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Introduktion: På grund av den ökande immigrationen talas allt fler modersmål i Sverige vilket 

innebär att sjukvårdspersonal måste lära sig att kommunicera med patienter som ej talar det 

inhemska språket. Detta leder till en ökad efterfrågan av tolkar, tillgången på tolkar följer dock 

inte den ökade efterfrågan. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans 

upplevelse av att använda tolk. Metod: Litteraturstudie i enlighet med Polit & Becks’ (2017) 

niostegsprocess. Litteraturstudiens resultat grundades på 6 vetenskapliga artiklar som har 

kvalitetsgranskats och därefter dataanalyserats enligt induktiv ansats. Resultat: Upplevelserna 

sjuksköterskorna uppgav delades i fyra teman; upplevelsen av den egna kompetensen, 

upplevelsen av tolkens roll och ansvarsområde, påverkande faktorer vid bokning av tolk och 

upplevelsen av att använda tolk i mötet med patienten. Slutsats: Tolken var nödvändig för 

sjuksköterskan vid kommunikation med patienter som saknar tillräckliga kunskaper i det 

inhemska språket. Sjuksköterskan såg tolken som en ovärderlig resurs för att etablera en 

tillitsfull kommunikation med patienten. Sjuksköterskan upplevde flera brister i 

tillgängligheten och tillgången på tolkservicen. Både sjuksköterskans och tolken kompetens 

ansågs ibland vara bristfällig.             

             



Sanna Vielbass  

 

4 
 

 

Innehållsförteckning 
Introduktion ........................................................................................................................................ 5 

Sjuksköterskans profession ............................................................................................................ 5 

Personcentrerad vård ..................................................................................................................... 6 

Kommunikation .............................................................................................................................. 6 

Tolk .................................................................................................................................................. 7 

Problemformulering ....................................................................................................................... 7 

Syfte ................................................................................................................................................. 7 

Metod ................................................................................................................................................... 8 

Litteratursökning ............................................................................................................................ 8 

Inklusions- och exklusionskriterier ............................................................................................... 9 

Tabeller .......................................................................................................................................... 10 

Urval .............................................................................................................................................. 11 

Databearbetning och dataanalys.................................................................................................. 11 

Forskningsetiska ställningstaganden ........................................................................................... 12 

Resultat .............................................................................................................................................. 13 

Upplevelsen av den egna kompetensen ........................................................................................ 13 

Upplevelsen av tolkens roll och ansvarsområde ......................................................................... 15 

Påverkande faktorer vid bokning av tolk ................................................................................... 17 

Upplevelsen av att använda tolk i mötet med patienten ............................................................. 19 

Diskussion .......................................................................................................................................... 20 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................ 20 

Metoddisskusion............................................................................................................................ 23 

Slutsats ........................................................................................................................................... 24 

Klinisk betydelse ........................................................................................................................... 24 

Förslag till fortsatt forskning ....................................................................................................... 24 

Bilaga 1 Artikelmatris 

 
 

 

 

 

 

 



Sanna Vielbass  

 

5 
 

Introduktion 
 

Som ett resultat av den ökade immigrationen blir Sverige allt mer mångkulturellt och 

flerspråkigt (Socialstyrelsen 2016). Ungefär 19 % av Sveriges population är födda utomlands 

vilket motsvarar 1,9 miljoner människor (Sveriges officiella Statistik 2018). Enligt 

propositionen Språk för alla - förslag till språklag talas minst 150 olika modersmål i Sverige 

(Proposition 2008/09:153). I samtliga nordiska länder ses en liknande utveckling vilket leder 

till att många inom sjukvården måste lära sig att kommunicera med patienter som inte talar det 

inhemska språket (Hemberg & Vilander 2017). Detta leder till en ökad efterfrågan av tolkar, 

tillgången av tolkar följer dock inte det ökade behovet (Socialstyrelsen 2016). Något som är 

centralt för patientens upplevelse av en säker och värdig vård, patientens välmående och 

deltagande i vården är sjuksköterskans attityd och bemötande. Samtidigt beskrivs vikten av 

rutiner i vården som underlättar och stödjer mötet mellan vårdgivare, patienter och deras 

närstående (Nilsson et al. 2015). 

 

Sjuksköterskans profession  

Den legitimerade sjuksköterskans yrkesområde är omvårdnad vilket omfattar både det 

vetenskapliga kunskapsområdet samt en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan ansvarar 

för alla kliniska beslut självständigt vars syfte är att främja och bibehålla människors hälsa, 

hjälpa att hantera hälsoproblem och sjukdom, samt främja bästa möjliga livskvalitet fram till 

döden. Kunskaper om beteendevetenskap och medicinsk vetenskap med relevans för patientens 

omvårdnad ingår i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor, samt kunskap om 

innebörden av olika faktorer som kön, ålder, socioekonomi, miljö och kultur för att möjliggöra 

jämlik vård. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar personligen för sin yrkesutövning vilket 

innebär att fortlöpande analysera svagheter och styrkor i sin egen yrkeskompetens samt 

kontinuerligt fördjupa och utveckla sina kunskaper utifrån forskning. Arbetet skall alltid utgå 

ifrån ett etiskt förhållningssätt med respekt för mänskliga rättigheter, respekt för 

självbestämmande och hänsyn till människors värderingar, tro, vanor, integritet och värdighet. 

Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnadsarbetet vilket innebär att denne i samverkan med 

patienten bedömer, diagnostiserar, planerar och utför omvårdnaden. Patientens grundläggande 

behov är i fokus samt hur patienten upplever det dagliga livet (Svensk Sjuksköterskeförening 

2017).
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Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att patientens behov sätts i fokus samt förståelse för patientens 

perspektiv. Hörnstenarna för att utföra personcentrerad vård är att uttrycka empati och 

förståelse för patientens upplevelse av sin sjukdom. För att sätta sig in patientens situation 

krävs det att sjuksköterskan utforskar patientens känslor, oro, idéer och upplevelse av 

sjukdomens inverkan på livet samt vad patienten har för förväntningar på vården. Ett 

gemensamt beslutsfattande har en positiv inverkan på patientens självkänsla. För att möjliggöra 

personcentrerad vård är det viktigt att använda sig av öppna frågor, ett aktivt lyssnande samt 

att inte avbryta när patienten talar (Jawad Hashim 2017). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

definierar vilka regler som hälso- och sjukvårdspersonal måste följa när de utövar sitt yrke. För 

patienter med språkbarriärer inom det inhemska språket blir ofta den personcentrerade vården 

påverkad negativt. Möjligheterna att ta emot egenvårdsråd, följa behandlingsplaner och få 

emotionellt stöd blir begränsade. Patientens integritet och rätt till sekretess kan äventyras vid 

språkbarriärer (Gerrish 2001).  

 

Kommunikation 

Kommunikation kan definieras som ett utbyte av meningsfulla tecken mellan två eller flera 

parter. Begreppet används idag för en rad olika fenomen, allt ifrån individuella samtal med en 

person eller i grupp, till telefonsamtal eller konversation på internet. Den kommunikation som 

utövas dagligen i det dagliga livet är inte samma sak som den omvårdnadsorienterade 

kommunikation som utövas i sjuksköterskans professionella roll. Omvårdnadsorienterad 

kommunikation har alltid ett omvårdnadsmässigt syfte, vårdpersonal kan ha olika 

arbetsområden och patientgrupper men det övergripande syftet är i huvudsak det samma. 

Sjuksköterskor kommunicerar som vårdpersonal vilket innebär att de ska fylla en roll och 

funktion för andra, det kan vara för de patienter som söker vård eller kollegor och andra 

yrkesutövare som de samarbetar med (Eide & Eide 2015). Avsaknaden av ett gemensamt 

verbalt språk mellan sjuksköterskor och patienter kan i värsta fall leda till en misslyckad 

vårdrelation. Språkbarriärer är en potentiell källa till ojämlik sjukvård och har en signifikant 

inverkan i sjukvårdsammanhang (Szczepura et al. 2005).   

Det är sjuksköterskans ansvar att upprätta en god vårdrelation till patienten genom att ge 

uppmuntran och motivation, samt visa respekt och tillit. För att patienten skall kunna ge 

samtycke för vård och behandling är det sjuksköterskans ansvar att ge korrekt och tillräcklig 

information anpassat efter individens behov (International Council of Nurses 2012).  Studier 

har visat att det i många fall är oförmågan att tala det vedertagna språket som ger de största 

barriärerna, snarare än patientens kulturella tro och praktiserande (Bowen 2001). 

Patientsäkerhet, patienters integritet och vårdens möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt är 

områden där en bristande möjlighet att kommunicera mellan vårdtagare och vårdgivare kan 

leda till negativa konsekvenser (Socialstyrelsen 2016).   

 

Bristande kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient kan leda till missnöjdhet hos 

patienten (Baker et al. 1996) och bristfällig kvalitet på vården (Rhodes & Nocon 2003).  

Språkbarriärer är direkt kopplade till ökad risk för feldiagnosticering, otillräcklig förståelse hos 

patienten vilket leder till oförmåga att följa förskriven behandling, missnöjdhet hos patienten, 

bristfällig kvalitet på vården, bristande hantering av kroniska tillstånd och ett försämrat 

hälsotillstånd. Vid otillräcklig språkassistans stiger kostnaderna för sjukvården på grund av 

feldiagnosticering vilket kan leda till upprepade sjukhusbesök, längre sjukhusvistelser och i 

vissa fall krävs intensivare resurser (Bischoff & Denhaerynck 2010; Jacobs et al. 2004).       
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Tolk 

”Auktoriserad tolk” är i Sverige en skyddad yrkestiteln och tolken kan sedan få en 

specialistauktorisation i sjukvårdstolkning eller rättstolkning. Utöver klassificeringen som 

auktoriserad tolk med eventuell specialistauktorisation finns inte något sätt att klassificera 

övriga tolkars kompetens.  I Sverige är ”tolk” inte en skyddad yrkestitel, vilket innebär att den 

person som är två- eller flerspråkig och som anlitas i ett tolkuppdrag kan kalla sig tolk, oavsett 

erfarenhet och utbildning (Socialstyrelsen 2016). Uppskattningsvis så fanns det i Sverige år 

2015 mellan 2500 och 4000 aktiva tolkar i Sverige, varav 833 var auktoriserade av 

Kammarkollegiet (Myndigheten för yrkeshögskolan 2015).   

