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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Personcentrerad omvårdnad är beroende av kommunikationen mellan 
vårdgivare och vårdsökande person. Andelen utlandsfödda i Sverige och övriga världen 
ökar samtidigt som denna grupp rapporteras ha sämre tillgång till hälso- och sjukvård 
och sämre hälsa än icke utlandsfödda. Därför står hälso- och sjukvården inför stora 
utmaningar. Syfte: Att beskriva vårdsökande personers erfarenheter av att 
kommunicera med vårdpersonal då gemensamt modersmål saknas. Metod: En 
litteraturöversikt bestående av 14 artiklar skrivna med kvalitativ metod som söktes 
fram i databaserna Cinahl och PsycINFO. Analys utfördes induktivt och utmynnade i 
fyra kategorier. Resultat: Språkbarriärer inverkar på vårdens kvalitet och individens 
tillgång till vård. Kommunikation i vårdmötet upplevs som svårare än annan 
kommunikation och kan leda till att vårdsökande personer sluter sig gentemot 
vårdpersonal. Empatiskt bemötande, tålamod och intresse från vårdpersonal 
förbättrade upplevelsen. Informell tolk användes till följd av okunskap om att 
professionell tolk tillhandahölls. Slutsats: Vårdens tillgänglighet för personer som 
upplever språkbarriärer måste öka. Vårdpersonal bör anpassa sitt språk och försäkra 
sig om att vårdsökande personer förstår. Vården måste bli bättre på att informera om 
och bistå med lämpliga tolkar – val av tolk ska utgå från personens önskemål. Vidare 
forskning kan göras för att hitta fler sätt att arbeta personcentrerat trots 
språkbarriärer. 
 
Nyckelord: Språkbarriär, Immigrant, Personcentrerad omvårdnad, Tolk, Kvalitativ 
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Summary 
 

Background: Person-centered care is dependent on communication between 
healthcare provider and patient. The proportion of foreign-born in Sweden and the rest 
of the world increases. A group with less access to healthcare and poorer health than 
non-foreign-born. This presents major challenges to healthcare. Objective: To 
describe patient´s experiences of communicating with healthcare professionals in the 
absence of a common mother tongue. Methods: A literature review consisting of 14 
articles with a qualitative approach that were retrieved from the databases CINAHL 
and PsycINFO. Analysis was made using an inductive approach resulting in four 
categories. Results: Language barriers affect quality of, and access to care. 
Communication in healthcare was perceived as more difficult than other 
communication and might lead to patients distancing themselves from healthcare 
professionals. Empathy, patience and interest from healthcare professionals improves 
patient´s experience. Informal interpreters are often used due to a lack of knowledge 
regarding professional interpreters. Conclusions: Healthcare availability for persons 
experiencing language barriers needs to increase. Professionals need to adapt their 
language and ensure that patients understand. Healthcare professionals must inform 
patients about, and assist with appropriate interpreters based on the person’s 
preferences. Further research may identify alternate ways to work person-centered 
despite language barriers. 
 
Keywords: Language barrier, Immigrant, Person-centered care, Interpreter, 
Qualitative 
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Inledning 

God kvalitet på den vård som ges är beroende av kommunikation mellan vårdgivare 
och vårdsökande person (Bischoff et al., 2003; Campbell, Roland & Buetow, 2000; 
Stewart et al., 2000). Under år 2015 beräknas 700 000 flyktingar ha kommit till 
Europa och uppåt 3 miljoner ytterligare beräknas komma under år 2016 (World Health 
Organization [WHO], 2015). Sverige tog under år 2015 emot fler asylsökande än 
någonsin tidigare (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016a) och arabiska förväntas inom 
kort bli Sveriges näst största språk (Parkvall & Språkrådet, 2015). 
Kommunikationssvårigheter inom sjukvården till följd av olika språk; så kallade 
språkbarriärer, kommer sannolikt därför att öka (Ratha et al, 2015; SCB, 2015). Det är 
således angeläget att stärka kunskapen om språkbarriärers betydelse för den 
vårdsökande personen och dess inverkan på omvårdnaden. 
 

Centrala begrepp 

Vårdsökande person 

Begreppet “patient” används traditionellt för att beteckna den som söker hjälp av 
hälso- och sjukvården. Risken med begreppet är dock att vårdgivare ser personen som 
ett objekt eller en diagnos istället för att se individen (Eide & Eide, 2009). Flera 
omvårdnadsforskare argumenterar för att istället använda begreppet “person” (Ekman 
et al., 2011; Travelbee, 1966) och därför benämns “patient” som “person” eller 
“vårdsökande person” i denna litteraturöversikt. 

Modersmål 

Modersmål är det första språket en individ kommer i kontakt med och tillägnar sig. 
Det görs informellt, det vill säga utan någon undervisning, och det sker i språkets 
naturliga miljö (Torpsten, 2008). Begreppet kan dock definieras olika och ha olika 
innebörd (Love & Ansaldo, 2010). I denna litteraturöversikt används begreppet 
modersmål för att beteckna det språk som användaren är väl förtrogen med och känner 
trygghet inför att kommunicera genom vilket inte nödvändigtvis behöver vara 
användarens förstaspråk. 

Professionell- och informell tolk 

Professionell är någon som utför något yrkesmässigt (Eide & Eide, 2009). I 
litteraturöversikten används “professionell tolk” för att beskriva de som har tolkande 
som sitt yrke. “Informell tolk” betecknar de personer som hjälper vårdsökande 
personer att översätta men som inte har några formella kvalifikationer för att tolka. 

Bakgrund 

Migration, hälsa och sjukvård 

År 2015 förväntades det finnas ungefär 250 miljoner internationella migranter världen 
över (Ratha et al., 2015). De kan ha lämnat sina hem för att jobba eller studera, men 
också för att fly undan krig, förföljelse, fattigdom eller naturkatastrofer (International 
Organization for Migration [IOM], WHO & The Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights [OHCHR], 2013). År 2014 var 60 miljoner av alla 
världens migranter människor på flykt (United Nations High Commissioner for 
Refugees [UNHCR], 2015). 
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Att anpassa sig till det nya landets kultur och livsstil är många gånger en psykiskt 
påfrestande process (George, Thomson, Chaze & Guruge, 2015). Personer som har 
migrerat till andra länder riskerar även att bli utsatta för diskriminering, våld och 
exploatering. En del har med sig sjukdomar som sjukvården i det nya landet inte är van 
vid att hantera och dessutom kan sjukvården vara svårtillgänglig för dessa personer 
(IOM, WHO & OHCHR, 2013). En svårtillgänglig sjukvård kan bland annat bero på 
höga kostnader, språksvårigheter, kulturella skillnader eller okunskap om 
samhälleliga rättigheter (Kalich, Heniemann & Ghahari, 2016; WHO, 2010). Allt detta 
bidrar till att vissa grupper av migranter har sämre hälsa än resten av befolkningen i 
värdlandet. En studie inom området visar bland annat högre förekomst av 
självmordsförsök bland migranter än hos övriga befolkningen i respektive värdland 
(Bursztein Lipsicas et al., 2012). Sjukvården i de länder som tar emot ett högt antal 
migranter måste utvecklas och anpassas för att kunna möta dessa personers behov och 
rätt till hälsa (IOM, WHO & OHCHR, 2013). 
 

Från år 2000 fram till år 2015 har andelen utrikes födda ökat i Sverige från 11,3 % till 
17 %, och då inräknas inte de som fortfarande vid årsskiftet väntade på besked om asyl 
(SCB, 2016b). Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport “Migration och hälsa” som kom 
ut 2009 har personer med utländsk bakgrund, alltså de som själva är födda utomlands 
eller har två utlandsfödda föräldrar, generellt sämre hälsa än resten av Sveriges 
befolkning. Sämst hälsa har de som kommer från utomeuropeiska länder. Detta tros 
framför allt bero på sociala faktorer, såsom att personer med utländsk bakgrund oftare 
hamnar i mer utsatta bostadsområden, har sämre ekonomi, tyngre jobb och oftare 
upplever diskriminering (Hjern, 2009). 
 

Ett stort flyktingmottagande den senaste tiden har lett till att hälso- och sjukvården i 
Sverige blivit mer ansträngd, även om läget åter börjat stabiliseras sedan december 
förra året (Socialstyrelsen, 2016). Begränsad tillgång till tolkar försvårar för 
sjukvården att utföra hälsoundersökningar och annan vård av nyanlända. Landstingen 
rapporterar dessutom att kvalitén på tolkservicen försämrats och därmed utgör en 
patientsäkerhetsrisk (Socialstyrelsen, 2016). 
 

Användande av tolk 

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (Förenta Nationerna 
[FN], 2008) har alla människor rätt till lika tillträde till den offentliga sektorn, under 
vilken hälso- och sjukvården räknas. Människor med begränsade kunskaper i 
värdlandets modersmål har generellt sämre tillgång till hälso- och sjukvård, men 
användande av tolk kan bidra till att förbättra situationen (Njeru et al. 2015). Enligt 
Patientlagen har alla vårdsökande personer rätt att få information anpassad efter sin 
språkliga bakgrund (SFS, 2014:821 3 kap. 6 §). 
 
Tolkens uppgift är att möjliggöra kommunikation mellan personer som inte talar 
samma språk. Tolken ska återge all information som lämnas så exakt som möjligt, 
förhålla sig neutral och inte ge uttryck för egna åsikter eller värderingar samt försäkra 
den vårdsökande personens konfidentalitet (Kammarkollegiet, 2004). Jacobs, Chen, 
Karliner, Agger-Gupta och Mutha (2006) fann att tolkanvändning i hälso- och 
sjukvården leder till att personer med annat modersmål lättare får tillgång till 
primärvård och förebyggande vård. Det leder också till minskade kostnader inom 
akutsjukvården och att fler kommer på planerade återbesök. Men om tolken har 
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bristande kompetens kan det istället ha negativa effekter på kommunikationen mellan 
vårdsökande person och sjukvårdspersonal (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 2015). 
 

Kommunikation 

Begreppet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder “att göra 
något gemensamt” eller “att ha förbindelse med”. Ordet innefattar en rad fenomen, allt 
från individuella samtal mellan två eller fler personer till chattande på internet eller 
masskommunikation genom satellitnätverk (Eide & Eide, 2009). Kommunikationen 
som avses i denna litteraturöversikt är den mellan människor. 
 

