).  

 

Maybe he (the son) also adds some information, I don’t know or maybe he 

forgets to tell something. I could not know that, because I don’t speak the 

language. And you don’t know if they (children) would tell you if there is 

something bad going on (Zendedel, 2018 p. 165). 

 

Att vara beroende av tolk för att kunna kommunicera med vårdpersonal upplevs av 

somliga som maktlöshet, otillräcklighet och sorgsenhet.  I studien av Zendedel et al. 

(2018) framgick det att dessa känslor uppkom både i samband med professionell tolk och 

informell tolk. Att tvingas förlita sig på en tolk liknades även vid att vara funktionsnedsatt 

och tvingas förlita sig på ett hjälpmedel. 

 

I feel sad…when you are dependent on an interpreter then you feel 

handicapped.  Then you feel inadequate because you can’t do it yourself. You 

are always dependent on someone’s help. It’s a bit like when you have a pain 
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in your leg and you are dependent on a walking stick and it’s the same thing 

with an interpreter. It feels like a walking stick (Hadziabdic et al., 2009, p. 

465).  

 

Vad patienter upplever som viktigt för att känna förtroende för tolken skiljer sig åt. 

Faktorer som beskrevs öka förtroendet var tolkens kroppsspråk, förmågan att ge ett lugnt 

och säkert intryck, visa empati, vara välklädd samt ha ett vänligt bemötande (Hadziabdic 

et al., 2009). Informanterna i Zendedel et al. (2018) upplevde inte kompetens som något 

som höjde förtroendet för tolken. I motsats till detta beskrevs den språkliga kompetensen 

och förmågan att översätta korrekt som en mycket förtroendehöjande faktor av 

informanterna i Hadziabdic och Hjelm (2014).  

 

a (professional) interpreter should be competent in mother tounge…and 

Swedish…should be able to explain in both languages…should be trained and 

use academic language (Hadziabdic & Hjelm, 2014, p. 7). 

 

Förtroendet för formell respektive informell tolk varierar mellan patienter, och mellan 

tillfällena tolk används. I intervjuer i studien av Zendedel et al. (2018) framkom det att 

deltagarna kände större förtroende för familjemedlemmar som tolkade eftersom de kände 

varandra, samt eftersom familjemedlemmen kände till problemen man sökte för. I 

Hadziabdic och Hjelms (2014) studie uttryckte deltagarna att det kändes bra med en 

anhörig som tolk när enklare åkommor skulle behandlas, men vid livshotande tillstånd 

föredrogs professionell tolk då informanterna kände större förtroende för denna. 

 

When it comes to important issues such as when I can risk life, I prefer a 

professional interpreter (Hadziabdic & Hjelm, 2014, p. 6). 

 

Patienter upplever oftast lägre förtroende för en telefontolk i jämförelse med en 

närstående som tolkar. I en svensk studie (Hadziabdic et al., 2009) talade informanterna 

om att det var svårare att känna förtroende för en telefontolk eftersom de inte kunde se 

tolkens ansiktsuttryck under samtalet.  
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So I can’t know who the other person is, but if I can see him and his facial 

expressions when he speaks then you can see whether or not he is interested 

in helping to explain, translate… (Hadziabdic et al., 2009 p. 465). 

 

Att tolken är noggrann med sekretessen är en viktig faktor för att patienten ska känna 

förtroende (Hadziabdic & Hjelm, 2014; Hadziabdic et al., 2009). Oro kring 

konfidentialitet framkom i studier gällande både formella tolkar med tystnadsplikt och 

informella tolkar (Hadziabdic et al., 2009; MacFarlane et al., 2009). 

 

I don’t feel secure and don’t have confidence in the interpreter when it comes 

to sensitive subjects (Hadziabdic et al., 2009, p. 465). 

 

Att tolken inte lever upp till patientens förväntningar är också något som skapar lägre 

förtroende. Krupic et al. (2016) beskrev i sin studie att patienter förväntade sig en tolk 

som översatte korrekt och noggrant, samt uppträdde professionellt. Förväntningarna 

uppfylldes dock inte alltid och informanterna påpekade dessutom att somliga tolkar 

saknade engagemang i sitt jobb (Krupic et al., 2016). Patienter känner sig ibland tvingade 

att förlita sig på tolken de blivit tilldelade för att kunna kommunicera med vårdpersonal, 

oavsett om de känner förtroende för tolken eller inte. Detta visade en svensk studie 

(Hadziabdic et al., 2009) där informanterna talade om svårigheterna med att byta ut en 

tolk på plats. 

 

How could I replace him (the interpreter) when he was already there? I cannot 

communicate with…the doctor…What shall I do when I cannot choose the 

interpreter? When I came to the health centre, the interpreter was already 

there. I cannot say that I do not want a certain interpreter. If I refuse, then 

there is no other interpreter there (Hadziabdic et al., 2009, p. 466). 
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Att känna sig som en börda 

Patienter känner sig ibland som en belastning när tolk används. I en studie av Zendedel 

et al. (2018) uttryckte flera deltagare en känsla av att vara en börda för familjen när någon 

behövde ta ledigt för att följa med till vårdcentralen som tolk.  

 

I feel like I am a burden for my children. They have to take off to bring me to 

the doctor. Wouldn’t it be better if I could tell my own problems myself? Of 

course I feel like a burden, it is not something nice. (Zendedel et al., 2018, p. 

168). 

 

Det förekommer även att patienter känner sig som en belastning gentemot tvåspråkig 

vårdpersonal som ställer upp och tolkar trots att de egentligen har andra arbetsuppgifter 

att utföra. Detta upplevde patienter som stressande i samtalet, vilket beskrevs av deltagare 

i en svensk studie (Krupic et al., 2016). 

 

Although she was very busy, she wanted to help me. She acted as the 

interpreter, but she was looking at her watch the whole time. During the 

consultation, she went to see whether her patient was ok. It was an unpleasant 

situation both for her and for me (Krupic et al., 2016, p. 1725). 

 

En annan synvinkel av att vara en belastning är att patienter upplever att de tar extra 

ekonomiska resurser i anspråk av att använda professionell tolk. Patienter i Hadziabdic 

och Hjelms studie (2014) uttryckte sig vilja bespara samhället denna kostnad genom att 

använda informella tolkar. 

 

It is better to use healthcare staff as interpreter because there’s no need to pay 

for an interpreter… (Hadziabdic & Hjelm, 2014, p. 6). 
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Att hamna vid sidan av 

Det förekommer att patienter känner sig uteslutna ur delar av samtalen när tolk 

medverkar, då tolk och vårdpersonal samtalar utan att patienten varken får komma till 

tals eller tillfrågas om sina problem. I en studie från Nederländerna (Zendedel et al., 2018) 

framkom det att närstående som tolkar ofta pratar mer än patienten och dessutom beter 

sig som den egentliga samtalspartnern. Detta upplevdes till och med som en naturlig del 

av att använda sig av tolk. 

 

Of course she (the daughter) speaks most of the time, you don’t even have to 

ask that. Because I don’t speak the language, she speaks most of the time. I 

just wait, while they (daughter and GP) talk (Zendedel et al., 2018, p. 166). 

 

Tolken hindrar  

Tolken utgör en tredje part i möten inom hälso- och sjukvården och kan ibland upplevas 

som ett hinder. Detta belyses i följande subkategorier: Ett hinder mot fri kommunikation, 

Ett hot mot integriteten och Språkhinder som består. 