 

I Sverige finns Förvaltningslagen (2017:900) som anger att personer som inte förstår eller talar 

svenska har rätt till en tolk vid all kontakt med offentliga myndigheter. Dock finns det ingen 

lag i Sverige som direkt uttalar krav av tolk vid kommunikationssvårigheter grundat i det talade 

språket (Socialstyrelsen 2016). Att patienter med begränsade språkkunskaper i det inhemska 

språket har rätt till tolk innebär inte att de alltid får den möjligheten och ofta är patienten inte 

medveten om sina rättigheter till tolk då språkbarriären försvårar möjligheten att söka 

information. Användandet av tolk stöds i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och 

Patientlagen (SFS 2014:821) genom att de föreskriver en vård på lika villkor för alla 

(Socialstyrelsen 2016). I kapitel 3 § 6 Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivs det hur 

”informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund 

och andra individuella förutsättningar”.  

 

Genom att använda tolk i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient ges möjligheten 

för patienten att få information rörande orsaken till vårdkontakten och vilka åtgärder som är 

planerade för patienten. Patienten har också möjlighet att ställa frågor genom tolken och kan 

på så sätt skapa en fungerande vårdrelation med sjuksköterskan trots olika talade språk 

(Hemberg & Vilander 2017). I vården används vanligen distanstolkning, vilket ofta innebär 

tolkning över telefon där vårdtagare och vårdgivare befinner sig tillsammans och har tolken på 

högtalartelefon med sig. Platstolkning är det andra vanliga tillvägagångssättet då tolken 

befinner sig tillsammans med vårdtagare och vårdgivare för att tolka samtalet (Socialstyrelsen 

2016).  Enligt Karliner et al. (2006) är användandet av professionell tolk associerat med en 

förbättrad klinisk vård än vid användandet av oprofessionella tolkar så som familjemedlemmar. 

Professionella tolkar verkar öka åtkomsten och kvaliteten på vården för patienter med 

begränsad språkförståelse för det inhemska språket.         

 

Problemformulering 

Den senaste tidens ökade immigration har lett till att det förekommer fler och fler patienter som 

talar olika språk, därmed har behovet av tolk ökat. Ett ökat behov som inte följs åt av en ökad 

tillgång. Studier har visat att det i många fall är oförmågan att tala det vedertagna språket som 

ger de största barriärerna, snarare än patientens kulturella tro och praktiserande. Vid bristande 

kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare drabbas patientsäkerheten, patientens 

integritet och kvaliteten på vården av negativa konsekvenser. Då en fungerande 

kommunikation har en central roll i vården och behovet av att använda tolk vid patientkontakt 

ökar är sjuksköterskans upplevelse av detta samarbete motiv till denna studie.   

 

  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att använda tolk. 
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Metod 
Studien är en litteraturstudie, vilket innebär en sammanställning av redan befintlig forskning. 

Litteraturstudien utförs genom strukturerade sökningar där artiklarna kritiskt granskas och 

sedan sammanställs. Detta beskrivs av Polit och Beck (2017) som en process i nio steg. Polit 

och Beck´s (2017) nio steg fritt översatt från engelska, se figur 1. 

 

 
          Figur 1. Polit och Becks (2017, s. 89) nio steg, fritt översatta. 

 

 

Litteratursökning 
Studien påbörjades genom att formulera ett syfte i enlighet med steg 1. I steg 2 valdes de 

databaser ut som användes i studien, sökord och exklusions- och inklusionskriterier 

identifierades. Databaserna CINAHL och PubMed valdes ut som sökverktyg då de inriktar sig 

på ämnet omvårdnad vilket är fokuset i studien och rekommenderas av Polit & Beck (2017). 

Sökorden baserades på studiens syfte. 

 

I CINAHL söktes sökord som Major Subject Headings [MH]. Här användes interpreter 

services (MH), communication barriers (MH), nurse attitudes (MH) och nurse-patient relation 

(MH) som sökord, interpreter söktes i fritext då det inte fanns som Major Subject Headings 

(MH). Sökningarna begränsades med inklusionskriterierna (se nedan).  

 

Sökord som användes i PubMed söktes som Medical Subject Headings [MeSH]. I PubMed 

användes communication barriers (MeSH), multilingualism (MeSH) och nurse-patient 

relations (MeSH) och nurses (MeSH) som sökord, interpreter söktes i fritext då den inte fanns 

som MeSH-term. Sökningarna begränsades med inklusionskriterierna. 

 

I steg 3 (figur 1) av Polit och Beck´s (2017) niostegsprocess söktes först sökorden separat för 

att får reda på forskningsområdet storlek och sedan i olika kombinationer. De valda sökorden 

kombinerades sedan med den booelska operatören AND för att minska bredden på sökningarna 

i enlighet med Polit & Beck (2017). Fyra olika kombinationer av sökorden användes i 

CINAHL, se tabell 1, och tre olika kombinationer av sökorden användes i PubMed, se tabell 

2.  
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Inklusions- och exklusionskriterier  

I studien inkluderades vetenskapliga artiklar som var kvalitetsgranskade (peer review) från 