Alla människor har en medfödd förmåga att kommunicera (Eide & Eide, 2009). 
Människan kan aldrig upphöra att kommunicera och även då hon försöker förmedlar 
kroppen budskap. Kommunikation kan därför vara avsiktlig såväl som oavsiktlig 
(McCabe & Timmins, 2015). Språket beskrivs av Bäärnhielm (2013) vara en nyckel till 
kommunikation. Språket ger människan ord att uttrycka och förmedla känslor och 
upplevelser. Men det innebär samtidigt att kommunikation som sker över 
språkgränser kan försvåra för ömsesidig förståelse (Eide & Eide, 2009). 
 
Kommunikation är en komplex process som omfattar mycket mer än endast den 
språkliga komponenten. Det kräver tolkning av tal, ton, ansiktsuttryck, kroppsspråk 
och gester (Bradby, 2001). Kommunikation kan försvåras ytterligare då dessa 
komponenter, men även ord och begrepp, kan ha olika betydelser i olika kulturer 
(Bäärnhielm, 2013; Eide & Eide, 2009; Gao, 2006). Kultur kan därför utgöra en barriär 
i kommunikation. 
 

Kommunikationens betydelse för omvårdnad  

McCabe och Timmins (2015) skriver att kommunikation är en central del av 
omvårdnad eftersom det handlar om interaktion mellan människor, vilket även 
omvårdnad gör. Effektiv kommunikation främjar terapeutiska vårdrelationer och 
förbättrar vårdsökande personers upplevelse av vårdens kvalitet (Haley 2007; McCabe 
2004). Att god kvalitet på den vård som ges är beroende av vårdgivaren och den 
vårdsökande personens förmåga att kommunicera beskrivs även av flera andra 
författare (Bischoff et al., 2003; Campbell et al., 2000; Stewart et al., 2000). 
 

När gemensamt språk saknas uppstår svårigheter i mötet mellan vårdgivare och 
vårdsökande person eftersom parterna har svårt att förstå varandra (Claydon-Platt, 
Manias & Dunning, 2014; Garcia & Duckett, 2009). I Sverige har utlandsfödda 
generellt sämre somatisk och psykisk hälsa än svenskfödda (Hjern, 2009). Hur stor del 
av denna skillnad som kan förklaras av svårigheter att kommunicera i vårdmötet är 
inte helt klarlagt. Emellertid har språkbarriärer visats ha samband med sämre 
självskattad hälsa, sämre tillgång till sjukvård samt mindre nyttjande av 
sjukdomspreventiva åtgärder (DuBard & Gizlice, 2008). Socialstyrelsen (2015) 
beskriver även brister i kommunikation som en av de vanligaste orsakerna till 
vårdskador. 
 
Studier som undersökt språkbarriärers inverkan på utfallet av medicinsk behandling 
har visat olika resultat. Enligt en studie har medborgare som inte talar landets 
modersmål högre förekomst av diabetesrelaterade komplikationer än de som talar 
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landets modersmål (Zheng et al. 2012), medan en liknande studie inte fann 
motsvarande resultat (Okrainec, Booth, Hollands & Bell, 2015). Detta antyder att det 
finns faktorer i mötet mellan vårdsökande personer och vårdpersonal med olika 
modersmål som kan påverka kommunikationen och inverka på personernas hälsa. 
 
Keatinge et al. (2002) beskriver att bristande kommunikation utgör det främsta 
hindret för att skapa en relation mellan sjuksköterska och vårdsökande person. 
Bernard et al. (2006) fann att sjuksköterskor upplever språkbarriärer i mötet med den 
vårdsökande personen som ett hinder för att tillhandahålla vård av god kvalitet. 
Språkbarriärer uppges också vara en orsak till stress för sjuksköterskor. 
 
Richardson, Thomas och Richardson (2006) undersökte vårdpersonals erfarenheter 
av att arbeta med cancerpatienter ur etniska minoritetsgrupper. Vårdpersonalen 
beskriver hur kommunikationen reduceras till nickningar och leenden i mötet med de 
vårdsökande personerna som inte delar deras modersmål. Detta påverkar möjligheten 
att etablera en vårdrelation och utbyta information med dessa personer. 
Vårdpersonalen beskriver att de vårdsökande personerna ofta inte förstår information 
som ges till dem rörande deras hälsa och att missförstånd därmed lätt uppstår. 
 

Personcentrerad omvårdnad  

Personbegreppet har ett antal aspekter som skiljer det från det traditionellt använda 
patientbegreppet. Hedman (2014) skriver att patient innebär underläge. En person är 
oavsett situation alltid en person – med samma värde och rätt till integritet som alla 
andra. Patient däremot används av företrädare för sjukvården för att beteckna den som 
är i behov av hjälp från vården. Patient är således en beteckning på någon som befinner 
sig i underläge, en beteckning som också riskerar att reducera personen bakom till 
enbart sin sjukdom. Ekman et al. (2011) och Ekman, Norberg och Swedberg (2014) 
skriver att i motsats till att reduceras till en diagnos och en passiv mottagare av vård 
syftar personcentrerad omvårdnad till att involvera personen att bli en aktiv deltagare 
i vården och beslutsfattandet. Detta resulterar i bättre hälsa och ökad tillfredsställelse 
hos den vårdsökande personen samt ökad samstämmighet gällande vilka 
behandlingsalternativ som är att föredra (Ekman et al., 2011). 
 
Omvårdnadens mål - hälsa, är inte enbart frånvaro av sjukdom. Hälsa inom 
omvårdnad sammanväver det biologiska perspektivet med det existensiella och sociala 
perspektivet. Omvårdnadsforskare betonar hälsa som en subjektiv upplevelse genom 
att beskriva det som ett upplevt välbefinnande och en förmåga att kunna genomföra 
det som av personen anses värdefullt (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Personcentrerad omvårdnad innebär att omvårdnaden utgår från den vårdsökande 
personens individuella behov och resurser. För detta krävs att vårdpersonal har 
förmåga att ta del av, bekräfta och låta vården utgå från personens livsvärld 
(Edvardsson, 2010). Livsvärlden kan beskrivas som hur personen erfar världen. 
Livsvärlden är inte separerad från andra människor men är samtidigt högst personlig 
och unik (Dalhberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan kan därför inte utgå från sina 
egna antaganden om vad hälsa och god vård är utan endast personen själv kan avgöra 
det. 
 
Ekman et al. (2011) och Ekman et al. (2014) beskriver en modell för personcentrerad 
vård med tre viktiga kännetecken – partnerskap, delat beslutsfattande och berättelsen. 
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I vårdrelationen ingås ett partnerskap där vårdpersonalen är expert på vård och 
behandling och personen på sina resurser och hur det är att leva med sin sjukdom. 
Information och kunskap delas mellan parterna. Den vårdsökande personens och 
vårdpersonalens olika kunskapsområden kombineras och beslut fattas gemensamt för 
att uppnå hälsa för personen. Ett viktigt medel för att initiera partnerskapet är 
berättelsen vilken författarna beskriver som en förutsättning för partnerskapet. 
Berättelsen sätter personens upplevelse av sin situation och sina livsvillkor som sjuk i 
fokus och inte själva sjukdomen. I berättelsen förmedlar personen viktig information 
till vårdpersonalen men den är också ett sätt för personen att skapa och förstärka sin 
identitet, vilken ofta påverkas och förändras av sjukdom (Ekman et al., 2014). Genom 
berättelsen tillåts vårdpersonal ta del av den vårdsökande personens livsvärld, och 
denne synliggörs på så vis som person. "Patienten" – vad, blir genom berättelsen till 
personen - vem (Kristensson Uggla, 2014). 
 

Kommunikation i personcentrerad omvårdnad 

För att kunna vara en person tillsammans med andra är språklig interaktion en av de 
viktigaste resurserna. Det är genom kommunikation i vårdrelationen som personen 
görs delaktig genom att information delas och relationen skapas och upprätthålls. 
Därför är god kommunikation en förutsättning för personcentrerad omvårdnad 
(Saldert, 2014). Personcentrerad omvårdnad bedrivs utifrån en holistisk människosyn 
där den vård som ges är respektfull, personlig och erbjuder den vårdsökande personen 
möjlighet att välja hur den vill ha det. Vårdrelationen strävar efter att skapa egenmakt 
hos den vårdsökande personen rörande dennes hälsa genom samspel och interaktion 
mellan personen och vårdpersonalen. Inom personcentrerad omvårdnad används 
interaktion för att stödja individen till att införskaffa och lära den information som den 
behöver för att ta makt och valmöjlighet tillbaka (Morgan & Yoder, 2012). I denna 
process är effektiv kommunikation av stor vikt för att den vårdsökande personen ska 
vara genuint delaktig i sin vård (McCarthy & Freeman, 2008). 
 

Delaktighet utgör en central del i personcentrerad omvårdnad (Morgan & Yoder, 2012; 
Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2012; Thórarinsdóttir & 
Kristjánsson, 2013). Vårdpersonal ska därför enligt Morgan och Yoder (2012) sträva 
efter att tillhandahålla vårdsökande personer den kunskap som krävs för de ska kunna 
vara delaktiga och fatta informerade beslut. Thórarinsdóttir och Kristjánsson (2014) 
beskriver att delat beslutsfattande inte kan ses som att vid specifika tillfällen 
presentera valmöjligheter för personer, utan som en process som utgörs av en 
kontinuerlig dialog mellan vårdpersonal och vårdsökande person. I processen är den 
mänskliga kontakten och anknytningen mellan parterna viktig när olika valmöjligheter 
utforskas och beslut tas. 
 
Det råder automatiskt en maktobalans mellan den som är i behov av hälso- och 
sjukvård och personalen som bistår med detta (Henderson, 2003). Sjuksköterskor 
riskerar att genom sitt språk förstärka denna obalans, både genom vilka ord de 
använder och genom att utelämna information. Kunskap är makt och om den 
vårdsökande personen ej får tillräckligt med information blir det svårare att ta makt 
över sin situation samt att vara delaktig i beslut gällande sin vård och behandling 
(Henderson, 2003). Kommunikation har alltså betydelse för maktfördelningen och om 
den vårdsökande personen inte talar vårdpersonalens språk förstärks maktobalansen 
ytterligare (Hanssen, 2007). 
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Kommunikation är av stor betydelse inom omvårdnad och i synnerhet inom 
personcentrerad omvårdnad (McCabe & Timmins, 2015; Morgan & Yoder, 2012; 
Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014). För att kunna möta hela befolkningens behov 
och rätt till god vård behöver sjukvården anpassas efter de förutsättningar som råder. 
Därför krävs mer kunskap om hur språkbarriärer upplevs av vårdsökande personer 
som inte delar modersmål med vårdpersonalen. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vårdsökande personers 
erfarenheter av att kommunicera med vårdpersonal då gemensamt modersmål saknas. 