Ett hinder mot fri kommunikation  

Patienter upplever att närvaron av tolk hindrar fri kommunikation. I studierna av Krupic 

et al. (2016) och Hadziabdic et al. (2009) berättade patienter att det kändes svårare att 

förmedla sina känslor via en tolk och att de ibland inte vågade uttrycka sig fritt på grund 

av detta. Det gjorde även att man begränsade hur mycket man sade eftersom man inte 

litade på att tolken skulle översätta allt. 

 

[…] I didn’t say everything then that I was suspicious that he was not going 

to interpret everything I said (Hadziabdic et al., 2009, p. 466). 

 

I de fall där patienter tar hjälp av sina barn för att tolka uppstår flera hinder mot en fri 

kommunikation. Gerrish, Chau, Sobowale och Birks (2004), MacFarlane et al. (2009) och 

Zendedel et al. (2018) visade i sina studier att barn som tolkade begränsade 



B
i
l
a
g
a 
1 

22 

 

kommunikationen eftersom föräldrarna inte ville berätta eller diskutera allt framför sina 

barn.  Patienterna uppgav att de ville skydda både sig själva och barnen från att känna sig 

förlägna av samtalsämnen som de upplevde som obekväma (Gerrish et al., 2004).  

 

Det är även svårare att uttrycka sig via en annan person. I studierna av Hadziabdic och 

Hjelm (2014) och Hadziabdic et al. (2009) visade det sig att patienter föredrog att tala 

direkt med vårdpersonal utan att behöva använda sig av tolk, vilket även upplevdes vara 

fördelaktigt för relationen mellan patient och vårdpersonal. 

Ett hot mot integriteten  

När en tredje part närvarar i mötet hotas patientens integritet. Studien av Hadziabdic och 

Hjelm (2014) visade att patienter kände sig obekväma och inte vågade berätta om 

känsliga ämnen när de inte kunde vara ensamma tillsammans med vårdpersonalen. 

Ovilligheten av att prata om känsliga ämnen förstärktes ytterligare av att patienter sagt 

saker till vårdpersonal med hjälp av tolk som sedan spridits i deras bekantskapskrets 

(Hadziabdic et al., 2009). 

 

It has happened, for example, when I have been in the company of a few 

friends that they have talked about me. I then asked how they knew about it. 

[…] it has happened that they have also mentioned the name of an interpreter. 

[…] (Hadziabdic et al., 2009, p. 466). 

 

Tolkens kön är särskilt viktigt vid fysiska undersökningar. I studien av Hadziabdic et al. 

(2009) berättade flertalet patienter att de skämdes över att behöva visa intima delar av sin 

kropp när tolk närvarade, och att det var särskilt obekvämt om tolken inte var av samma 

kön som patienten. Något som kan minska känslan av utsatthet är att använda sig av 

telefontolk. Hadziabdic och Hjelm (2014), Hadziabdic et al. (2009) och Sturman et al. 

(2018) visade i sina studier att telefontolk gjorde att patienterna kände sig mer anonyma 

och på så vis vågade prata mer om känsliga ämnen och besvär. 
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Språkhinder som består  

Att använda sig av tolk skapar förväntningar om att språkhinder inte längre ska upplevas 

som ett problem för att kunna uttrycka sig. Flertalet studier har dock visat att språkhinder 

är en bestående begränsning, vilket bland annat berott på att tolken talat en annan dialekt 

eller till och med ett annat språk (Gerrish et al., 2004; Hadziabdic & Hjelm, 2014; 

Sturman et al., 2018). 

 

We don’t understand Urdu. Because we’re from Asian country, they’re 

thinking, ’Well maybe Urdu, it’s like Bengali,’ so we’re given an Urdu 

interpreter (Gerrish et al., 2004, p. 409). 

 

Att anlita en professionell tolk är inte en garanti för att tolken har den kompetens som 

krävs för uppdraget. I studien av Krupic et al. (2016) berättade patienter att de varit med 

om att översättningen höll så pass låg kvalitet att vårdpersonalen behövt avbryta mötet 

och boka en ny tid. Vid andra tillfällen har tolken inte kunnat hantera medicinska termer, 

vilket gjorde att man var tvungen att söka efter en annan tolk.  

 

I had pain in my gynaecological organs; the interpreter did not know the term 

for this kind of disease, so he turned to me and asked, ”How do you say that 

in Swedish?” (Krupic et al., 2016, p. 1725). 

 

Tvåspråkig vårdpersonal som tolkar är inte alltid att föredra. Enligt studien av Hadziabdic 

et al. (2009) upplevde patienterna det som en nackdel att vårdpersonalen inte hade 

utbildning i att tolka och därför kunde översätta fel, vilket påverkade hur mycket 

patienterna kunde förstå i samtalet. Att inte veta vad vårdpersonalen talade om eller att 

inte förstå allt visade sig dock vara accepterat av en del patienter (Björk Brämberg et al., 

2010).  

 

Om tolken inte hanterar båda språken väl kan det även leda till att patienten får fel 

behandling. I studien av MacFarlane et al. (2009) beskrev patienter att de känt sig oroliga, 

frustrerade och osäkra på vad personalen rekommenderat för behandling. I samma studie 
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berättade en patient att det inte gick att undvika missförstånd under hennes besök, och att 

detta ledde till att läkaren skrev ut mediciner till hennes son som var tvärtemot vad de 

sökte vård för. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens kvalitet diskuteras utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

 

Tillförlitligheten hos en studie bedöms framförallt utifrån hur väl resultatet svarar på 

syftet, om den valda datainsamlingsmetoden är lämplig samt av urvalet (Shenton, 2004). 

En allmän litteraturstudie där artiklar med kvalitativt resultat inkluderats har tillämpats. 

Kvalitativa data svarade mot studiens syfte om att belysa patienters upplevelser, vilket 

gör den valda datainsamlingsmetoden fördelaktig för studiens tillförlitlighet. Valet av 

litteraturstudie som metod innebar att en större mängd data kunde bidra till resultatet med 

relativt kort tidsåtgång i jämförelse med exempelvis en empirisk studie. Tillförlitligheten 

stärks av att en stor mängd data samlades in från flertalet studier som belyst fenomenet 

tidigare. Vad som kan anses vara en risk med litteraturstudien är att endast analyserade 

data sammanställdes, vilket medför att denna litteraturstudies tillförlitlighet är beroende 

av de inkluderade artiklarnas tillförlitlighet.  

 

Vidare har datainsamlingen gjorts i databaserna Cinahl Complete och PsycInfo, vilka är 

inriktade på omvårdnad och psykologi och därför var väsentliga att använda utifrån 

studiens syfte. Sökningar utfördes även i PubMed, men resulterade endast i artiklar som 

redan inkluderats från de två tidigare nämnda databaserna. Eftersom flera databaser 

använts har möjligheten att besvara syftet utökats, vilket kan stärka studiens 

tillförlitlighet. Sökningar gjordes initialt utifrån nyckelbegrepp som definierats utifrån 

studiens syfte och kombinerades i blocksökningar tillsammans med synonymer, 
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ämnesord och booleska operatorer med en förhoppning om att finna så relevant material 

som möjligt. Det visade sig dock att denna metod inte var gynnsam för studien då 

träffarna antingen blev orimligt många att gå igenom eller alldeles för få, som dessutom 

inte var relevanta för syftet. Utifrån detta togs beslutet att i huvudsak använda 

nyckelbegrepp från relevanta artiklar, vilket gav ett rimligt antal artiklar med relevant 

innehåll. Valet att utelämna synonymer och ämnesord kan dock argumenteras för att 

sänka studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten kan dock stärkas av att sekundärsökningar 

utifrån relevanta artiklars referenslistor tillämpats i form av manuell sökning. Enligt 

Östlundh (2017) är sekundärsökningar mycket gynnsamma och minskar risken att gå 

miste om relevant forskning. 