2004-01-01 fram till 2019-02-07. Databassökningarna genomfördes 2019-02-06 – 2019-02-07 

på Karlstads universitet. Artiklar skrivna på svenska och engelska inkluderades. Artiklar som 

endast belyser sjuksköterskans perspektiv inkluderades. Då fokus i studien är patienter som ej 

talar det inhemska språket i landet de vårdas i exkluderades artiklar som rörde andra språkliga 

svårigheter så som talsvårigheter, hörselnedsättningar och demenssjukdomar.  
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Tabeller 

Tabell 1. Resultat databassökning i Cinahl  

Sökningar Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Interpreter 

services  

1075    

S2 Communication 

barriers 

3471    

S3 Nurse attitudes 16309    

S4 Nurse-patient 

relations 

12506    

S5 Interpreter* 1868    

S6 S1 AND S3 20 4 3 3 

S7 S1 AND S4 57 7 (2) 1 1 

S8 S2 AND S5 498 15 (3) 4 2 

S9 S3 AND S5 21 4 (3) 1 0 

Totalt   22 9 6 

* Fritextsökning  

( ) Interna dubbletter  

 

 

Tabell 2. Resultat databassökning i Pubmed  

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3  

S1 Communication barrier 6108 
 

  

S2 Multilingualism 4285 
 

  

S3 Nurse-patient relations 34424 
 

  

S4 Nurses 84000 
 

  

S5 Interpreter* 1674 
 

  

S7 S1 AND S3 270 4 ((3)) 0  

S8 S1 AND S5 348 4 (2) ((3))   

S9 S1 AND S2 AND S3 29 3 (1) ((1)) 0  

S10 S1 AND S4 AND S5 12 3 (2) ((1))   

Totalt   2 0 0 

* Fritextsökning 

( )  Interna dubbletter   (( )) Externa dubbletter  
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Urval  

Datainsamlingen genomfördes i tre urval. 

 

Urval 1 utfördes i enlighet med steg 4 (Polit & Beck 2017), de artiklar som resulterade av 

kombinationssökningarna primärgranskades genom att titel och abstrakt lästes, totalt 

granskades 1255 artiklar. De artiklar som var relevanta för litteraturstudiens syfte valdes vidare 

till urval 2. Exkluderade artiklar beskrev tolkens eller patientens upplevelse av tolksamtal, även 

artiklar som endast belyser de rutiner som finns kring bokning av tolk exkluderades. Totalt 

framkom 44 artiklar varav 13 var interna dubbletter och 8 var externa dubbletter, därmed 

resulterade urval 1 i totalt 24 artiklar. Interna- och externa dubbletter redovisas i tabellerna 1 

och 2.   

 

I urval 2 lästes de 24 artiklarna från urval 1 i fulltext i enlighet med steg 5 (Polit & Beck 2017). 

De artiklar som exkluderades i urval 2 svarade inte till studiens syfte då flera handlade om vilka 

instrument eller tekniker sjuksköterskan kan använda för att förbättra sin kommunikation. Tre 

artiklar exkluderades då resultatet redovisade vad sjukvårdspersonal upplevde utan att 

specificera vilken yrkeskategori de tillhörde. Urval 2 resulterade i 9 artiklar.  

 

Urval 3 genomfördes i enlighet med steg 6 , de 9 artiklarna från urval 2 kvalitetsgranskades i 

enlighet med steg 7  med hjälp av Polit och Becks (2017) granskningsmall ”Guide to an Overall 

Critique of a Qualitative Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative 

Research Report”. Tre artiklar exkluderades då metoden var bristfälligt beskriven eller 

saknades helt. Urval 3 resulterade i 6 vetenskapliga artiklar som användes till litteraturstudiens 

resultat, 5 artiklar var av kvalitativ metod och en artikel var av kvantitativ metod. Artiklarna 

redovisas i en artikelmatris, se bilaga 1.  

 

Forskningsområdets storlek begränsade antalet vetenskapliga artiklar som ansågs vara 

relevanta för studiens syfte. Urval 3 resulterade därför i endast 6 vetenskapliga artiklar som 

svarade på litteraturstudiens syfte.  

 

 

Databearbetning och dataanalys    

I enlighet med steg 8 (Polit & Beck genomfördes en databearbetning och dataanalys av 

artiklarnas resultat. Artiklarna från urval 3 skrevs ut i pappersformat. Databearbetningen 

gjordes genom att artiklarna lästes upprepade gånger för att få en förståelse för innehållet och 

numrerades med nummer 1-6. Relevant resultat från artiklarna markerades med 

överstrykningspenna, klipptes ut och numrerades med korrekt artikelnummer. Fyra teman 

identifierades; Upplevelsen av den egna kompetensen, Upplevelsen av tolkens roll och 

ansvarsområde, Påverkande faktorer vid bokning av tolk och Upplevelsen av att använda tolk 

i mötet med patienten. Temana skrevs ner på post-it-lappar och sattes upp på en anslagstavla 

och resultaten placerades under tillhörande tema på anslagstavlan.    
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Forskningsetiska ställningstaganden 

Eftersom samtliga artiklar är skrivna på engelska och författarens modersmål är svenska lästes 

artiklarna upprepade gånger för att säkerställa korrekt översättning. Ord som inte kunde 

identifieras översattes med engelsk-svenskt lexikon. Samtliga artiklar som ingår i 

litteraturstudiens resultat var primärkällor. Litteratursökning och urval av artiklar har gjorts på 

ett etiskt medvetet sätt genom använda neutrala sökord samt ett objektivt förhållningssätt. 