Material och metod 

Design 

Litteraturöversikt valdes som metod eftersom syftet var att beskriva ett fenomen som 
är relevant för omvårdnad. En litteraturöversikt syftar till att skapa en översikt av 
kunskap inom ett visst kunskapsområde (Friberg, 2012b). Studier med kvalitativ 
ansats valdes att ligga till grund för analys eftersom avsikten var att beskriva 
vårdsökande personers erfarenheter av fenomenet. 
 

Datainsamling 

Som beskrivits av Östlund (2012) utfördes först en inledande informationssökning för 
att skapa en överblick över publicerat material inom området. Resultatet skapade en 
bild av forskningsområdet och gav uppslag på sökord inför den slutliga 
informationssökningen. Sökningen utfördes i databasen Cinahl. 
 

Efter den inledande sökningen stod det klart att det saknades studier vars syfte var att 
direkt belysa vårdsökande personers upplevelser av språkbarriärer i vårdmötet. 
Däremot fanns studier som i varierande grad beskrev detta i resultatet. Detta faktum 
påverkade artikelsökningen på så vis att många ”abstract” och “fulltext” behövde läsas 
för att försäkra att inte relevant material exkluderades. 
 

För den egentliga informationssökningen utfördes sökningar i databaserna Cinahl och 
PsycINFO. Cinahl valdes därför att den främst innehåller tidskrifter inom området 
omvårdnadsforskning. Tidskrifterna i PsycINFO har beteendevetenskaplig och 
psykologisk forskning som fokus och bedömdes därför vara lämplig för att fånga upp 
artiklar som svarade mot syftet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Söktermer 
kombinerades i olika kombinationer genom boolesk söklogik. Boolesk söklogik 
används för att på olika sätt definiera söktermernas förhållande gentemot varandra 
(Östlundh, 2012). Även trunkering (*) efter ordstammen på vissa ord användes för att 
sökmotorerna skulle inkludera ordens olika ändelser. För att förhindra att 
sammansatta ords olika delar kastas om användes även citattecken (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011). Först utfördes sökningen i databasen Cinahl och därefter i 
PsycINFO. Söksträngen som hade använts i Cinahl modifierades för kunna användas i 
PsycINFO:s sökmotor då dess sökalgoritm och indexsystem skiljer sig åt. Sökord och 
söksträngar till de egentliga sökningarna finns beskrivna i bilaga (bilaga 1). De båda 
sökningarna avgränsades med artiklar som hade engelskt språk, var publicerades efter 
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år 2006 och var “peer reviewed”. “Peer review” innebär att de vetenskapligt granskas 
innan publikation (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
 

Urval 

Inklusionskriterier var studier med kvalitativ ansats där populationen var vuxna 
vårdsökande personer som beskrev kommunikation mellan sig själva och vårdpersonal 
med annat modersmål. 
 

Exklusionskriterier var studier som beskrev kommunikationssvårigheter till följd av 
andra orsaker än olika talade språk, såsom sjukdom eller funktionsnedsättning samt 
studier som huvudsakligen beskrev annan kommunikation än verbal. 
 

De egentliga sökningarna genererade 237 respektive 251 träffar. Samtliga titlar lästes 
och de artiklar vars titel föreföll svara på syftet valdes ut varpå dess “abstract” också 
lästes. Efter titel- och abstraktläsning återstod 31 artiklar vilka sedan samtliga lästes i 
“fulltext”. Under denna process exkluderades nio artiklar. Tre av dessa artiklar 
exkluderades därför att de var dubbletter och sex artiklar exkluderades därför att 
alltför liten del av dess resultat svarade mot syftet. Återstående artiklar 
kvalitetsgranskades. 

Kvalitetsgranskning 

Totalt kvalitetsgranskades 22 artiklar med stöd av ett kvalitetsgranskningsformulär 
(bilaga 2) för artiklar med kvalitativ ansats framtaget av Avdelningen för omvårdnad, 
Hälsohögskolan i Jönköping. Formuläret består av tolv frågor som besvaras antingen 
“ja” eller “nej” och relaterar till olika aspekter av artiklarnas kvalitet. Frågorna är 
uppdelade i två delar där den första, bestående av fyra frågor, kräver samtliga “ja” för 
att artikeln ska kvalificeras för fortsatt granskning. Den efterföljande delen består av 
åtta frågor som graderar kvaliteten på artikeln. För att få högst kvalitetsbetyg ska 
samtliga åtta frågor besvaras med “ja”. Åtta artiklar exkluderades därför att de inte 
uppfyllde den första sektionen av formuläret. Efter kvalitetsgranskningen återstod 14 
artiklar. 
 

Av de artiklar som inkluderades hade nio artiklar fått avdrag för att de på ett 
otillräckligt sätt diskuterat metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp samt för att de inte 
hade återkoppling från bakgrunden gällande teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen. Fem artiklar hade fått avdrag för att de antingen inte hade återkoppling 
från bakgrunden gällande teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen eller för 
att de på ett otillräckligt sätt diskuterat metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp. Efter 
en extra genomgång av artiklarna samt efterföljande diskussion bedömdes deras 
kvalitet trots avdragen vara tillräckligt hög för att användas till resultatet. 
 

Av de 14 artiklar som efter kvalitetsgranskningen användes till att bygga upp resultatet 
var två från Sverige, åtta från USA, två från Storbritannien och två från Australien. De 
olika artiklarnas datainsamlingsmetod bestod av semistrukturerade intervjuer (n=6), 
fokusgrupper (n=5) samt kombination av intervjuer och fokusgrupper (n=3). Översikt 
över de artiklar som inkluderats i resultatet finns i bilaga (bilaga 3). 
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Dataanalys 

Artiklarna analyserades induktivt med stöd av Fribergs (2012a) modell i fem steg för 
analys av kvalitativ forskning. Vid induktiv analys skapas kategorier förutsättningslöst 
utefter det som framkommer i materialet (Priebe & Landström, 2012). 
 
Artiklarna som användes för att bygga upp resultatet skrevs inledningsvis ut i 
pappersform. För att skapa en grundlig förståelse för materialet lästes samtliga 
artiklars resultatdelar i sin helhet två gånger. Under den andra genomläsningen 
underströks textdelar i artiklarna som svarade mot litteraturöversiktens syfte. De 
understrukna delarna klipptes därefter ut och jämfördes med varandra för att 
identifiera likheter och skillnader. De delar som hade likheter sammanfördes och 
bildade initialt fem beskrivande kategorier med tillhörande underkategorier. En 
resultatstext skrevs sedan som presenterade dessa. Texten lästes upprepade gånger 
igenom och diskuterades. Under denna process fick innehållet delvis ny mening och 
grupperades om i två kategorier - hinder och möjligheter, varpå resultatstexten skrevs 
om. Analysprocessen fortgick med hjälp av kritisk granskning och diskussion i 
handledningsgrupp och utmynnade slutligen i en resultatstext bestående av fyra 
kategorier som svarade mot syftet och avspeglade resultatet på ett översiktligt sätt. 
 
Förförståelsen kring det fenomen som litteraturöversikten belyser bestod i begränsade 
erfarenheter ur kliniken rörande vårdsökande personer med annat modersmål än 
svenska. Erfarenheterna har speglat svårigheter för personer ur denna grupp att göra 
sig förstådda i mötet med sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Detta har bevittnats 
komplicera omvårdnaden av dessa personer och tolkats kunna påverka deras 
upplevelse av att vårdas. Förförståelsen breddades även under den inledande 
informationssökningen då mycket material som belyst fenomenet på olika nivåer och 
ur olika perspektiv lästes samt diskuterades. Det har funnits en medvetenhet om 
förförståelsens betydelse och en strävan efter att minimera dess påverkan under 
analysprocessen. 
 

Forskningsetiska överväganden 

En etisk risk i vald metod är att artiklar oavsiktligt kan feltolkas vid analys. Feltolkning 
skulle kunna bli en följd av bristande kunskap i det språk de studerade artiklarna är 
skrivna på (Kjellström, 2012), eller av omedveten förförståelse för fenomenet som 
undersöks (Forsberg & Wengström, 2013). Felaktiga slutsatser kan även dras om 
analyserade artiklar brister i kvalitet, därför är kvalitetsbedömning av litteratur av 
högsta vikt. Det är också viktigt att ingen del av resultatet undanhålls (Forsberg & 
Wengström, 2013). 
 

Samtliga studier som användes till att bygga upp resultatet har blivit granskade och 
godkända av en etisk kommitté men alla artiklar för dock inte en etisk diskussion. 
Studiernas alla deltagare har haft ett annat modersmål än vad som talats i det land de 
befunnit sig, vilket kan ha försvårat forskarnas möjlighet att uppfylla vissa 
forskningsetiska principer. Både informationskravet och samtyckeskravet torde kräva 
goda kommunikativa förutsättningar för att uppfyllas. Några studier har intervjuat 
etniska minoriteter, vilket kan argumenteras vara en grupp som bör skyddas och 
därmed exkluderas. Men eftersom den typen av forskning som gjorts inte inneburit 
oproportionerliga risker i förhållande till nytta för deltagarna kan det även 
argumenteras för att just dessa personer bör inkluderas (Kjellström, 2012). 
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Denna litteraturöversikt syftade till att skapa kunskap inom ett område som är relativt 
outforskat - vårdsökande personers erfarenhet av språkbarriärer i vården. Därav kan 
nyttan bedömas som hög eftersom litteraturöversikten tillför något som tidigare 
saknas och därför kan den också bedömas vara etiskt motiverad (Kjellström, 2012). 
Deltagarna i de artiklar som analyserats har alla haft mer eller mindre svårt för att göra 
sig förstådda. Att inte kunna göra sig förstådd leder onekligen till en oförmåga att 
beskriva för vårdpersonal hur kommunikationssvårigheter och användandet av tolk 
upplevs. En litteraturöversikt på området hjälper således dessa personer att sprida sina 
erfarenheter så att vårdpersonal kan få ta del av dem. Då en stor del av befintlig 
litteratur på området dessutom endast ägnat en liten del åt just kommunikation behövs 
en litteraturöversikt som kan samla dessa erfarenheter och skapa en översikt inom 
området. Detta för att ge en fördjupad förståelse för fenomenet som helhet samt 
vägleda vårdpersonal i möten med vårdsökande personer där språkbarriärer riskerar 
att utgöra hinder för god omvårdnad. Både vårdpersonal och vårdsökande personer 
kan därför dra nytta av den kunskap som litteraturöversikten kan komma att tillföra. 