 

Urvalet baserades på artiklar som behandlade patienters upplevelser av att kommunicera 

med hjälp av tolk inom hälso- och sjukvården. Tio artiklar inkluderades för att användas 

i studiens resultat. Deltagarnas kön, ålder och ursprungsländer varierade i de olika 

studierna vilket gav en bred bild av ämnesområdet, vilket kan stärka tillförlitligheten. I 

en studie (Fatahi et al., 2009) ingick dock endast män och i en annan (Zendedel et al., 

2018) endast kvinnor. Intervjuerna i studierna genomfördes både med och utan tolk, då 

forskarens modersmål i en del fall stämde överens med deltagarnas. Intervjuerna utan tolk 

kan möjligtvis ha blivit djupare och stärker därför tillförlitligheten. I studierna där 

professionell tolk närvarade vid intervjuerna finns en risk att deltagarnas upplevelser inte 

återgavs så som de uttrycktes från början, vilket kan sänka tillförlitligheten.  I flera studier 

översattes dessutom deltagarnas intervjuer från deras modersmål till svenska och sedan 

vidare till engelska. Det finns en risk att detta kan ha påverkat data som presenteras i 

studierna, vilket hotar tillförlitligheten i föreliggande studie också. 

 

Vid kategorisering av resultatet granskades meningsenheter från artiklarna som svarade 

mot studiens syfte, vilket mynnade ut i tre huvudkategorier: Tolken ger empowerment, 

Tolken – ett nödvändigt ont och Tolken hindrar. Kategorierna anses svara på studiens 

syfte om att belysa patienters upplevelser av att kommunicera med hjälp av tolk, vilket 

stärker tillförlitligheten. Eftersom ämnesområdet endast är utforskat i mindre 

utsträckning utifrån patientens perspektiv har underlaget av artiklar varit begränsat, vilket 
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kan anses vara en svaghet i att besvara studiens syfte. Däremot stärks tillförlitligheten av 

att resultatet speglar patienternas upplevelser, vilket även förstärks med flera citat.  

 

Verifierbarheten bedöms utifrån hur väl metoden är beskriven, bland annat genom 

datainsamling och analys (Shenton, 2004; Henricson, 2017). Hög verifierbarhet har 

eftersträvats genom att sökvägar, sökord, urval och analys har beskrivits utförligt, samt 

att sökschema med samtliga sökord bifogats. Vid bedömning av verifierbarheten menar 

Shenton (2004) att frågan om studien går att göra om på samma sätt bör ställas. Detta 

torde vara möjligt med tanke på att metoden anses vara noggrann beskriven. 

 

Det har funnits en eftersträvan om att stärka pålitligheten genom att ha förförståelsen i 

åtanke under hela processen, vilket har gjorts genom att reflektera över om fynden är ett 

resultat av denna eller grundar sig i data. Enligt både Shenton (2004) och Henricson 

(2017) är pålitligheten beroende av hur författarna hanterar sin förförståelse under hela 

genomförandet. Förförståelsen är presenterad i metodavsnittet och skrevs innan 

pilotsökningen påbörjades för att inte riskera att påverkas av artiklarna som lästes först. I 

processen med datainsamling användes initialt många olika synonymer och sökord för att 

resultatet inte skulle färgas av sökord baserade på förförståelsen. Vidare gjordes 

sökningar utifrån ämnesord och ord i titeln från artiklar som ansågs relevanta, och inte 

utifrån vilka som förmodades vara relevanta baserat på förförståelsen. Avsaknad av 

erfarenhet från liknande litteraturstudier kan dock ha påverkat resultatet av 

datainsamlingen, vilket kan vara ett hot mot pålitligheten. 

 

Samtliga artiklar som belyste patienters perspektiv av att kommunicera med hjälp av tolk 

i möten med sjuksköterskor inkluderades, urvalet baserades alltså inte på förförståelsen. 

I analysprocessen framkom en stor mängd data som överensstämde med förförståelsen, 

vilket var något som diskuterades och reflekterades över gemensamt under processen. 

Emellertid har även resultat som inte överensstämde med förförståelsen lyfts fram i 

resultatet, vilket stärker pålitligheten. Handledningstillfällen har förekommit där 

kurskamrater och handledare kunnat kritisera hur arbetet påverkats av förförståelsen, 

vilket enligt Henricson (2017) bidrar till stärkt pålitlighet. En faktor som kan anses sänka 
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pålitligheten är att ingen utomstående varit delaktig i analysen, utan enbart bedömt 

resultatets kategoribenämningar. MacFarlane et al. (2009) och Zendedel et al. (2018) 

rekryterade deltagare från forskarnas bekantskapskrets, vilket hotar studiernas pålitlighet 

kraftigt eftersom forskarnas val av deltagare kan ha påverkat resultatet. Pålitligheten kan 

också anses hotad om forskarna som själva varit i behov av tolk styrt intervjuerna, detta 

är svårt att avgöra då förförståelsen är utelämnad i samtliga artiklar. Att somliga forskare 

återkommer som upphovsmän till flera studier som inkluderats kan anses hota 

pålitligheten, detta är dock inget som är möjligt att påverka då samtliga artiklar som svarar 

på syftet bör inkluderas i en litteraturstudie för att öka pålitligheten. 

 

För att stärka överförbarheten i studien har både fenomen och kontext beskrivits i både 

bakgrunden och artikelöversikterna. Enligt Shenton (2004) är det upp till läsaren att 

avgöra vilka kontexter studien kan anses överförbara till. För att läsaren ska kunna avgöra 

detta krävs att författarna beskrivit kontext och fenomen så utförligt som möjligt. Vilka 

kontextuella faktorer som påverkar överförbarheten kan dock variera och det är därför 

möjligt att någon faktor som kan anses vara viktig har utelämnats. Förhoppningen är att 

resultatet skall anses överförbart till situationer där patienten kommunicerar med hjälp av 

tolk i möten med sjuksköterska inom svensk hälso- och sjukvård. Samtliga artiklar anses 

vara utförda i liknande vårdkontexter och flertalet av de inkluderade artiklar är gjorda i 

Sverige, vilket bidrar till en stark överförbarhet.  Studien inkluderade även artiklar som 

belyser patientens upplevelse av att använda tolk i mötet med allmänläkare, då 

upplevelser av sådana möten kan anses vara överförbara till studiens kontext. Även i 

möten med allmänläkare är kommunikationen väsentlig för att informationsutbyte ska 

ske och kunna leda till rätt behandling och bättre hälsa. Dessutom sker mötena med 

allmänläkare i liknande lokaler som möten med sjuksköterskan, tidsåtgången är likvärdig 

och maktobalansen mellan patient och vårdpersonal kvarstår. Vidare har överförbarheten 

stärkts av att abstraktionsnivåerna på kategorierna anses höga och skulle kunna överföras 

till andra kontexter. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att kommunicera med 

hjälp av tolk i möten med sjuksköterskor. Resultatet i studien diskuteras delvis utifrån 

vård- och omvårdnadsmodellen personcentrerad vård som bygger på tre centrala begrepp: 

patientens berättelse, partnerskap och dokumentation (Ekman et al., 2014). Flera 

landsting och regioner visar ökat intresse för detta och övergår mot att arbeta mer 

personcentrerat inom vården (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborg 

Universitet, 2017), vilket motiverar att resultatet diskuteras utifrån denna modell. 