Genomgången av de vetenskapliga artiklarna som ingår i studien har gjorts objektivt och 

artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att säkerställa att de tolkats korrekt. Samtliga 

artiklars resultat har redovisats oavsett om dess resultat avvek från övriga artiklar eller ej. 

Metod redovisas i enlighet med Polit och Beck´s (2017) niostegsprocess för att möjliggöra en 

reproducering av studien.  
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Resultat  
Resultatet grundades på 6 vetenskapliga artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte, att 

belysa sjuksköterskans upplevelser av att använda tolk. Efter databearbetningen och 

dataanalysen delades resultatet in i fyra olika teman. De identifierade temana var Upplevelsen 

av den egna kompetensen, Upplevelsen av tolkens roll och ansvarsområde, Påverkande 

faktorer vid bokning av tolk och Upplevelsen av att använda tolk i mötet med patienten. 

Upplevelsen av den egna kompetensen       

Sjuksköterskorna var oroliga för konsekvenserna av otillräcklig kommunikation när patienten 

inte hade tillräcklig språkförståelse av det inhemska språket (Gerrish et al. 2004). Trots detta 

varierade användandet av tolk stort mellan sjuksköterskorna. På avdelningar och kliniker som 

hade tolkar nära till hands, där tolken var anställd av sjukhuset, användes deras tjänster flitigt. 

I andra situationer var sjuksköterskorna beroende av att patientens familjemedlemmar agerade 

som informella tolkar (Gerrish et al. 2004; Kale & Syed 2010), framför allt vid bedömningar 

och start av behandling (McCarty et al.2013). Sjuksköterskorna upplevde det svårt att avgöra 

nödvändigheten av tolk och hur mycket språkförståelse patienten behövde av det inhemska 

språket för att adekvat vård skall kunna ges. I studien av Kale och Syed (2010) uppgav 41,5% 

av sjuksköterskorna att det ofta eller alltid uppstod situationer när de inte använde tolk trots 

patientens oförmåga att förstå det inhemska språket. Vid kommunikation med en ny patient 

uppgav majoriteten av deltagarna att bedömningen om tolk skulle användas baserades på om 

behovet av tolk nämndes direkt eller indirekt i bakgrundsinformationen i patientens remiss. 

Enligt Kale och Syed (2010) var 51,3% av sjuksköterskorna beroende av att familjemedlemmar 

tolkade samtalet med patienten, dock kände sjuksköterskorna att familjemedlemmar ofta dolde 

information (McCarty et al. 2013; Gerrish et al. 2004) och saknade tillräcklig kunskap om 

medicinska termer eller det inhemska språket (Gerrish et al. 2004). Att använda en 

familjemedlem som tolk kunde påverka sekretessen, patientens integritet och relationerna inom 

familjen (Gerrish et al. 2004; Eklöf et al. 2014). En sjuksköterska formulerade sig så här:  

” In some situations the family member would come in… but sometimes you felt that they were 

holding back information and they were afraid to say what had happened.” (McCarty et al. 

2013, s. 337) 

Enligt sjuksköterskorna fanns vissa indikationer på när en tolk bör användas istället för 

familjemedlemmar, exempelvis vid det första samtalet när sjuksköterskan behöver ställa 

mycket komplicerade frågor och föra samtal om ämnen som preventivmedel och inkontinens 

(Gerrish et al. 2004). Trots att sjuksköterskorna var medvetna om bristerna med 

familjemedlemmar som tolkar var många resignerade till att kompromissa vården i flera 

situationer. Sjuksköterskorna försökte ofta lösa problemet med den begränsade tillgången av 

tolk genom att använda en ad hoc tolk (Ali & Watson 2017), en tillfällig tolk specifikt för den 

enskilda situationen, ofta sjukvårdspersonal som talade patientens språk. Sjuksköterskorna 

försökte identifiera sjukvårdspersonal som talade patientens språk och gjorde en förfrågan om 

hjälp med kommunikationen, detta var dock inte alltid möjligt (Ali & Watson 2017). Det 

vanligaste önskemålet gällande tolk från patientens sida var tolkens kön, ofta var detta relaterat 

till kulturer där kvinnor och män hade begränsad kontakt med varandra (Eklöf et al. 2014).   
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Sjuksköterskorna beskrev att använda tolk vid kommunikation med patienter som saknade 

tillräckliga språkkunskaper i det inhemska språket var nödvändigt samt att de var tvungna att 

acceptera och lära sig inkorporera det i sitt arbete (Rifai et al. 2018). Sjuksköterskorna önskade 

att en formell utbildning i användandet av tolk ingick i sjuksköterskeutbildningen (Eklöf et al. 