Resultat 

De kategorier som framkom under analysen var: 
 

 Svårigheter att förstå och att göra sig förstådd 

 Att inte erhålla samma vård som andra 

 Erfarenheter av professionell tolk 

 Erfarenheter av informell tolk 
 

Svårigheter att förstå och att göra sig förstådd 

Språkbarriärer beskrevs i resultatet som svårigheter att förstå given information samt 
som svårigheter att förmedla sig till vårdpersonal till följd av bristande kunskap i det 
språk vårdpersonalen talade (Ellins & Glasby, 2016; Gurman & Becker, 2008; Harari, 
Davis & Heisler, 2008; Lopez-Class et al., 2011; Molina, Hohl, Ko, Rodriguez, 
Thompson & Beresford, 2014; Shaw, Zou & Butow, 2015; Simon, Ragas, Nonzee, 
Phisuthikul, Luu & Dong, 2013). Vårdsökande personer upplevde i synnerhet att det 
var svårt att förmedla känslor på grund av språksvårigheter (Gurman & Becker, 2008; 
Harari et al., 2008; Lopez-Class et al., 2011; Shaw etal., 2015). Att inte förstå eller 
kunna göra sig förstådd förknippades med känslor av ångest, oro och rädsla (Ellins & 
Glasby, 2016; Harari et al., 2008; Murray, Windsor, Parker & Tewfik, 2010; Simon et 
al., 2013). Vårdsökande personer uttryckte oro för att missförstånd skulle uppstå i 
vårdmötet (Gurnah, Khoshnood, Bradley & Yuan, 2011; Harari et al., 2008; Simon et 
al., 2013). Även känslor av hjälplöshet var direkt förknippade till upplevelsen av 
språkbarriärer, i synnerhet då språkbristerna var av sådan grad att vårdsökande 
personer inte alls kunde förstå eller göra sig förstådda i vårdmötet (Ellins & Glasby, 
2016). 
 

Vidare beskrev personer hur de upplevt stor frustration men också känslor av misstro 
gentemot vårdpersonal när de inte kunnat förstå varandra (Murray et al., 2010; Simon 
et al., 2013). I motsats till detta kunde språkbarriärer även få vårdsökande personer att 
värdera information från vårdpersonal högre, det vill säga den information de kunde 
förstå (Murray et al., 2010). När information kunde förstås resulterade detta i känslor 
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av trygghet, kontroll och tilltro (Murray et al., 2010; Simon et al., 2013). Ett vänligt och 
empatiskt bemötande från vårdpersonalen när det var svårt att förstå varandra 
förbättrade den vårdsökande personens upplevelse av vården (Gurman & Becker, 
2008; Harari et al., 2008; Molina et al., 2014; Simon e. al., 2013). Det upplevdes också 
viktigt att vårdpersonalen visade tålamod och tog sig tid för de vårdsökande 
personerna trots språkbarriärer (Gurman & Becker, 2008; Molina et al., 2014), samt 
att vårdpersonalen visade ett genuint intresse för personen (Simon et al., 2013, 
Uebelacker et al., 2012). 
 

Av vårdsökande personer föredrogs det om kommunikationen mellan dem och 
vårdpersonalen kunde ske på deras modersmål (Gurman & Becker, 2008; Harari et al., 
2008; Molina et al., 2014; Nguyen, Barg, Armstrong, Holmes & Hornik, 2008; Simon 
et al., 2013). Förutom att öka deras förståelse för vad som sades underlättade det också 
för dem att uttrycka sig mer exakt, med sina egna ord (Molina et al., 2014; Simon et 
al., 2013), vilket medförde att kommunikationen upplevdes mer tillförlitlig och säker 
(Simon et al., 2013). Ett förekommande fenomen var att vårdsökande personer sökte 
sig till vårdpersonal med språkkunskaper i den vårdsökande personens modersmål 
(Harari et al., 2008; Nguyen et al., 2008; Shaw et al., 2015). Personer var även benägna 
att resa långa avstånd för att få vård av personal som talade deras språk (Harari et al., 
2008). 
 

Personer som tyckte att de klarade sig bra med sina språkkunskaper i övriga samhället 
beskrev att det var svårare i vårdmötet (Harari et al., 2008; Shaw et al., 2015). En orsak 
till detta uppges ha varit att vårdpersonal använt medicinsk terminologi i sin 
kommunikation med vårdsökande personer, detta i kombination med redan tidigare 
otillräckliga språkkunskaper hos den vårdsökande personen försvårade för dem att 
förstå (Harari et al., 2008; Molina et al., 2014; Shaw et al., 2015; Simon et al., 2013). 
Vårdsökande personer beskrev att vårdpersonalens användande av medicinsk 
terminologi skapade förvirring (Simon et al., 2013). Förenklad information beskrevs 
som viktigt då negativa besked skulle lämnas eller svåra beslut behövde fattas (Molina 
et al., 2014). 
 

När kommunikationen upplevdes som svår försökte vårdsökande personer använda 
kroppsspråk, såsom gester för att underlätta kommunikationen. Detta upplevdes dock 
vara otillräckligt för att göra sig förstådd (Gurman & Becker, 2008). Då språkbarriärer 
inte lyckades överbryggas kunde det resultera i att vårdsökande personer slutade att 
söka kontakt med vårdpersonal, dels genom att inte be om hjälp och dels genom att ge 
sken av att inte behöva hjälp (Ellins & Glasby, 2016; Gurman & Becker, 2008; Harari 
et al., 2008; Murray et al., 2010; Shaw et al., 2015). Ett förekommande fenomen var 
att personer svarade ”ja” på frågor och tilltal eller nickade instämmande till 
vårdpersonal utan att egentligen förstå vad som efterfrågats eller förmedlats (Ellins & 
Glasby, 2016; Gurman & Becker, 2008; Murray et al., 2010; Shaw et al., 2015). En 
strokedrabbad kvinna valde att ignorera sina behov istället för att behöva be 
vårdpersonalen om hjälp. Det rörde sig då om behov av att uppsöka toalett eller få hjälp 
mot illamående och yrsel (Ellins & Glasby, 2016). Andra hanterade istället den 
uppkomna situationen genom att berätta att de inte förstått eller be om hjälp för att 
förstå (Ellins & Glasby, 2016; Harari et al., 2008). 
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Att inte erhålla samma vård som andra 

Kontakt med sjukvården var förknippat med osäkerhet för vårdsökande personer. 
Självförtroendet minskade när de inte kunde språket och de beskrev att de hade svårt 
att föra sin talan i kommunikationen vilket påverkade vårdrelationer negativt (Gurnah 
et al., 2011; Harari et al., 2008; Simon et al., 2013). Detta resulterade i att personer 
väntade med att söka vård eller valde att inte söka vård alls (Harari et al., 2008; Lopez-
Class et al., 2011; Nguyen et al., 2008; Uebelacker et al., 2012). 
 

Svårigheter kunde uppstå redan i första kontakten med vårdgivaren då tidsbokning 
skulle göras (Gurman & Becker, 2008; Molina et al., 2014; Uebelacker et al., 2012). 
När vårdsökande personer inte förstod vårdpersonal tvingades de vänta tills det fanns 
någon som kunde tolka åt dem eller till dess personal som kunde deras språk arbetade 
(Gurman & Becker, 2008; Uebelacker et al., 2012). Eftersom personer inte kände sig 
trygga med att söka vård utan ett sätt att kommunicera behövde de någon närstående 
med sig som kunde tala för dem. Att behöva vänta på hjälp av närstående kunde 
resultera i försenad kontakt med vården (Harari et al., 2008; Lopez-Class et al., 2011; 
Nguyen et al., 2008), ibland med direkt risk för personernas hälsa (Harari et al., 2008). 
Personer mötte vårdpersonal som var motvillig till att träffa dem om de inte hade med 
sig någon som kunde tolka (Uebelacker et al., 2012). 
 

Personer som inte talade samma språk som vårdpersonal upplevde att de fick mindre 
eller sämre vård jämfört med personer som delade vårdpersonalens språk (Ellins & 
Glasby, 2016; Gurman & Becker, 2008). Erfarenheter av att få sämre vård kunde bestå 
av att få vänta längre på hjälp (Gurman & Becker, 2008), att ha begränsad möjlighet 
att vara delaktig i sin vård (Ellins & Glasby, 2016; Gurman & Becker, 2008; Gurnah et 
al., 2011; Lopez-Class et al., 2011; Molina et al., 2014; Shaw et al., 2015) samt att de 
inte kunde ta del av information då den inte fanns tillgänglig på deras språk (Gurman 
& Becker, 2008; Molina et al., 2014; Shaw et al., 2015). När skriftlig information inte 
var på vårdsökandes persons modersmål och dessutom innehöll svåra ord och 
medicinsk terminologi upplevdes den vara mer svårtillgänglig än verbal information 
(Molina et al., 2014; Shaw et al., 2015). Skriftlig information översatt till vårdsökande 
persons modersmål kunde saknas helt, och då det fanns uppdaterades informationen 
sällan (Shaw et al., 2015). 
 

Vårdsökande personers erfarenhet av vården påverkades inte enbart av språkbarriärer 
under själva mötet med vårdpersonalen. De påverkades även inför vårdmötet i form av 
rädslor för att inte kunna kommunicera (Harari et al., 2008) samt efter vårdmötet i 
form av brist på kunskap om den vård de erhållit (Lopez-Class et al., 2011) eller 
osäkerhet kring eftervård (Gurman & Becker, 2008; Lopez-Class et al., 2011). Personer 
beskrev oro och rädsla inför att bli felmedicinerade som följd av bristande 
kommunikation (Barron, Holterman, Shipster, Batson & Alam, 2010; Gurman & 
Becker, 2008; Gurnah et al., 2011). Språkbarriärer resulterade i att personer tog sin 
medicin trots att de upplevde sig vara feldiagnosticerade (Gurnah et al., 2011), 
missförstod sin medicinering samt tackade nej till medicin då de inte kunde få 
information på sitt språk (Gurman & Becker, 2008; Lopez-Class et al., 2011). 
 