 

En given omständighet för att personer med språkhinder ska kunna vara delaktiga i sin 

vård är att patient och personal kan kommunicera med varandra. Ett centralt fynd i 

litteraturstudien är att patienter med språkhinder upplever tolken som en förutsättning för 

delaktighet. Tolkens betydelse för patientens delaktighet styrks av liknande fynd i en 

studie av Wiking, Saleh-Stattin, Johansson och Sundquist (2009b), där även personalen 

upplevde tolken som en viktig faktor för att kunna lyssna på och förstå vad patienten hade 

att säga. Wiking et al. (2009b) belyste även att tolkar upplevde sin yrkesroll som viktig 

för patientens delaktighet, och att de därför ansåg att patienten borde ha rätt till längre tid 

vid möten med vårdpersonal. De menade att det krävdes mer tid för att de skulle kunna 

förklara vad som sades på ett sätt som patienten förstod, vilket är viktigt för att patienten 

ska kunna ifrågasätta eller bekräfta personalens förslag på åtgärd och behandling. Kale 

och Raza Syed (2010) visade dock en annan synvinkel av tolken som ett sätt att främja 

patientens delaktighet. De belyste hur personal hade olika upplevelser av om tolk var 

nödvändigt för adekvat och ansvarsfull vård. Detta medförde att personalen gjorde egna 

bedömningar för huruvida tolk skulle användas eller inte, utan att tillfråga patienten som 

därför inte fick vara delaktig i beslutet. Enligt ICN:s etiska kod (2014) ansvarar 

sjuksköterskan för att patienten får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett 

kulturellt anpassat sätt, vilket inte kan säkerställas om patienten inte tillfrågas eller 

informeras om möjligheten till att använda tolk under mötet. För framgångsrika möten är 

delaktighet en viktig beståndsdel, vilket kan förklaras med hjälp av modellen för 

personcentrerad vård (Ekman et al., 2014). För att patienten ska ges möjlighet till att vara 
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delaktig i sin vård är partnerskapet särskilt viktigt, där respekt för patientens kunskap 

poängteras. Att patienten får möjlighet till att vara delaktig i sin vård betonas även i 

Patientlagen (2014:821), som bland annat säger att vård- och behandlingsåtgärder ska 

utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar, samt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. 

 

Även om tolken är väsentlig för delaktighet kan tolken upplevas som ett nödvändigt ont. 

Ett centralt fynd i litteraturstudien är att patienter många gånger känner sig missnöjda 

med tolken, vilket bland annat beror på inkorrekta översättningar som ger upphov till 

missförstånd. Detta styrks av Ngo-Metzger, Sorkin och Phillips (2009), vars studie visade 

att tolkens kompetens var viktig för samtliga patienters välbefinnande och upplevelse av 

mötet. Betydelsen av tolkens kompetens har även uppmärksammats av vårdpersonal, som 

i studien av Kale och Raza Syed (2010) uppgav att de ofta kände sig missnöjda med att 

arbeta tillsammans med tolkar på grund av deras bristande kunskaper i att översätta 

sakligt och korrekt. Att tolkens kompetens brister är således ett hinder mot en 

personcentrerad vård. För att patientens berättelse ska kunna framföras trots språkhinder 

är tolkens förmåga att kunna återberätta den korrekt väsentlig för att kunna utforma en 

personlig hälsoplan. Ett rimligt antagande är att tolkens kompetens bygger på gedigen 

utbildning för yrkesrollen, vilket skulle kunna säkerställa att översättningen blir korrekt. 

Detta skulle kunna medföra att både patient och personal skulle uppleva ökad trygghet 

för att informationen som förmedlas överensstämmer med vad de vill framföra till 

varandra. Huruvida utbildning skulle vara lönsamt utifrån ett samhällsperspektiv finns 

det dock flera aspekter av, eftersom det kräver ekonomiska resurser. Å ena sidan kan 

tolkens kompetens leda till mer effektiva möten och på så vis minska kostnaderna inom 

hälso- och sjukvården. Det skapas dessutom fler arbetstillfällen vilket är positivt för både 

samhället och individen. Å andra sidan kan tolkens kompetens inte säkerställas av högre 

krav på utbildning, och är därför inte ett lösningsalternativ som kan garantera att 

problemet inte kvarstår. Den professionella tolkens kompetens och erfarenhet är även 

nära sammankopplad med patientsäkerheten. Antalet missöden inom vården kan 

nämligen påverkas av hur mycket träning i att översätta som tolken har bakom sig (Flores, 

Abreu, Barone, Bachur, & Lin, 2012). Det kan således diskuteras huruvida det är lämpligt 
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att låta tvåspråkig vårdpersonal agera som tolk, eftersom uppdraget kräver både 

utbildning och erfarenhet. Att använda befintlig vårdpersonal för ändamålet kan 

visserligen minska kostnaden för att använda professionell tolk, men samtidigt innebär 

det en ökad arbetsbelastning som påverkar hela arbetslaget. Detta skulle kunna innebära 

att andra arbetsuppgifter riskerar att bli lidande, vilket också är ett stort hot mot 

patientsäkerheten. 

 

Det är viktigt att patienten får avgöra huruvida professionell tolk eller närstående som 

tolk ska användas i mötet med sjuksköterskan.  Ett centralt fynd är att närstående som 

tolkar kan upplevas som en trygghet i jämförelse med professionell tolk i 

vårdsammanhang och att patienter har stort förtroende för dem. Att närstående föredrogs 

som tolk av patienten styrktes även i en studie av Zendedel, Schouten, van Weert och van 

den Putte (2016), där patienter framhöll att de hade stort förtroende för att närstående var 

lojala, ärliga, kompetenta och höll informationen för sig själva. Utifrån modellen av 

Ekman et al. (2014) om personcentrerad vård, där patienten ska erbjudas delaktighet, ges 

möjlighet att dela med sig av sin berättelse och kunna diskutera sin vård på ett jämlikt 

sätt är det viktigt att patienten även får vara delaktig i beslutet angående typ av tolk. När 

man arbetar personcentrerat är partnerskapet en central del där även närstående kan ingå 

(Ekman, et al., 2014). Sett ur denna synvinkel torde närstående som tolkar vara ett utmärkt 

val om patienten önskar det.  

 

Enligt svensk lag (Förvaltningslag 1986:223) bör professionell tolk erbjudas till patienter 

som inte behärskar det svenska språket. Även i Vårdhandboken skriver Hjelm, Hörnsten 

och Udo (2016) att professionell tolk är att föredra framför närstående som tolkar, och 

framhåller dessutom att det är idealiskt om tolk och patient är okända för varandra. Man 

kan dock fråga sig om det är etiskt försvarbart att sjukvårdspersonal avgör vilken typ av 

tolk som bör användas. Sjuksköterskan ska enligt ICN:s etisk kod (2014) vara lyhörd och 

ansvara för att patienter får information på ett kulturellt anpassat sätt för att kunna ge 

patienter möjlighet till delaktighet. Närhetsetiken (Eide & Eide, 2007) framhåller att 

sjuksköterskan aldrig kan förstå patienten fullt ut, utan bör sträva efter att möta patientens 

behov på ett ödmjukt vis, vilket skulle kunna konkretiseras genom att försöka förhöra sig 
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om vilken typ av tolk som skapar bäst förutsättningar för patienten att känna sig delaktig. 

Professionella tolkar har dock visat sig hålla en högre kvalitet på översättningen jämfört 

med närstående som tolkar (Flores et al., 2012), vilket kan vara ett belägg för att i 

huvudsak använda professionella tolkar då sjuksköterskan värnar patientens säkerhet. Ett 

annat etiskt dilemma som kan uppstå i samband med att närstående tolkar är när det 

kommer till att lämna svåra besked, då det kan diskuteras huruvida det är etiskt 

förvarsbart att den närstående ska formulera och delge patienten detta. Även ur patientens 

perspektiv kan det vara etiskt problematiskt med närstående som tolkar eftersom det kan 

uppstå situationer då tolken inte översätter allt som sägs för att skydda patienten mot viss 

information. Detta skulle kunna medföra att patientens rätt till delaktighet och 

information inte uppfylls. 