2014). Specialistsjuksköterskorna var de enda som fått formell utbildning i användandet av 

tolk, cheferna uppgav dock att utbildning hade funnits tillgänglig till flera professioner i 

primärvården och det var oklart varför så få sjuksköterskor utnyttjade möjligheten (Gerrish et 

al. 2004). Det skulle skapa medvetenhet kring de faktorer som rörde nyttjandet av tolk och öka 

den kunskap och färdigheter som krävs. Flera sjuksköterskor hade lärt sig använda tolk genom 

egna erfarenheter, vissa menade att bristen på utbildning i användandet av tolk kunde vara en 

orsak till att vissa sjuksköterskor var motvilliga till att använda tolk eller vårda patienter från 

andra länder (Eklöf et al. 2014). En sjuksköterska uttryckte sig enligt följande: 

” I learned by experience. If I had learned these things in nursing school, I wouldn’t have made 

so many mistakes in the beginning.” (Eklöf et al. 2014, s. 147) 

Att lära sig använda tolk ansågs vara en nödvändig kunskap, ett område vilket sjuksköterskorna 

kände ett behov av att förbättras inom. Tolken användes för att ge patienten optimal vård och 

med mer kunskap kring användandet av tolk ansåg sjuksköterskorna att utnyttjandet av tolken 

skulle effektiviseras samt att de då också skulle bli mer uppmärksamma på sin egna verbala 

respons (McCarty et al. 2013). En sjuksköterska berättade: 

” Our natural instinct is… we raise our voice or we speak slower… We ourselves have to get 

over that before we can utilise an interpreter properly.” (McCarty et al. 2013, s.338) 

Det framkom att 59% av sjuksköterskorna var väldigt eller något tillfredsställda med sina egna 

metoder vid användandet av tolk, 40% uppgav att de var något otillfredsställda med sin egen 

kompetens (Kale & Syed 2010). För ett lyckat samarbete med tolken var det avgörande att 

sjuksköterskorna hade kunskap om tolkens roll, men förståelsen och kunskapen angående 

tolkens roll varierade bland personalen (Kale & Syed 2010).  Sjuksköterskorna ansåg att 

genomförandet av tolksamtalet bestod av det fysiska arrangemanget och själva 

kommunikationen (Eklöf et al. 2014). Sjuksköterskorna betonade vikten av att arrangera 

stolarna korrekt med samma avstånd från varandra, då sjuksköterskan, tolken och patienten 

tillsammans ska bilda en triangel. Detta ansågs skapa en jämlikhet mellan deltagarna och 

förstärka tolkens neutrala roll. Sjuksköterskorna framhöll vikten av att kommunicera på ett 

korrekt sätt genom att titta och tilltala patienten direkt eftersom det främst är mellan 

sjuksköterskan och patienten kommunikationen sker, många patienter tittade på och tilltalade 

dock tolken istället för sjuksköterskan (Eklöf et al. 2014). Att använda standardspråk, undvika 

medicinska termer och skämt ansågs vara viktigt.   

” I try to look at the patient when I speak to him/ her, the interpreter just translates the message, 

but all the rest is between me and the patient. The patient sometimes speak to the interpreter, 

not to me.” (Eklöf et al. 2014, s. 147) 
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Upplevelsen av tolkens roll och ansvarsområde 

För ett framgångsrikt samarbete med tolken krävdes det att sjuksköterskan hade kunskap om 

tolkens roll och ansvarsområde (Kale & Syed 2010). Enbart tolkens språkliga kompetens 

säkerställde inte ett tillfredställande resultat (Kale & Syed 2010). Tolken förväntades bemästra 

en rad olika tekniska och etiska principer så som opartiskhet, sekretess och kulturell förståelse 

(Kale & Syed 2010; Eklöf et al. 20014; Rifai et al. 2018). Tolken förväntades också ha god 

språklig kunskap och förmåga i båda språken som användes vid tolksamtalet (Eklöf et al. 2014; 

Kale & Syed 2010). Tolkens språkkunskaper ansågs av sjuksköterskorna vara svårbedömda 

men de hade vissa kriterier för att säkerhetsställa riktigheten i tolksamtalet. Tolken ska enligt 

sjuksköterskorna inte använda ord i sitt modersmål när de översätter till sjuksköterskorna 

inhemska språk. Själva samtalet skall ha samma längd, rytm och pauser på samma ställen i 

båda språken (Eklöf et al. 2014). 

Sjuksköterskorna menade att det var en utmaning att skydda patientens integritet vid 

användandet av tolk på grund av de etniska och kulturella grupperna är relativt små i samhället, 

tolkens sekretess ifrågasättes därför ibland (Gerrish et al. 2004; Eklöf et al. 2014).    

” I know I should trust them (interpreters), they are professionals, but the ethnic groups are so 

small, and everybody knows everybody…” (Eklöf et al. 2014, s. 148)    

Andra viktiga faktorer var att tolken var opartisk, översatte korrekt och hade goda rutiner kring 

att informera patienterna om sin professionella sekretess, rollen i samtalet och arbetsmetod. 

Däremot var det delad uppfattning bland sjuksköterskorna om tolken skulle informera 

sjukvårdspersonalen om hen märkte att patienten ljög om viktiga frågor. Vissa sjuksköterskor 

ansåg att tolken skulle informera dem om detta vilket går i direkt konflikt med deltagarnas 

önskan om att tolken förblir opartisk (Kale & Syed 2010).  

Bristen på kontinuitet hos tolkservicen var ett stort orosmoment (McCarty et al. 2013), 

sjuksköterskorna försökte förstärka integriteten och sekretessen för patienten genom att 

använda samma tolk om möjligt vid alla vårdtillfällen (Eklöf et al. 2014; Rifai et al. 2018). 