Personer upplevde sig vara diskriminerade på grund av att de inte kunde tala 
vårdpersonalens språk. De bemöttes som att de inte förstod någonting och 
behandlades med mindre respekt än de som talade samma språk som vårdpersonalen 
(Gurman & Becker, 2008; Harari et al., 2008). 
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Erfarenheter av professionell tolk 

I resultatet förekom positiva erfarenheter av att använda professionell tolk då 
vårdsökande personer tyckte att detta underlättade kommunikationen (Gurman & 
Becker, 2008; Simon et al., 2013). Sådant som gjorde att personer uppskattade 
tolkservicen de blivit erbjudna var att de hade blivit tillfrågade vilken dialekt de talade 
och vilken könstillhörighet de önskade att tolken skulle ha (Krupic, Hellström, 
Biscevic, Sadic & Fatahi, 2016). Vårdsökande personer önskade dock att vårdpersonal 
skulle bli bättre på att tillhandahålla passande tolkar. Det handlade då om att försäkra 
sig om att tolken talade rätt språk (Gurnah et al., 2011; Krupic et al., 2016; Kulane, 
Ahlberg & Berggren, 2010; Nguyen et al., 2008), eller att ta reda på om den 
vårdsökande önskade en tolk av samma eller motsatt könstillhörighet (Barron et al., 
2010; Gurnah et al., 2011; Kulane et al., 2010). Det varierade huruvida vårdsökande 
personer föredrog att tolken kom från samma befolkningsgrupp som de själva eller 
från en annan befolkningsgrupp. En tolk från samma befolkningsgrupp kunde 
underlätta den kulturella förståelsen (Barron et al., 2010), men om vårdsökande 
personer tillhörde en minoritet kunde de riskera att stöta på tolken i andra 
sammanhang (Kulane et al., 2010). 
 

Något annat som framkom i resultatet var att vårdsökande person och tolk inte kunde 
förstå varandra ordenligt (Gurnah et al., 2011; Krupic et al., 2016; Kulane et al., 2010; 
Nguyen et al., 2008). Det kunde bero på att tolken kom från ett närliggande land som 
vårdpersonalen trott gick att likställa med vårdsökande personens hemland (Krupic et 
al., 2016; Nguyen et al., 2008). Det kunde också vara så att tolk och vårdsökande 
person kom från samma land men ändå talade olika språk, eftersom fler än ett språk 
talades i landet (Kulane et al., 2010; Gurnah et al., 2011). Vårdsökande personer 
upplevde att tolkar hade bristande språkkunskaper och därmed översatte fel (Harari 
et al., 2008; Krupic et al., 2016; Lopez-Class et al., 2011; Shaw et al., 2015; Uebelacker 
et al., 2012). Det påpekades även att tolkar saknade kunskap om medicinsk terminologi 
(Krupic et al., 2016). 
 

Vårdsökande personer hade också erfarenheter av att tolkar betett sig oprofessionellt. 
Det kunde handla om att tolkar varit på dåligt humör, verkat ointresserade eller agerat 
på ett sätt som vårdsökande person upplevt som integritetskränkande (Gurman & 
Becker, 2008; Krupic et al., 2016). Negativa erfarenheter av tolkar kunde skada 
förtroendet för dem, vilket resulterade i att vårdsökande personer tvekade inför att 
använda tolk i fortsättningen (Gurman & Becker, 2008; Harari et al., 2008). 
 

Erfarenheter av informell tolk 

En anledning till att informell tolk användes var att vårdsökande personer inte visste 
om möjligheten att få en professionell tolk (Barron et al., 2010; Gurman & Becker, 
2008; Harari et al., 2008; Murray et al., 2010; Nguyen et al., 2008; Uebelacker et al., 
2012). De hade inte fått information om sjukvårdens ansvar att bistå med tolk och de 
blev inte heller tillfrågade inför sitt möte med sjukvården om tolk önskades (Barron et 
al., 2010; Gurman & Becker, 2008; Nguyen et al., 2008; Uebelacker et al., 2012). Det 
förekom att vårdsökande personer undvek att fråga om professionell tolk för att de 
trodde det kostade pengar (Harari et al., 2008), men också att vårdpersonal uppmanat 
vårdsökande personer att ta med sig någon anhörig att tolka (Murray et al., 2010). 
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Användning av informell tolk kunde också vara en följd av att sjukvården inte lyckades 
bistå vårdsökande person med professionell tolk, eller att tolkar var sena eller helt 
uteblev. Detta tvingade vårdsökande personer till att försöka lösa situationen på egen 
hand (Ellins & Glasby, 2016; Krupic et al., 2016). Personer tog hjälp av vårdpersonal 
för att tolka men upplevde det som problematiskt på grund av deras ovilja att uppta 
vårdpersonalens tid (Krupic et al., 2016). De som inte tog hjälp av personal kunde 
istället fråga andra vårdsökande personer i väntrummet om hjälp för att tolka (Nguyen 
et al., 2008). 
 

Vårdsökande personer tyckte att de fick hjälp av informella tolkar eftersom det 
underlättade för dem att förstå och göra sig förstådda (Ellins & Glasby, 2016; Murray 
et al., 2010). Dock upplevdes översättningen bli bristfällig på grund av begränsade 
språkkunskaper hos den som hjälpte till att tolka (Barron et al., 2010; Gurman & 
Becker, 2008; Harari et al., 2008; Krupic et al., 2016; Shaw et al., 2015). Barns 
begränsade språkkunskaper medförde att vårdsökande personer upplevde det 
problematiskt när de användes som hjälp för att tolka. Dessa situationer kunde leda 
till förvirring och misstanke om att fel diagnoser blev ställda och att fel mediciner 
ordinerades (Barron et al., 2010). Barn upplevdes också ha svårt för att översätta 
medicinsk terminologi (Shaw et al., 2015). Trots dessa problem uppgav vårdsökande 
personer att de kände sig tvungna att ta hjälp av sina barn för att tolka (Barron et al., 
2010). 
 

Vårdsökande personer upplevde det som problematiskt att använda sig av anhöriga att 
tolka eftersom de inte var neutrala och kunde ha egna motiv som inte överensstämde 
med den vårdsökande personens (Gurman & Becker, 2008; Krupic et al., 2016). 
Personer upplevde det obekvämt att ha en anhörig som tolk när det gällde besvär som 
ansågs vara av privat karaktär (Barron et al., 2010; Harari et al., 2008; Lopez-Class et 
al., 2011; Murray et al., 2010). Det kunde dock upplevas på samma sätt även om 
vårdsökande person inte hade någon relation till den som tolkade (Kulane et al., 2010). 

Metoddiskussion 

För att minimera risken för att resultatet skulle påverkas av förförståelsen har denna 
under analaysprocessens gång medvetandegjorts och reflekterats över gemensamt. 
Analys av materialet har främst varit av sammanställande karaktär och tolkning har 
använts restriktivt. Vid de tillfällen då material inte enbart sammanställts har 
tolkningen diskuterats gemensamt. Detta till trots kan det inte fullständigt uteslutas 
att förförståelsen har påverkat resultatet (Henricson, 2012). 
 
Litteraturöversiktens trovärdighet stärks av det faktum att utomstående, i form av 
handledare och kurskamrater, kritiskt granskat litteraturöversikten under arbetets 
gång (Henricson, 2012). Artikelsökningen utfördes i två olika databaser, vilket även 
det stärker trovärdigheten genom att det ökat chanserna att hitta relevanta artiklar 
(Henricson, 2012). De sökningar som gjordes hade som avsikt att fånga så stor andel 
artiklar som möjligt som svarade mot litteraturöversiktens syfte. Dock kan oerfarenhet 
gällande att söka i vetenskapliga databaser ha begränsat antalet artiklar som hittats 
och som därmed presenterats i resultatet. Det kan därför inte uteslutas att resultatet 
har påverkats med orsak av detta. De första 50 titlarna lästes tillsammans för att 
utveckla ett gemensamt arbetssätt, och därefter delades titel- och abstraktläsningen 
upp för att spara tid. Dock kan det inte uteslutas att urvalet sett annorlunda ut om alla 
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titlar och abstrakt lästs tillsammans. Kvalitetsgranskningen delades upp och gjordes 
individuellt av samma anledning, vilket även det kan betraktas som en svaghet 
(Henricson, 2012). Analysen av de 14 artiklar som bygger upp resultatet gjordes dock 
tillsammans, vilket är en styrka eftersom det ökar trovärdigheten (Henricson, 2012). 
 

Endast en liten del av de artiklar som bygger upp resultatet hade som syfte att beskriva 
hur vårdsökande person upplever kommunikationen när gemensamt modersmål 
saknas. Majoriteten av artiklarna berörde istället hur personer med en viss etnisk 
bakgrund upplever en specifik typ av vård, och språkbarriärer har då endast funnits 
med som en liten del av resultatet. Kanske hade litteraturöversiktens resultat blivit mer 
djupgående och tillförlitligt om artiklarnas intervjuer och frågor enbart handlat om 
språkbarriärer och de intervjuade fått prata mer om det. 
 

Två av artiklarna som bygger upp resultatet är från Sverige, de andra från 
Storbritannien, USA och Australien. Det innebär att den population som är 
representerad i resultatet inte är jämförbar med motsvarande population i Sverige. 
Även sjukvårdssystem och rutiner vid tolkanvändning kan variera i olika länder. 
Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om alla studier var utförda i Sverige, men 
det fanns inte tillräcklig med underlag för att kunna genomföra det. Därför är 
litteraturöversiktens resultat inte direkt överförbart till svenska förhållanden. Det kan 
argumenteras för att vissa aspekter av kommunikation är allmänmänskliga (Eide & 
Eide, 2009) och skulle således kunna appliceras på mellanmänsklig interaktion utan 
att påverkas särskilt mycket av faktorer såsom etnicitet eller samhällsstruktur. Ett 
resultat med hög överförbarhet har dock inte varit litteraturöversiktens främsta mål. 
Istället ämnade resultatet att beskriva hur fenomenet upplevts av vårdsökande 
personer på ett övergripande sätt sedan det framgått genom sökningarna att det sedan 
tidigare är sparsamt beskrivet. 
 