 

I en svensk studie av Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2007) framkom det att mannen 

inom vissa kulturer hade en roll som innebar att han avgjorde vilken information som 

delades med frun och resten av familjen. Det kan alltså vara en risk att kvinnan inte får 

all information och inte kan vara delaktig fullt ut om mannen tolkar under sådana 

omständigheter. Sett ur ett genusperspektiv kan det således vara fördelaktigt med 

professionell tolk för kvinnor som lever i patriarkala strukturer. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv kan det framhävas som lönsamt att använda närstående 

som tolk istället för att anlita en professionell tolk. Man bör dock ha i åtanke att risken 

för felöversättning som kan leda till vårdrelaterade skador är signifikant större i samband 

med anhörigtolkar jämfört med professionella tolkar (Flores, et al., 2012). Detta kan 

således leda till ökade kostnader till följd av utökat vårdbehov.  

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie har belyst såväl positiva som negativa aspekter av att använda tolk 

inom hälso- och sjukvården. Ytterligare frågeställningar som kunde vara av intresse att 

studera är huruvida patienter upplever att sjuksköterskans bemötande påverkas av att tolk 

närvarar vid mötet, samt hur mötet påverkas av sjuksköterskans kunskap kring 

tolkanvändning. För vidare forskning vore det även intressant att undersöka huruvida 
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tolkanvändning inverkar på personcentrerad vård, eftersom både tolkanvändning och 

personcentrad vård kommer att fortsätta vara aktuellt för den framtida hälso- och 

sjukvården.  

 

För att förbättra kvaliteten på tolksamtal bör sjuksköterskan anpassa vilken typ av tolk 

som används utifrån patientens önskemål. Likaså bör sjuksköterskan ställa krav på att 

tolken är kompetent för uppdraget och våga avbryta mötet om man uppmärksammar att 

tolkens kompetens brister. Ett sätt att säkerställa att tolken har rätt kompetens för 

uppdraget är att före mötet förhöra sig om att tolk och patient talar samma språk och 

dialekt, vilket kan låta som en självklarhet men ändå visade sig vara en brist som patienter 

belyste i föreliggande studie. För att samtal som innefattar tolk ska fungera så effektivt 

som möjligt vore det även betydelsefullt att redan i sjuksköterskans grundutbildning 

bekanta sig med och träna på samtal med hjälp av tolk för ökad kunskap och förståelse 

kring fenomenet.  
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Hadziabdic, E., Albin, B., Heikkilä, K. & Hjelm, K. (2014). Family members’ 

experiences of the use of interpreters in healthcare. Primary Health Care Research and 

Development, 15(2), 156-169. 

http://dx.doi.org.ezproxy.hkr.se/10.1017/S1463423612000680 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Patient%20Education%20%26%20Counseling%22%7C%7Csl~~jh','');
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Primary+Health+Care+Research+and+Development/$N?accountid=11907
https://search-proquest-com.ezproxy.hkr.se/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Primary+Health+Care+Research+and+Development/$N?accountid=11907


B
i
l
a
g
a 
1 

35 
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Bilaga 1, Sökschema  

Datum Databas Sökning 

nr 

Sökord och boolesk 

operator (AND, OR, NOT) 

Begränsnin

gar/databa

sfilter 

Typ av 

sökning (t.ex. 

MESH-term, 

abstract, fritext) 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Relevanta 

artiklar  

2018 02 15 Cinahl 

Complete 

1 patient  Fritext 1 517 203   

  2 interpreter  Fritext 2618 

 

  

  3 experience  Fritext 250 993 

 

  

  4 1 AND 2 AND 3 2000-2018  269 

 

17 6 

2018 02 15 PsycInfo  1 Patient 

 

 Fritext 715 221   

  2 Interpreter 

 

 Fritext 3 040   

  3 Attitudes OR 

Experience 

 Headings 

Fritext 

542 797   

  4 1 AND 2 AND 3 

 

  206 19 3 

2018 02 20 

 

Cinahl 

Complete 

 Manuell sökning     1 
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Bilaga 2, Artikelöversikt     
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat* Kvalitet 

 

Björk Brämberg, E., 

Nyström, M. & 

Dahlberg, K. 

 

Patients participation: 

A qualitative study of 

immigrant women 

and their experiences. 

 

Sweden, 2010. 

Att undersöka 

patienters 

delaktighet i 

svensk hälso- 

och sjukvård 

utifrån 

perspektivet 

av kvinnliga 

immigranter 

som ej talar 

flytande 

svenska. 

Bekvämlighetsurval. 

Åtta kvinnliga deltagare 

tackade ja, manliga var 

även inbjudna. 54-89 år. 

Inkl kriterier: immigranter 

över 18 år med 

hemsjukvård. Exkl 

kriterier: ej personer med 

allvarlig psykisk störning 

eller under lagen LRV. 

 

 

 

Individuella intervjuer. 

Intervjuerna (30-60 

min) genomfördes av 

Björk Brämberg i 

deltagarnas hem, 

medverkade gjorde 

även prof tolk i 7 av 8 

fall. En genomfördes 

på svenska. Öppna 

frågor, uppmuntrades 

att tala fritt om 

fenomenet, följdfrågor. 

Ljudinspelning och 

transkribering. 

Fenomenologisk 

analys. 

När orden inte räcker till är 

kroppsspråket viktigt. 

 

Tolken är en förutsättning för att 

kunna uttrycka sina känslor och 

behov, ställa frågor och få svar.  

 

Bekräftelse från vårdpersonal att 

de förstått vad man sa är viktigt. 

 

Någon upplever att det inte är så 

viktigt att förstå allt som sägs i 

mötet med vårdpersonal, man 

accepterar detta. 

Svårt att få djup i intervjuerna pga 

språksvårigheter och tolkanvändning 

sänker tillförlitligheten. Dock används prof 

tolkar. Studien svarar bra på syftet och 

tillförlitligheten som helhet känns hög. 

Metoden är väl beskriven men pga endast 

en intervjuare sänks verifierbarheten. 

Ingen förförståelse beskriven, ej heller 

vilka som deltog i analysprocessen vilket 

leder till lägre pålitlighet. Hög 

abstraktionsnivå och väl beskrivet urval 

och kontext stärker överförbarheten.  

Fatahi, N., Nordholm, 

L., Mattson, B. & 

Hellström, M. 

 

Experiences of  

Kurdish war-
wounded refugees in 

communication with 

Swedish authorities 

through interpreter. 

 

Sweden, 2009. 

Att studera 

kurdiska 

krigsskadade 

flyktingars 

upplevda 

konsultationer 
med svenska 

myndigheter 

via tolk.   

(Endast 

resultat som 

rör hälso- och 

sjukvård 

inkluderas). 

Bekvämlighetsurval. Tio 

krigsskadade män i 

åldrarna 28-42 år, från 

Kurdistan.  

  

Inklusions- och 
exklusionskriterier 

presenteras ej.  

 

 

 

 

 

Individuella intervjuer. 

Semistrukturerade 

intervjuer (ca 60 min) 

genomfördes av Fatahi 

i deltagarnas hem. 

Ingen tolk användes då 

forskaren talade samma 
språk som deltagarna. 

Intervjuerna spelades 

in, översattes till 

engelska och 

transkriberades. 

 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

genomfördes av två av 

forskarna. 