Enligt sjuksköterskorna uppfattade patienten tolkens roll på olika sätt, tolken sågs som en 

ömsesidig/gemensam hjälpare, en vän eller som en total främling. Sjuksköterskorna antog att 

tolken sågs som en vän av patienten på grund av att de delade samma språk och kulturell 

bakgrund. En nära relation mellan tolk och patient sågs som utmanande för sjuksköterskorna 

då det kunde störa den professionella relationen mellan sjuksköterska och patient (Eklöf et al. 

2014; Rifai et al. 2018). En sjuksköterska uttryckte sig på det här viset om relationen till 

patienten: 

” Well, I kind of felt locked out from the conversation, I have to say. I noticed that the 

interpreter asked questions to the mother, and the mother answered, and a dialogue arose 

between them while I was just sitting there. And then I noticed that they were not talking about 

what I had said, but something else.” (Rifai et al. 2018, s. 578)  
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Relationen mellan sjuksköterskan och patienten påverkades även negativt  när patienten 

upplevde tolken som en total främling (Eklöf et al. 2014). Det framkom att tolken inte alltid 

översatte korrekt eller hade otillräckliga kunskaper i det inhemska språket (Ali & Watson 2017; 

Rifai et al. 2018). Flera sjuksköterskor upplevde att tolken inte alltid förstod den medicinska 

terminologin vilket ledde till missförstånd och felöversättningar (Ali & Watson 2017; McCarty 

et al. 2013). Samt situationer då tolken hade samtalat med patienten under en lång tid och 

feedbacken från patienten var annorlunda från det som hade blivit diskuterat med 

sjuksköterskan. Tolkar som ställde egna frågor och gav patienten egna råd utan att fråga 

sjuksköterskan ansågs också vara ett problem (Rifai et al. 2018).  

Tolkens professionella kunskap, professionella roll och personliga karaktär var viktiga faktorer 

som definierade utnyttjandet av tolken (Eklöf et al. 2014). Studien av Eklöf et al. (2014) visade 

att tolkens professionella roll bestod av två delar: Tolken sågs som en kulturell bro mellan de 

två olika språken och kulturerna eller som en översättningsmaskin. I den första delen 

förväntade sig sjuksköterskan att tolken skulle förklara de kulturella skillnaderna under 

tolksamtalet (Eklöf et al. 2014) vilket 41,9 % av sjuksköterskorna ibland saknade i Kale och  

Syeds studie  (2010), då detta ansågs ha en positiv effekt på atmosfären (Eklöf et al. 2014). I 

den andra delen förväntades tolken bara översätta meddelandet ord för ord utan någon 

förklaring, detta ansågs vara mer professionellt och pålitligt. Sjuksköterskorna ansåg att båda 

dessa varianter var lämpliga beroende på situation och kontext (Eklöf et al. 2014).  

Det framkom av flera sjuksköterskor att de upplevt tolkar som varit oengagerade och 

ointresserade, de kollade på klockan eller sin telefon upprepade gånger, suckade, var spända 

eller såg ofokuserade ut (Rifai et al. 2018). Sjuksköterskorna beskrev att dessa faktorer störde 

kvaliteten på kommunikationen mellan dem och patienten samt att tolkens kroppsspråk och 

tonfall var viktigt för att uppnå alla nyanser av tolksamtalet (Rifai et al. 2018). 

Sjuksköterskorna identifierade flera negativa karaktärsdrag hos tolken som påverkade 

tolksamtalet så som hett temperament, brist på ansiktsuttryck, nervositet, monotoni eller stelhet 

ansågs störa samtalet. Dock ansåg vissa sjuksköterskor att brist på ansiktsuttryck och stelhet 

kunde ses som en del av professionalismen (Eklöf et al. 2014). 

Många situationer kring kommunikationen med patienten kunde vara mycket komplexa, 

exempelvis när patienten var stressad och orolig eller upplevde smärta. Sjuksköterskorna 

uppgav att det alltid var mycket bättre för patienten att få information om exempelvis ingrepp 

på sitt egna språk men att det kunde tillföra stress för patienten att använda tolk när de redan 

kände stor oro (Ali & Watson 2017). En annan komplex situation sjuksköterskorna upplevde 

var när patienten inte var fullt medvetande efter exempelvis  sedering och de behövde ställa 

frågor till patienten. Många organisationer använde telefontolk och sjuksköterskorna upplevde 

det svårt att förklara för en medvetandesänkt patient att det var en tolk i telefonen, det krävde 

även extra tid av personalen (Ali & Watson 2017). Sjuksköterskorna upplevde stor variation i 

kvalitet och standard på tolkarna som bokades genom fristående aktörer (Gerrish et al. 2004).   
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Påverkande faktorer vid bokning av tolk  

Sjuksköterskorna bekräftade användbarheten av tolkservice vid hantering av språkbarriärer och 

tillhandahållandet av säker vård till patienter med begränsad förståelse för det inhemska språket 

(Ali & Watson 2017). Flera begränsningar associerade med tolkservicen identifierades dock. 

Begränsningarna som framkom var svårigheter att boka tolk, tillgänglighet och tillgång av 

tolkservice, bekvämlighet, sekretess och integritets problematik samt patientens komfort (Ali 

& Watson 2017; Eklöf et al. 2014). Flera faktorer påverkade sjuksköterskornas val av tolk, 

många sjuksköterskor saknade kunskap om vilka tolktjänster som fanns tillgängliga och hur 

bokningen genomfördes (Gerrish et al. 2004). Sjuksköterskorna var osäkra på vilken typ av 

förberedelse tolken hade mottagit angående sin roll i besöket och uttryckte oro över den 

begränsade tillgängligheten av tolkar, som normalt behövdes bokas två dagar i förväg. 