I några av studierna som bygger upp resultatet utfördes intervjuerna med hjälp av tolk. 
Det framkom senare i litteraturöversiktens resultat att vårdsökande personer ofta 
upplever att tolkar har bristande språkkunskaper och därmed översätter fel, vilket kan 
ifrågasätta tillförlitligheten på dessa studier. Sparsamt med forskning finns över hur 
tolk påverkar intervjuer inom kvalitativ forskning, men de som gjorts tyder på att 
tolken i stor grad kan påverka forskningens kvalitet och intervjuernas resultat 
(Kapborg & Berterö, 2002; Kosny, MacEachen, Lifshen & Smith, 2014). Det kan även 
spekuleras i huruvida personer som intervjuas med hjälp av tolk vågar tala fritt om sina 
upplevelser av tolkar. 
 

Samtliga artiklar som bygger upp resultatet var godkända av en etisk kommité. Dock 
fördes inte ett etiskt resonemang i alla artiklar vilket kan betraktas som en svaghet. 
Nyttan med litteraturöversikten har bedömts överväga riskerna för deltagarna. 
Resonemanget bakom denna bedömning baseras dock inte på vad deltagarna anser 
vara risker alternativt nytta. Detta utgör därför ett etiskt dilemma då deltagarna inte 
själva kan påverka bedömningen. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kommunikation i vårdmötet upplevs som svårare än annan 
kommunikation och kan leda till att vårdsökande personer reagerar med att sluta sig 
och avstår från att söka kontakt med vårdpersonal. Språkbarriärer inverkar på vårdens 
kvalitet och ger konsekvenser för individens tillgång till vård. Få vårdsökande personer 
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hade fått information om att professionella tolkar finns att tillgå vilket var en anledning 
till att användningen av informella tolkar var utbredd. Bland dem som hade vetskap 
om att professionell tolk tillhandahölls var beskrivningar om negativa erfarenheter 
vanligt förkommande. 
 

Det krävs god språkkunskap för att kommunicera med vårdpersonal. Resultatet visar 
att personer har svårare att kommunicera i vårdmötet än i övriga samhället där de 
annars klarar sig bra med sina språkkunskaper. Vårdsökande personer tycker att 
vårdpersonal talar ett komplicerat språk som är svårt att förstå. Användandet av svåra 
ord och medicinsk terminologi skapar förvirring hos vårdsökande personer och 
försvårar kommunikationen. Även professionella tolkar uppfattas ha problem att 
översätta när medicinska termer används. Lerner, Jehle, Janicke och Moscati (2000) 
och O'Connell et al. (2013) visade att många av de medicinska termer som 
vårdpersonal använder sig av när de talar missförstås eller förstås inte alls av 
vårdsökande personer. Speciellt svårt att förstå det svåra språket har unga och 
lågutbildade. Barker, Reid, och Minns Lowe (2009) fann i en kvalitativ studie att de 
som talade annat modersmål än vårdpersonalen är de som ofta inte förstår definitioner 
av medicinska termer och som oftast också missförstår på ett sätt som har negativa 
följder. 
 

Eftersom resultatet beskriver att personer upplever att språkbarriären i mötet med 
vården förstärks genom vårdpersonalens användande av komplicerat språk och 
medicinska termer bör användningen av detta minska. Wernick et al. (2016) fann att 
vårdrelationen upplevs mer positiv av vårdsökande personer när vårdpersonal 
använder ett enklare språk. De upplever också vårdpersonalen som mer professionell 
samt känner större förmåga till egenvård när kommunikationen förtydligas genom att 
användningen av medicinska termer minskas. Lerner et al. (2000) diskuterar att 
vårdpersonal bör vara försiktig med användningen av medicinska termer i 
kommunikationen med vårdsökande personer och vid tillfällen då sådana måste 
användas noggrant förklara innebörden. O'Connell et al. (2013) menar också att 
vårdpersonal måste bli bättre på att undervisa personerna som de vårdar om ordens 
innebörd för att dessa ska kunna göras till aktiva deltagare i vården och ta informerade 
beslut. 
 

Vårdsökande personer som inte delar vårdpersonalens modersmål upplever begränsad 
tillgång till vård och sämre vårdkvalitet. Att etniska minoritetsgrupper generellt har 
sämre tillgång till sjukvård har beskrivits av ett flertal författare (Campbell, Ramsay & 
Green, 2001; Kontopantelis, Roland & Reeves, 2010). Födelseland har också betydelse 
för huruvida personer upplever sig ha tillgång till den sjukvård som de behöver i 
Sverige. Personer födda utanför norden uppger i lägre utsträckning att de har tillgång 
till den vård de behöver än personer födda inom norden (Sveriges Kommuner och 
Landsting [SKL], 2015). Litteraturöversiktens resultat visar hur språkbarriärer i 
vårdmötet kan bidra till att det ser ut såhär. De vårdsökande personerna upplever ofta 
kontakt med vården som osäker och otrygg när de har svårt att kommunicera. Deras 
självförtroende påverkas av språkbarriären och ofta blir vårdrelationen lidande. Men 
om vårdpersonal har ett empatiskt bemötande och visar tålamod och intresse trots att 
det är svårt att kommunicera kan upplevelsen av vårdrelationen förbättras. 
Språkbarriärer kan leda till att personer tvekar och ibland väntar in i det sista med att 
söka vård. Att ringa och boka tid hos primärvården upplevs också som svårt när 
personer har svårt att göra sig förstådda. I en svensk undersökning uppgav nära 
dubbelt så många av de tillfrågade som var födda utanför norden, jämfört med de födda 
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inom norden, att det är ”mycket svårt” eller ”svårt” att genom telefon komma i kontakt 
med primärvården (Socialstyrelsen, 2008). Buja et al. (2014) föreslår att svårigheter 
att tillgå primärvård kan vara en anledning till att invandrargrupper är 
överrepresenterade i utnyttjandet av akut sjukvård. Ett samband som det finns stöd 
för i litteraturöversiktens resultat. 
 

Kommunikationssvårigheter och dess följder resulterar i känslor av misstro mot 
vårdpersonal från vårdsökande personer. Vårdsökande personer beskriver också hur 
deras möjligheter att vara delaktiga i sin vård försämras till följd av språkbarriärer i 
vårdmötet vilket påverkar deras tillfredsställelse med vården. Invandrargruppers 
sämre tillfredställelse med den vård de erhåller har beskrivits tidigare (Haviland, 
Morales, Dial & Pincus, 2005; Kontopantelis et al., 2010; Mead & Roland, 2009). Att 
inte kunna tala för sig upplevs av vårdsökande personer i Sverige som en viktig orsak 
till att vård inte ges på lika villkor (SKL, 2015). Litteraturöversiktens resultat ger 
förslag på orsaker till låg tillfredställelse som har att göra med 
kommunikationssvårigheter och brist på information. Dessa brister kan leda till att 
personer upplever sig få fel diagnos och läkemedel eller att de missförstår den 
behandling de fått. Andra beskriver hur oro för missförstånd gör att de tackar nej till 
behandling därför att de inte får information som de kan förstå. 
 

Resultatet visar också att språkbarriärer leder till att vårdsökande personer resignerar, 
det vill säga blir tystlåtna och slutar att söka kontakt med vårdpersonal. Fenomenet att 
resignera förekommer uteslutande i sammanhang då kommunikationen i vårdmötet 
brister. Det är därför rimligt att anta att svårigheter att överbrygga språkbarriärer i 
många fall leder till att vårdsökande personer resignerar. Vårdpersonalens bemötande 
av personer som upplever språkbarriärer kan också ha en direkt eller indirekt inverkan. 
En studie inom området visar att vårdpersonal försöker undvika eller avsluta 
konversationer med vårdsökande personer med annat modersmål på grund av 
språkbarriärer (Al-Khathami, Kojan, Aljumah, Alqahtani & Alrwaili, 2010). Steij 
Stålbrand (2011) visar i sin avhandling att det finns samband mellan att vara social och 
utåtriktad och att ha ett högre välbefinnande och bättre hälsa. Steij Stålbrand (2011) 
diskuterar vidare att detta kan bero på att dessa personer har lättare för att söka hjälp 
och stöd från vårdpersonal och därför erhåller mer vårdinsatser. Mot denna bakgrund 
kan det sannolikt vara så att vårdsökande personer som resignerar upplevs av 
vårdpersonal som att vara i mindre behov av vård och därför också erhåller mindre 
vård. Att resignera kan i så fall förstärka fenomenet, varvid en ond cirkel uppstår där 
vårdsökande personer som har svårt att kommunicera i vårdmötet resignerar varpå de 
uppfattas som mindre behövande och därför får mindre vård. Därför är det av 
betydelse att vårdpersonal inte undviker personer med en språkbarriär utan istället 
försöker finna vägar att överbrygga språkbarriären för att göra personen delaktig i 
vården. 
 

Personcentrerad omvårdnad belyser vikten av att lära känna personen bakom 
“patienten” för att engagera personen som en aktiv partner i sin vård och behandling 
(Ekman et al., 2011; Morgan & Yoder, 2012) Litteraturöversiktens resultat antyder att 
språkbarriärer i vårdmötet kan skapa hinder för denna process då missförstånd och 
känslor av misstro mot vårdpersonalen kan leda till att vårdsökande personer 
resignerar. Utmaningen för vårdpersonal här ligger i att identifiera personens 
kommunikativa resurser och genom interaktionen med personen skapa förtroende 
som uppmuntrar personen att dela sin livsvärld (Saldert, 2014). Lyckas det kan ett 
partnerskap skapas som stärker personen att i samarbete med vårdpersonalen hitta 
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vägar för personens vård (Ekman et al., 2011). Personcentrerad omvårdnad kan genom 
detta partnerskap leda till en bättre hälsa och högre tillfredställelse med vården samt 
större samförstånd mellan vårdsökande och vårdpersonal (Edvardsson, Winblad & 
Sandman, 2008; Olsson, Karlsson & Ekman, 2006). 
 