Deltagarna upplever det mycket 

viktigt att tolken talar samma 

språk, vilket inte alltid är fallet, 

för att känna sig trygga. Det var 

vanligt att man inte blev 

tillfrågad om språktillhörighet. 
 

Tolkens kulturella kompetens 

var även betydelsefull för att 

undvika missförstånd.  

 

Förtroendet för tolkarna var lågt 

hos deltagarna. 

  

Kroppsspråk (ex gester och 

ögonkontakt) var väsentlig för 

kommunikationen. 

Svarar väl på syftet och har ett djup i 

intervjuerna vilket höjer tillförlitligheten. 

Både analys och intervjuer är väl 

beskriven, detta höjer verifierbarheten. 

Pålitligheten sänks av att förförståelsen är 

utelämnad. Pålitligheten kan också ha 
påverkats både positivt och negativt av att 

forskaren som intervjuade kom från 

samma land och talade samma språk som 

deltagarna. Överförbarheten sänks av att 

enbart män deltagit och att kontexten inte 

är så väl beskriven. Överförbarheten höjs 

av att abstraktionsnivån är hög. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat* Kvalitet 

 

Gerrish, K., Chau, 

R., Sobowale, A. 

& Birks, E. 

 

Bridging the 

language barrier: 

the use of 

interpreters in 

primary care 

nursing. 

 

United Kingdom, 

2004. 

Att undersöka 

utnyttjandet av 

tolkservice 

utifrån 

sjuksköterskans, 

tolkens och 

etniska 

minoritetsgrupp

ers perspektiv. 

Kvoturval 

(ändamålsenligt och 

strategiskt). Exakt antal 

deltagande saknas men 

består av ssk, dsk, bm, 

tolkar och patienter från 

olika minoritetsgrupper. 

Varken inklusions- eller 

exklusionskriterier 

redovisas. 

 

Fokusgruppsintervjuer 

och individuella 

intervjuer. 

13 fokusgrupper med 

sjuksköterskor, tolkar och 

patienter för sig utfördes 

av två forskare. 

Individuella intervjuer med 

chefer för olika tolkservice 

företag. Ej beskrivet var 

fokusgrupper och 

intervjuer utfördes. Tolk 

medverkade i 

patientgrupperna. 

Ljudinspelning och 

transkription av material 

på engelska. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Många patienter använder anhöriga 

som tolkar vilket ibland begränsar 

vilken information man delar med 

sig av.  

 

Flertalet vet inte hur man får tag i 

en professionell tolk.  

 

Upplevelser av att få en 

professionell tolk som talar annat 

språk än patienten. 

 

 

Studien svarade ganska väl mot 

syftet och intervjuerna hade ett djup 

som höjer tillförlitligheten. 

Genomförandet av fokusgrupper 

och intervjuer samt analys är inte så 

väl beskriven, detta sänker 

verifierbarheten. Förförståelsen 

utelämnad, likaså vilka som deltagit 

i analysen hotar pålitligheten.  

Urvalet är mkt sparsamt beskrivet, 

likaså kontexten. Detta skapar sänkt 

överförbarhet. Forskarna 

beskriver deltagarkategoriernas 

upplevelser var för sig, inga 

kategorier används, vilket stärker 

överförbarheten. 

Hadziabdic, E., 

Heikkilä, K., 

Albin, B. & 

Hjelm, K. 

 

Migrants’ 

perception of 

using interpreters 

in health care. 

 

Sweden, 2009. 

Att beskriva hur 

individer från 

forna 

Jugoslavien, 

bosatta i 

Sverige, 

upplever 

användningen 

av tolkar inom 

svensk hälso- 

och sjukvård. 

Ändamålsenligt urval. 

17 personer (10 kvinnor 

och 7 män), 29-74 år 

med varierande 

utbildningsnivå och 

vistelsetid i Sverige 

deltog. 

Inklusionskriterier var 

personer med 

serbokroatiska som 

modersmål och hade 

använt tolk de senaste 6 

månaderna. Inga 

exklusionskriterier. 

 

 

Individuella intervjuer. 

Deltagare tillfrågades via 

en jugoslavisk förening. 

Intervjuerna ägde rum i 

deltagarnas hem, samt på 

ett kontor. Intervjuerna 

hölls på serbokroatiska av 

Hadziabdic och översattes 

sedan till svenska. 

Ljudinspelade och 

transkriberade. 

 

 

 

 

 

 

Fenomenografisk analys 

Tolken kan upplevas som ett 

nödvändigt hinder för att 

kommunicera. Förtroendet för 

tolken är centralt för vad man vill 

prata om. Påverkas av ex kön, 

ålder, dialekt, kläder, kroppsspråk 

och hövlighet. 

Rätt språk/dialekt är en 

förutsättning för lyckade möten. 

De flesta deltagare föredrog tolk på 

plats men det fanns tillfällen när 

telefontolk eller tvåspråkig 

vårdpersonal underlättade mötet. 

Flera deltagare uttryckte oro för om 

allt blev översatt samt om tolken 

bröt tystnadsplikten. 

Hög tillförlitlighet då studien 

svarar väl på syftet och det finns ett 

djup i intervjuerna som 

genomfördes på informanternas 

modersmål. 

Väl beskriven metod ger hög 

verifierbarhet. 

Förförståelsen helt utelämnad, 

vilket hotar pålitligheten. Dock 

stärks den något av att alla 

forskarna deltagit i analysen. 

Sammantaget anses detta stärka 

överförbarheten. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat* Kvalitet 

 

Hadziabdic, E. & 

Hjelm, K. 

 

Arabic- speaking 

migrants’ 

experience of the 

use of interpreters 

in healthcare: a 

qualitative 

explorative study. 

 

Sweden, 2014. 

Att undersöka 

arabisktalande 

migranters 

upplevelser av 

att använda tolk 

inom hälso- och 

sjukvård. 

Ändamålsenligt urval. 

13 personer (5 män & 8 

kvinnor), 21-60 år med 

arabiska som modersmål. 

Bott i Sverige mellan 2 

månader och 11 år. 

Varierande utbildnings-

nivå och 

ursprungsländer. 

Inklusionskriterier var 

vuxna med arabiska som 

modersmål samt 

erfarenhet av att använda 

tolk i vårdsammanhang. 

Inga exklusionskriterier. 

Fokusgruppsintervjuer. 

Fyra fokusgrupper (3-4 

deltagare i varje) 

genomfördes i två olika 

städer på 

utbildningslokalerna 

deltagarna rekryterats 

ifrån. Språket var arabiska. 

Hadziabdic var moderator 

och tolk deltog.  

Ljudinspelade, 

transkriberade och 

översatta till svenska. 

 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Otrygghet kring vad man vågar 

säga när tolk närvarar (både 

närstående/professionell tolk). I 

motsats till detta upplevde somliga 

en trygghet att kunna förmedla alla 

sina problem i närvaro av en 

professionell tolk. 

Tolk med fel dialekt försvårar 

kommunikationen, likaså 

telefontolk kan försvåra. 

Kön och ålder på tolken spelar roll 

för kommunikationen. 

Tolk gör möten med vården 

komplicerade. Viktigt med 

förtroende för tolken. Vilken typ av 

tolk man föredrar varierar. 

Studien svara väl mot syftet och 

forskarna har fått fram relevant data 

i grupperna, detta ger en hög 

tillförlitlighet. Väl beskriven 

metod höjer verifierbarheten.  

Ingen förförståelse redovisas vilket 

hotar pålitligheten. Dock stärks 

den av att båda forskarna deltagit i 

analysprocessen tillsammans med 

professionell tolk. 

Variation på deltagare gällande 

ålder, kön och utbildningsnivå 

skapar hög överförbarhet 

tillsammans med höga 

abstraktionsnivåer på kategorierna. 