Många vårdsökande personer vet inte att de har rätt till tolk. En orsak till ohälsa hos 
migranter är att de inte alltid har kunskap om sina rättigheter (WHO, 2010) och det 
här är ett tydligt exempel på hur det kan yttra sig. En förklaring kan vara att 
sjuksköterskor ibland undviker att beställa tolk eftersom de upplever det tidskrävande 
(Eklöf et al., 2015; Graaff, Francke, Muijsenbergh & Geest, 2012). Det kan också vara 
så att personal undviker det eftersom de tror att det blir dyrt för arbetsgivaren (Eklöf 
et al. 2015; Jacobs, Leos, Rathouz & Fu, 2011). Det kan dock spekuleras kring om det 
inte blir mer kostsamt i längden att undvika professionell tolk eftersom 
kommunikation utan tolk leder till fler missuppfattningar, lägre kvalitet på vården och 
sämre hälsa (Flores, 2005). Jacobs et al. (2006) fann att användande av tolk innebär 
en relativt liten kostnad jämfört med andra sjukvårdskostnader och att det kan leda till 
sparade utgifter inom både akutsjukvård och uppföljning av akutsjukvård. Resultatet i 
denna litteraturöversikt speglar många negativa erfarenheter av tolk, men tidigare 
forskning visar att det är det bästa alternativet för att överbrygga språkbarriärer 
(Flores, 2005; Karliner, Jacobs, Chen & Mutha, 2007). Att använda tolk vid 
språkbarriärer minskar risken för eventuella missförstånd som kan resultera i fördröjd 
vård och leda till ökade vårdkostnader samt ett personligt lidande för den vårdsökande 
personen (Hadziabdic, Heikkilä & Hjelm, 2009). Risken för missförstånd med 
potentiellt skadlig effekt är ungefär hälften så stor vid användande av professionell tolk 
jämfört med när informell tolk eller ingen tolk används (Flores, Abreu, Barone, Bachur 
& Lin, 2012). 
 

Trots fördelarna med professionell tolk är det vanligt att vårdpersonal hellre använder 
sig av informella tolkar när de inte talar samma språk som vårdsökande person 
(Schenker, Pérez-Stable, Nickleach & Karliner, 2011). Samtidigt visar 
litteraturöversiktens resultat att vårdsökande personer ofta upplever att informella 
tolkar översätter fel och att det försvårar för dem att ta upp bekymmer av mer privat 
karaktär. Flores (2005) visade i sin forskning att informella tolkar översätter nära 
hälften av läkares frågor fel, att de oftare än professionella tolkar misslyckas med att 
översätta biverkningar på läkemedel och att de ibland undviker att översätta sådant de 
upplever som pinsamt. Enligt Hadziabdic, Albin, Heikkilä och Hjelm (2014) upplever 
närstående svårigheter både med att översätta ord och med att vara objektiva. Graaff 
et al. (2012) fann att närstående hellre tolkar själva för att de vill kunna modifiera det 
som sägs för att skydda den vårdsökande personen. Detta stöds även av Hadziabdic et 
al. (2014) i de fall då den som översätter har en nära relation med den vårdsökande 
personen. Mitchison et al. (2012) fann att familjen oftare än den vårdsökande personen 
själv tycker att negativa cancerbesked ska undanhållas från den vårdsökande 
personen. Det förekommer även att vårdsökande personer undanber negativa besked 
även om de flesta önskar bli informerade. Det är alltså inte så enkelt som att det bara 
är bristande språkkunskaper gör att närstående översätter fel, utan det kan även vara 
en medveten strategi från den närståendes sida. 
 

Professionella tolkar kan inte ständigt vara närvarande under vårdrelationen. Men ett 
viktigt tillfälle då tolk bör användas inom personcentrerad omvårdnad är när 
vårdsökande person ska dela sin berättelse med vårdpersonal. I processen att praktiskt 
tillämpa personcentrerad vård är det centralt att möjliggöra för den vårdsökande 
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personen att dela sin berättelse (Ekman et al., 2011; Ekman et al., 2014). Genom att ta 
hjälp av tolk vid detta tillfälle kan grunden i partnerskapet läggas och en vårdrelation 
som bygger på förståelse för vem den vårdsökande personen är skapas. I den modell 
för praktisk tillämpning av personcentrerad vård som beskrivs av Ekman et al. (2011) 
och Ekman et al. (2014) är fungerande kommunikation avgörande. Det delade 
beslutsfattandet är också en aspekt där kommunikation är en förutsättning. Utifrån 
den beskrivning som Thórarinsdóttir och Kristjánsson (2014) ger av det delade 
beslutsfattandet - som en kontinuerlig process, kräver att vårdpersonal och 
vårdsökande personer löpande kan kommunicera i vårdrelationen. Språkbarriärer är 
ett problem i tillämpning av personcentrerad omvårdnad och användnandet av 
professionell tolk vid enskilda tillfällen kan inte ensamt lösa problemet. 
 

Användandet av informell tolk för att översätta kommunikation i vårdmöten är utbrett. 
Litteraturöversiktens resultat visar att det kan bero på att vårdsökande personer har 
negativa erfarenheter av professionella tolkar och därför väljer att inte använda dem. 
Men vårdpersonal undviker också att anlita och informera personer om professionella 
tolkar. Istället förlitar de sig på att den vårdsökande personen själv ska bistå med 
informell tolk för att översätta, detta trots att det många gånger har negativa följder för 
mötet mellan vårdpersonal och vårdsökande person. Som tidigare beskrivits upplevs 
det av vårdpersonal inte alltid önskvärt att använda professionell tolk (Eklöf et al, 
2015) och inte heller i alla situationer möjligt att av organisatoriska anledningar (Graaf 
et al. 2012). Rosenberg, Leanza och Seller (2007) fann att vårdpersonal uppfattar 
kommunikation genom tolk som komplicerad och Fathi, Hellström, Skott och 
Mattsson (2008) beskriver hur användandet av tolk kräver att alla deltagare i 
situationen är aktiva för att vårdmötet ska bli bra. Vid de tillfällen då tolk inte kan 
användas kan ordlistor och pekböcker utgöra möjliga hjälpmedel för att överbrygga 
språkbarriärer (Hjelm, 2013). Även Google Translate har testats inom mödravården, 
men utan något vidare gott resultat (Haith-Cooper, 2014). Det fanns en förhoppning 
om att denna litteraturöversikt skulle resultera i fler sådana fynd, men det tycks inte 
finnas särskilt mycket forskning om dessa typer av hjälpmedel. Trots det är det möjligt 
att få tag på till exempel bilder att använda som kommunikationsstöd i sjukvården. 
Sahlgrenska Universitetssjukhusets har tagit fram bildstöd specifikt för människor på 
flykt som lätt kan skrivas ut och användas av sjukvårdspersonal. Där finns också 
möjlighet att tillverka bildstöd på egen hand (DART, u.å.). Ett program för att 
underlätta kommunikationen mellan olika språk vid röntgenundersökningar finns att 
tillgå på internet. Programmet som heter “Do Say: Xray!” består av olika 
standardfraser som ofta används vid röntgenundersökningar. Dessa fraser har 
översatts till olika språk och finns både i text och som inläst till talat språk (Do Say: 
Xray!, u.å.). Liknande program skulle kunna skapas för att underlätta kommunikation 
i andra vårdsammanhang där instruktioner eller kortfattad information behöver 
förmedlas. Tekniken erbjuder möjligheter för denna utveckling och mycket talar för att 
användningen av olika typer av verktyg för att underlätta kommunikation kommer att 
öka i framtiden. Standardiserade kommunikationsverktyg kommer dock aldrig kunna 
ersätta den mellanmänskliga verbala kommunikationen när det gäller vissa aspekter 
av omvårdnad. Denna utveckling kan också ses som ett steg i fel riktning i arbetet med 
att göra vården personcentrerad, men är samtidigt nödvändig för att hantera de 
språkbarriärer som vården idag ställs inför. 
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Slutsatser 

Vårdsökande personer upplever ojämlik vård till följd av svårigheter att kommunicera 
och ta del av information i vårdmötet. Negativa erfarenheter av kommunikation med 
vårdpersonal med annat modersmål resulterar i ett underutnyttjande av hälso- och 
sjukvård samt risker för personer i denna grupps hälsa. I takt med att mångfalden av 
människor med olika språklig bakgrund i samhället ökar behöver sjukvården anpassas 
för att kunna säkra en god och jämlik vård för hela befolkningen. Inom detta område 
finns behov av ytterligare forskning. Inte minst är dessa gruppers upplevelse av 
kommunikation i vårdmötet ett område där mer kunskap behövs, vilket kan ge insikt i 
hur vården bättre kan möta deras behov. 
 

Vårdsökande personer kan resignera till följd av språkbarriärer och därav ge sken av 
att inte behöva hjälp. Detta beteende beror snarare på en oförmåga att förstå och göra 
sig förstådd än en ovilja till att söka kontakt med vårdpersonal. 
 

Många vårdsökande personer är ovetande om att professionell tolk finns att tillgå och 
använder sig därför istället av informella tolkar. Negativa erfarenheter av såväl 
informell som professionell tolk är vanligt förekommande och tolkens kompetens 
upplevs ofta som bristande. I de fall personer är nöjda med den tolk de erhåller upplevs 
denne underlätta kommunikationen avsevärt. 
 

Närvaro av språkbarriärer kan försvåra för vårdpersonal att arbeta personcentrerat. 
Men genom att tillsammans med den vårdsökande personen hitta fungerande 
kommunikativa strategier samt ta hjälp av tolk och andra hjälpmedel kan vården bli 
mer personcentrerad. På detta område kan vidare forskning med fördel göras för att 
hitta effektivare metoder för vårdpersonal att överbrygga språkbarriärer och därmed 
möjliggöra personcentrerad omvårdnad. 
 

Kliniska implikationer 

 Vårdpersonal måste ansvara för att bjuda in den vårdsökande personen till 
samtal, detta trots språkbarriärer. 

 Vårdpersonal bör medvetandegöra och begränsa användningen av komplicerat 
språk och medicinska termer i interaktionen med vårdsökande personer. 

 Vårdpersonal behöver aktivt i samtal med vårdsökande personer fråga om 
personen förstår och i de fall då det är nödvändigt upprepa, förenkla och/eller 
förtydliga information. 

 Vårdpersonal bör bemöta vårdsökande personer med empati, tålamod och 
intresse för att stärka vårdrelationen trots närvaro av språkbarriärer. 

 Vårdpersonal måste ge tydligare information om möjlighet till tolkassistans 
samt oftare erbjuda tolk. 

 Tolkservicen behöver förbättras och kvaliteten höjas så att det blir enklare att få 
tillgång till lämpliga tolkar. Val av tolk ska så långt det är möjligt utgå från den 
vårdsökande personens önskemål. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Sökmatris 

 
Databas: Cinahl 

language OR interpreter*  

AND 

qualitative OR focus group* OR grounded theory OR phenomen* OR content 

analysis OR interview*  

NOT 

PT review OR review  

AND 

health care AND ( immigra* OR patient* OR refugee* OR "asylum seeker" OR 

"asylum seekers" ) 

AND 

problem* OR difficult* OR barrier* 

Begränsningar: English language; peer-reviewed; published date 20060101-
20160125 
Sökning: 2016-01-

25 

Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Till 

resultat 

 237 237 142 20 7 

 
 
 
Databas: PsycINFO 

language OR interpreter* 

AND 

qualitative OR "focus group*" OR "grounded theory" OR phenomenology OR 

phenomenological OR "content analysis" OR interview* 

AND 

"health care" AND (immigrant* OR patient* OR refugee* OR "asylum seeker" OR 

"asylum seekers") 

AND 

problem* OR difficult* OR barrier* 

Begränsningar: Peer reviewed; Date: After 2006 
Sökning: 2016-

03-02 

Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Till resultat 

 251 251 118 23 7 
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Bilaga 2: Protokoll för kvalitetsgranskning 

 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med 

kvalitativ metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?  Ja  Nej 

   

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp 

av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja  Nej

  

Beskrivs dataanalysen?  Ja  Nej

   

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja  

 Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 

trovärdighet) i diskussionen?    Ja

  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?   

      

     Ja  

 Nej    
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Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller 

förhållningssätt i diskussionen? 

   Ja  Nej 

  

 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 
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Bilaga 3: Översikt av de artiklar som inkluderats i resultatet 

 

Författare, år 
& land 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet & kommentar 

Barron, 
Holterman, 
Shipster, 
Batson & 
Alam, 2010, 
Storbritannien 

Att utforska etniska 
minoriteters vetskap om 
och erfarenheter av tolk i 
mötet med primärvården.  

Kvalitativ design. 
Fokusgrupper. 

n = 24 Deltagarna var ofta ovetande om 
att tolktjänst var tillgängligt för 
dem. Istället använde de sig av 
familj och vänner som hjälp för 
att tolka vilket hade inverkan på 
vårdmötet.  

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. Använder ej 
kvalitetssäkrigsbegrepp i diskussionen 
men visar på kritisk medvetenhet. 

Ellins & 
Glasby, 2014, 
Storbritannien 

Att utforska 
sjukhusupplevelser hos 
äldre människor från 
etniska minoriteter. 

Kvalitativ design. 
Participatory 
action research 
(PAR). Intervjuer. 

n = 24 Språk- och kulturbarriärer kan 
negativt påverka 
sjukhusupplevelser för äldre 
människor från etniska 
minoriteter. 

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. Använder ej 
kvalitetssäkrigsbegrepp i diskussionen 
men visar på kritisk medvetenhet. 

Gurman & 
Becker, 2008, 
USA 

Att utforska 
latinamerikanska 
kvinnors upplevelser av 
förlossningsvården. 

Kvalitativ design. 
Fokusgrupper 
kombinerat med 
djupintervjuer. 

n = 13  Språkbarriärer var ett av de 
viktigaste problemen som 
påverkade kvinnorna i 
vårdmötet men även sociala och 
kulturella normer påverkade 
dem.  

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. Använder ej 
kvalitetssäkrigsbegrepp i diskussionen 
men visar på kritisk medvetenhet. 

Gurnah, 
Khoshnood, 
Bradley & 
Yuan, 2011, 
USA 

Att utforska somaliska 
bantukvinnors 
erfarenheter av 
kvinnohälsovård. 

Kvalitativ design. 
Intervjuer, 
fokusgrupper 
samt en 
semistrukturerad 
enkät. 

n = 39 Kvinnorna upplevde språkliga 
och kulturella barriärer för att 
de misstogs tillhöra Somalias 
majoritetsbefolkning 

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. 
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Harari, Davis 
& Heisler, 
2008, USA 

Att utforska nyanlända 
latinamerikanska 
immigranters syn på sin 
hälsa, sjukvården, 
barriärer och stategier. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. 

n = 50 Många saknade kunskap om 
hälso- och sjukvården. 
Språksvårigheter, social 
isolering och brist på försäkring 
utgjorde barriärer och de 
strategier som användes var mer 
eller mindre effektiva. 

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. Använder ej 
kvalitetssäkrigsbegrepp i diskussionen 
men visar på kritisk medvetenhet. 
 

Krupic, 
Hellström, 
Biscevic, Sadic 
& Fatahi, 
2016, Sverige 

Att studera invandrares 
erfarenheter av att 
interagera med 
primärvården genom 
tolk. 

Kvalitativ design. 
Fokusgrupper. 

n = 24 Personerna hade höga 
förväntningar på tolksamtalen 
som inte alltid uppfylldes. 

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. Använder ej 
kvalitetssäkrigsbegrepp i diskussionen 
men visar på kritisk medvetenhet. 

Kulane, 
Ahlberg & 
Berggren, 
2010, Sverige 

Att utforska somaliska 
immigranters 
erfarenheter av vård vid 
tuberkulos. 

Kvalitativ design. 
Fokusgrupper. 

n = 34 Personerna kände rädsla för att 
bli utvisade om de uppgav för 
mycket information om sitt 
tillstånd. De tyckte även att det 
var problematiskt att 
kommunicera genom tolk. 

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. Använder ej 
kvalitetssäkrigsbegrepp i diskussionen 
men visar på kritisk medvetenhet. 

Lopez-Class, 
Perret-Gentil, 
Kreling, 
Caicedo, 
Mandelblatt & 
Graves, 2011, 
USA 

Att undersöka sociala, 
kulturella och hälso- och 
sjukvårdsmässiga 
faktorer som påverkar 
livskvalitén hos 
latinamerikanska kvinnor 
som överlevt bröstcancer. 

Kvalitativ design. 
Intervjuer och 
fokusgrupper. 

n = 28 Ett obekant sjukvårdssystem, 
språkbarriärer och kulturella 
faktorer påverkade kvinnornas 
livskvalitet. 

Använder ej kvalitetssäkrigsbegrepp i 
diskussionen men visar på kritisk 
medvetenhet. 



 

3 

 

Molina, Hohl, 
Ko, 
Rodriguez, 
Thompson & 
Beresford, 
2014, USA 

Att undersöka 
latinamerikanska och 
icke-latinamerikanska 
vita kvinnors behov av 
kommunikation och 
erfarenheter av 
uppföljning då 
mammografi visat på 
bröstförändringar. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

n = 41 Skillnader observerades mellan 
latinamerikaner och icke-
latinamerikaners behov, 
erfarenheter och 
tillfredsställelse med vården. 
Begränsade språkkunskaper 
hindrade latinamerikaners 
förståelse för, och 
tillfredsställelse med vården.  

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. Använder ej 
kvalitetssäkrigsbegrepp i diskussionen 
men visar på kritisk medvetenhet. 

Murray, 
Windsor, 
Parker & 
Tewfik, 2010, 
Australien 

Att undersöka afrikanska 
flyktingkvinnors 
erfarenheter av att föda 
barn i Brisbane, 
Australien. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

n = 10 Kvinnorna hade universella 
upplevelser av barnafödande 
som dock överskuggades av 
språkbarriärer, bristande 
kulturell kompetens hos 
personalen, flyktingskap och 
kvinnlig omskärelse. 

Använder ej kvalitetssäkrigsbegrepp i 
diskussionen men visar på kritisk 
medvetenhet. 

Nguyen, Barg, 
Armstrong, 
Holmes & 
Hornik, 2008, 
USA 

Att lära sig om 
Vietnamesiska flyktingars 
erfarenheter av 
cancerrelaterad 
kommunikation. 

Kvalitaiv design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

n = 20 Personerna hade olika 
anledningar till varför de undvek 
cancerscreening. De upplevde 
det som svårt att prata om 
cancer på grund av 
språkbarriärer men ibland även 
utan språkbarriärer. 

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. 

Shaw, Zou & 
Butow, 2015, 
Australien 

Att utforska arabiska, 
kinesiska och grekiska 
flyktingars upplevelser av 
delaktighet i sin 
behandling. 

Kvalitativ design. 
Fokusgrupper och 
semistrukturerade 
intervjuer. 

n = 91 De flesta vårdsökande personer 
uppgav att de inte var delaktiga i 
sin behandling. 
Språksvårigheter var den största 
anledningen, följt av kulturella 
skillnader.  

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. Använder ej 
kvalitetssäkrigsbegrepp i diskussionen 
men visar på kritisk medvetenhet. 
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Simon, Ragas, 
Nonzee, 
Phisuthikul, 
Luu & Dong, 
2013, USA 

Att utforska engelsk- och 
spansktalande 
låginkomsttagares 
upplevelser av att 
kommunicera med 
vårdpersonal. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

n = 78 Personer som talade engelska 
hade svårt att förstå medicinsk 
terminologi. De som talade 
spanska och fick vård av 
engelsktalande personal hade 
framför allt positiva upplevelser 
både med och utan tolk. 

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. Använder ej 
kvalitetssäkrigsbegrepp i diskussionen 
men visar på kritisk medvetenhet. 

Uebelacker, 
Marootian, 
Pirraglia, 
Primack, 
Tigue, 
Haggarty, 
Velazques, 
Bowdoin, 
Kalibatseva & 
Miller, 2012, 
USA 

Att undersöka 
latinamerikaners 
upplevelser av hinder och 
möjligheter vid 
behandling av depression, 
samt hinder till att 
använda sig av 
telefonbaserad 
rådgivning. 

Kvalitativ design. 
Fokusgrupper. 

n = 30 Hindren utgjordes av sårbarhet, 
språksvårigheter, kulturella 
skillnader, ekonomi, 
stigmatisering, resignation, brist 
på information och familjens 
behov. Möjligheter var att söka 
hjälp, få behandling, bra 
personal, kontinuitet i vården 
och rådgivning via telefon. 

Återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp eller förhållningssätt sker 
ej i diskussionen. 

 

 

 

 

 

 

 