Krupic, F., 

Hellström, M., 

Biscevic, M., 

Sadic, S. & 

Fatahi, N. 

 

Difficulties in 

using interpreters 

in clinical 

encounters as 

experienced by 

immigrants living 

in Sweden. 

 

Sweden, 2016. 

Att undersöka 

immigranters 

erfarenheter 

gällande 

användandet av 

tolk i kontakter 

med hälso- och 

sjukvården. 

Bekvämlighetsurval. 

24 deltagare (12 män och 

12 kvinnor) i åldrarna 

41-76 som immigrerat 

från Bosnien, Kosovo, 

Kroatien och Somalia. 

Bott i Sverige mellan 16-

40 år. Alla arbetslösa 

utom 3. 

Inklusions-och 

exklusionskriterier 

redovisas ej. 

 

 

 

 

Fokusgruppsintervjuer. 

Fyra fokusgrupper med 6 

deltagare i varje ledda av 

Krupic, på svenska och 

bosniska i de grupper de 

fanns deltagare med andra 

modersmål som ej pratade 

svenska deltog även 

professionell tolk. 90-120 

min. Fokusgrupperna ägde 

rum på bosniska och 

somaliska föreningars 

lokaler. Ljudinspelade och 

transkriberade på svenska, 

översättning kontrollerad 

av tolk. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Oprofessionella tolkar skapar 

osäkerhet hos patienterna och 

begränsar deras möjlighet att 

kommunicera med 

sjukvårdspersonal. Att tolken håller 

tiden, är duktig på att översätta, 

talar rätt dialekt och ger ett 

professionellt intryck är mycket 

viktiga faktorer för lyckad 

kommunikation. 

Att vårdpersonal tolkar kan 

upplevas stressande för båda parter.  

Anhörigtolkar skapar osäkerhet 

kring om tolkningen blir korrekt. 

Att få en tolk av rätt kön med rätt 

dialekt upplevs mycket 

tillfredställande. 

Tillförlitligheten anses stark då 

resultatet svara väl på syftet och 

intervjuerna verkar ha ett djup trots 

att olika språk talades.  

Genomförande och analys är väl 

beskrivet i studien och skapar hög 

verifierbarhet. 

Forskarna har inte beskrivit sin 

förförståelse så väl men talar om att 

den kan ha påverkat (dock ej hur), 

tillsammans med att endast en 

forskare utfört analysen sänks 

pålitligheten av detta. 

Överförbarheten stärks av att 

urvalet är väl beskrivet, likaså 

kontexten.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat* Kvalitet 

 

MacFarlane, A., 

Dzebisova, Z., Karapish, 

D., Kovacevic, B., 

Ogdebor, F. & 

Okonkwo, E. 

 

Arranging and 

negotiating the use o 

finformal interpreters in 

general practice 

consultations: 

Experiences of refugees 

and asylum seekers in 

the west of Ireland. 

 

Ireland, 2009. 

Att undersöka 

flyktingars 

perspektiv av 

att använda 

informella 

tolkar i möten 

med 

allmänläkare. 

Ändamålsenligt urval.  

26 deltagare (16 kvinnor 

och 10 män).  7 talade 

serbokroatiska och 19 

ryska. 

 

Inklusions- och 

exklusions kriterier 

redovisas ej. 

 

 

 

 

 

 

 

Individuella intervjuer.  

Deltagarna värvades i 

”peer” forskarnas 

bekantskapskrets och 

intervjuades av dessa på 

deltagarnas modersmål 

(framgår ej var).  

Intervjuerna spelades in 

och en första 

tematisering gjordes på 

plats tillsammans med 

deltagarna. Vidare 

analyserades data 

gemensamt av 

forskarteamet. 

 

 

Tematisk analys. 

Förutom språkligt stöd 

skapar närstående som tolkar 

skapar även trygghet och 

självförtroende i mötet. 

 

Informella tolkar väcker oro 

kring konfidentialitet och om 

tolkningen blir korrekt, 

vilket kan leda till att man 

undviker att söka vård. 

 

Bristande kompetens hos 

informella tolkar bidrar till 

att patienten efter mötet är 

osäker på vad som blivit sagt 

samt vilka råd som gavs. 

Syftet besvaras väl i studien och citaten 

som redovisas antyder att intervjuerna 

har haft ett djup, detta stärker 

tillförlitligheten. Att forskarna 

utelämnat var intervjuerna skedde 

sänker verifierbarheten något, men 

höjs av att genomförandet är väl 

beskrivet. Då det verkar finnas en 

relation mellan ”peer” forskarna och 

deltagarna samt att ingen förförståelse 

redovisas sänks pålitligheten trots att 

både deltagare och forskare deltagit i 

analysen. Överförbarheten sänks av 

att urvalet inte är tydligt presenterat 

och att både verifierbarheten och 

pålitligheten anses som låg. 

Sturman, N., Farley, R. 

& Claudio, F. 

 

Improving the 

effectiveness of 

interpreted consultations: 

Australian interpreter, 

general practitioner and 

patient perspectives. 

 

Australia, 2018. 

Att utforska 

läkares, 

tolkars och 

patienters 

upplevelser 

möten med 

tolk för att 

identifiera 

viktiga 

aspekter inför 

framtiden. 

Ändamålsenligt urval. 

21 deltagare (6 läkare, 1 

ssk, 8 tolkar, 6 personer 

som använt tolk i vård-

sammanhang). Åldrar 

mellan 23-65 år. 7 män, 

14 kvinnor. 

Födelseländer 

representerade i 

patientgruppen: Burundi, 

El salvador, Grekland, 

Sydsudan, Rwanda och 

Australien. 

 

Fokusgruppsintervjuer 

och individuella 

intervjuer. 

Deltagarna rekryterades 

från forskarnas 

professionella och 

personliga nätverk, samt 

med hjälp av en 

koordinator inom 

flyktingtjänster. 

Fokusgruppsintervjuer 

(1-1,5 h) med läkare/ssk, 

tolkar och patienter 

gjordes var för sig. 

Individuella intervjuer 

(45-60 min) med pat.  

 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tillräckligt med tid är en 

förutsättning för att samtal 

med hjälp av tolk ska bli 

effektiva. 

Flera deltagare har 

erfarenheter av att få en tolk 

som inte talar samma 

språk/dialekt, vilket innebär 

att språkhindret kvarstår. 

Telefontolkar är svårare att 

använda sig av pga att man 

inte kan använda 

kroppsspråket. 

Telefontolk anses bättre i 

fråga om anonymitet. 

Telefontolkar är ibland 

distraherade av annat. 

Tillförlitligheten stärks av att syftet är 

väl besvarat. Det är svårt att skapa sig 

en bild ang intervjuernas djup då det 

endast finns ett fåtal citat. 

Verifierbarheten stärks av en tydlig 

metodbeskrivning. 

Pålitligheten stärks av att deltagarna 

fått möjlighet att korrigera och lägga 

till synpunkter till de transkriberade 

intervjuerna. Flera forskare inblandade 

i analysen stärker också denna. 

Överförbarheten stärks av att urvalet 

är väl beskrivet i en tabell, likaså av 

den höga abstraktionsnivån på 

kategorierna. 
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* Endast resultat som anses relevant för syftet redovisas. 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat* Kvalitet 

 

Wiking, E., Saleh-

Stattin, N., 

Johansson, S-E. & 

Sundquist, J. 

 

Immigrant patients’ 

experiences and 

reflections 

pertaining to the 

consultation: a study 

on patients from 

Chile, Iran and 

Turkey in primary 

health care in  

Stockholm, Sweden. 

Sweden, 2009. 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser 

och 

reflektioner 

av möten 

inom primär-

vården i 

Stockholm. 

Bekvämlighetsurval. 52 

deltagare (16 från Chile, 9 

från Iran och 27 från 

Turkiet) från 12 

vårdcentraler i Stockholm. 

11 kvinnor och 41 män i 

åldrarna 23-88. Inkl. 

kriterier var immigranter 

från Chile, Iran och Turkiet 

(pga största utom-europeiska 

immigrantgrupperna i 

Sverige) som behövde tolk 

under konsultationen på VC.  

Inga exkl. kriterier. 

Mixad metod. 

Frågeformulär. 

Deltagarna tillfrågades att 

delta direkt efter sina besök 

på de olika vårdcentralerna. 

De fick tillgång till skriftlig 

information om studien på 

respektive modersmål och 

ombads lämna 

frågeformulären till 

receptionisten. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Majoriteten av deltagarna tyckte 

det var mycket viktigt att få 

tillgång till professionell tolk 

under sitt besök, detta för att 

undvika olika problem som kan 

uppstå på grund av 

språkförbristningar. 

En del patienter upplevde det 

som att det var deras eget fel om 

tolken inte var tillräckligt 

kompetent för att kunna förklara 

deras problem. 

Tolken är viktig för att patienten 

ska uppleva personcentrerad 

vård under mötet och kan på så 

vis känna sig tryggare. 

Syftet i studien besvaras väl vilket 

höjer tillförlitligheten, den sänks 

dock av få och korta citat från 

deltagarna presenteras. 

Verifierbarheten stärks av att 

metod och genomförande är 

tydligt beskrivet. Forskarna har 

inte beskrivit sin förförståelse 

vilket sänker pålitligheten, den 

höjs dock av att flera av forskarna 

har deltagit i analysen. Kontexten 

skulle kunna definieras tydligare 

vilket sänker överförbarheten, 

den stärks dock av att 

kategoriernas abstraktionsnivåer 

är höga. 

Zendedel, R., 

C.Schouten, B., 

C.M. van Weert, J. 

& van den Putte, B. 

 

Informal 

interpreting in 

general practice: the 

migrant patient´s 

voice. 

 

The Netherlands, 

2018. 

Att utforska 

turkisk-

holländska 

patienters 

perspektiv av 

informella 

tolkar hos 

allmänläkare, 

med en 

teoretisk 

utgångspunkt, 

fokuserad på 

tolkens roll, 

tillit och 

makt. 

Bekvämlighetsurval/ 

snowballing. 

21 kvinnliga deltagare (42-

70 år), första generationens 

invandrare, ingen med högre 

utbildning. 

Inklusionskriterier var vuxna 

turkiska kvinnor som besökt 

allmänläkare med informell 

tolk en gång om året. Inga 

exklusionskriterier. 

 

 

 

 

Individuella intervjuer. 

Deltagarnas valdes ut via 

snöbolls-effekten i 

forskarassistenternas 

nätverk. 21 av intervjuerna 

(35-98 min) ägde rum i 

informanternas hem, 1 på 

bibliotek och 1 i en moské. 

Intervjuerna utfördes av Z.R 

tillsammans med en 

forskningsassistent. 

Ljudinspelade och 

transkriberade.  

 

 

Kvalitativ innehållsanalys, 

deduktiv ansats. 

Många kände sig trygga och 

stärkta av en familjemedlem 

som tolk då de kände tillit till 

denne. Oro över om fam.medl. 

som tolkade var ärliga eller om 

utelämnade/la till detaljer 

uttrycktes. Tolken pratade 

mestadels av tiden. Ibland 

pratade tolken och läkaren utan 

att översätta till patienten, detta 

upplevdes dock inte som ett 

bekymmer. Maktlöshet, att vara 

beroende av tolk och att känna 

sig som en börda uttrycktes.  

Syftet besvaras, trots att det även 

görs många jämförelser mellan 

informell och formell tolk 

(framgår ej i syftet). Citaten 

antyder ett djup i intervjuerna så 

tillförlitligheten stärks. 

Intervjuerna och analysen är väl 

beskrivna och stärker 

verifierbarheten. Att deltagarna 

rekryterades ur 

forskarassistenternas nätverk 

sänker pålitligheten, tillsammans 

med utelämnad förförståelse. 

Trots förklaring av endast 

kvinnliga deltagare hotas 

överförbarheten. 
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Bilaga 3, Granskningsmall 

HKR:s granskningsmall för KVALITATIVA studier  
1. Författare, titel, land och publikationsår   

a. Vilka var författarna? Vad får vi veta om dem? 
b. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger titeln om vad studien 

kommer att handla om? 
c. I vilket land genomfördes studien? 
d. Vilket år publicerades artikeln? 

 

2. Syfte (Aim)  

a. Vad var syftet med studien - översatt till svenska? 
b. Vilka centrala begrepp finns i syftet? 

 

3. Bakgrund (Background/Introduction)  

a. Finns de centrala begreppen i syftet definierade i bakgrunden? 
b. Finns det en problematisering tidigt i bakgrunden? En 

problematisering är ett stycke där forskarna ger sina motiv till varför 
denna studie behövs. 

c. Finns tidigare forskning inom området beskriven? Vad handlar 
denna forskning om? Någon forskning som saknas? 

d. Finns det en teori, modell eller något centralt begrepp i 
bakgrunden? Vilken/vilket? 

e. Kan du tänka dig någon teori/modell/centralt begrepp som hade 
passat att ta med i bakgrunden? 

 

4. Metoden – Urval och datainsamling (Sample and Datacollection)  

a. Vilken typ av urval användes? Använd det vetenskapliga begreppet. 
b. Hur många personer ingick i studien?  
c. Hur många tillfrågades/hur stort var bortfallet? 
d. Hur såg urvalet ut? Antal, kön, ålder osv. 
e. I vilket kontext (sammanhang, miljö) genomfördes studien? 
f. Vilka var inklusions- respektive exklusionskriterierna? 
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g. Vilken slags datainsamling användes? Använd det vetenskapliga 
begreppet. 

5. Metoden – Genomförande och analys (Procedure and Analysis)  

a. Vem rekryterade deltagarna? 
b. Var skedde datainsamlingen? Hur gick forskarna rent praktiskt 

tillväga vid datainsamlingen? Tidsaspekter? Utskrifter? 
c. Vilka frågor ställdes? 
d. Vilket slags kvalitativ analys användes? Vetenskapligt begrepp. 
e. Vem/vilka genomförde analysen? 
f. Redovisas forskarnas förförståelse? 
g. Hur gick analysen till? 
h. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns forskningsetiskt tillstånd? 

 

6. Fynd (Findings)  

a. Vilka var de övergripande resultaten (kategorier & subkategorier alt. 
teman & subteman)? 

 

7. Diskussion (Discussion/ Comprehensive interpretation)  
a. Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin diskussion? 
b. Vilken ny forskning/vilka nya teorier för forskarna in i diskussionen? 

 

8. Slutsats och kliniska implikationer (Conclusion, clinical implications)  
a. Vilka slutsatser drar forskarna? 
b. Vilka kliniska tillämpningar av fynden föreslås? 
c. Vilken ytterligare forskning föreslås? 

 

9. Kvalitet (Se Shenton, 2004)  
a. Hur bedömer du studiens tillförlitlighet a) (Credibility)? 
b. Hur bedömer du studiens verifierbarhet c) (Dependability)? 
c. Hur bedömer du studiens pålitlighet d) (Confirmability)? 
d. Hur bedömer du studiens överförbarhet b) (Transferability)? 
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