Sjuksköterskorna som utförde hembesök med kort varsel kunde inte anpassa hembesöken efter 

tillgängligheten av tolkar och blev då utan tolk (Gerrish et al. 2004). Oförmågan att boka in ett 

tolksamtal kunde resultera i avbokningar av besök, onödiga fördröjningar i väntetiden på vård 

eller förlängda vårdtider (Ali & Watson 2017). En sjuksköterska sade så här: 

” I remember a situation when we couldn’t discharge a patient on the day because of the 

unavailability of an interpreter who could explain the discharge process and the home care 

instructions. So the patient had to stay in hospital for another day.” (Ali & Watson 2017, s. 

1156-1157). 

En utmaning som belystes var sjuksköterskornas bristande förmåga att identifiera vilket språk 

patienten talade, detta hade en negativ inverkan på kommunikationen (McCarty et al. 2013). 

En av sjuksköterskorna berättade att: 

” We got interpreters in (the ward) for a gentleman we thought was Russian… after two 

different interpreters, it turns out the man was from Bosnia.” (McCarty et al. 2013, s. 337) 

Planeringen av tolksamtalet inkluderade beslut om att använda tolk, bokning av tolk, 

tillgänglighet av tolk samt att planera innehållet och timingen av samtalet (Eklöf et al. 2014). 

Sjuksköterskorna ansåg att bokandet av tolk var tidskrävande och utmanande, åtkomst till 

tolkservicen genom telefon var svårt och ökade sjuksköterskornas arbetsbelastning (Eklöf et 

al. 2014; Kale & Syed 2010; Ali & Watson 2017).  

” It’s difficult to arrange an interpreter even through a telephone during the night or out of 

hours and this often makes it very difficult to communicate with the patient and we have to find 

other ways of doing so.” (Ali & Watson 2017, s.1156) 

Otillräcklig tillgänglighet förhindrade möjligheten till att använda samma tolk till 

återkommande besök vilket skapade problem med kontinuiteten och förtroende (Eklöf et al. 

2014). Sjuksköterskorna upplevde att besök med tolk krävde nästan dubbelt så mycket tid 

jämfört med besök utan tolk och att tid inte var något de hade gott om (Eklöf et al. 20144). 

Sjuksköterskorna tacklade problemet genom att informera patienten i början av samtalet vad 

som skulle tas upp på dagens besök. Noggrann planering av innehållet bidrog till att 

sjuksköterskorna arbetade mer effektivt med tolksamtalet (Eklöf et al. 2014).       

 

 



Sanna Vielbass  

 

18 
 

Beslutet om en tolk skulle användas eller inte baserades på behovet och kostnaderna av tolken 

tillsammans med verksamhetens riktlinjer (Eklöf et al. 2014). Sjuksköterskorna var medvetna 

om verksamhetens kostnader vid användandet av tolkservice och försökte arbeta så 

kostnadseffektivt som möjligt. Sjuksköterskorna oroade sig över uppdelningen mellan de olika 

immigrationstyperna och dess relation till tolkkostnaderna vilket placerade patienterna i en 

orättvis position (Eklöf et al.2014).  Vissa av sjuksköterskorna kände press från cheferna att 

tänka på verksamhetens kostnader kring tolkanvändning (Gerrish et al. 2004). En deltagare 

uttryckte sig på det här sättet: 

” Everybody talks about money, and the use of interpreters is expensive… It is challenging 

when a patient needs an interpreter, but the guidelines say he/ she shouldn’t have one because 

of his/ her immigration type… My main point is the patient, not the guideline.” (Eklöf et al. 

2013, s.147) 

I studien av Kale & Syed (2010) ställdes frågan ”om de var nöjda med de möjligheter 

verksamheten ger för att öka deras användande av tolk och kompetens” till sjuksköterskorna. 

Endast 4,5% av sjuksköterskorna i studien var mycket tillfredsställda med de möjligheter 

verksamheten gav för att öka deras tolkanvändande och kompetens, 22,5% var något 

tillfredsställda. 50% av sjuksköterskorna uppgav att de var något otillfredsställda och 22% var 

inte alls tillfredsställda.      
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Upplevelsen av att använda tolk i mötet med patienten      

Tolken sågs som en resurs i kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan vid 

rådgivning och undersökningar. Sjuksköterskan kunde då upprätthålla en dialog med patienten 

och upplevde att det var en nödvändig förutsättning för att uppnå ömsesidig förståelse (Rifai et 

al. 2018; McCarty et al. 2013). En sjuksköterska uttryckte sig: 

”Eventually we got an interpreter in… and we asked every question that we possibly could… 

we just focused and jumped in with all the questions.” (McCarty et al. 2013, s. 338) 

Sjuksköterskorna uttryckte en positiv upplevelse av användandet av tolk, tolken möjliggjorde 

en förståelse för patientens situation genom att översätta och föra meddelandet vidare. Tack 

vare tolken kunde sjuksköterskorna samtala direkt till patienten och tolken fungerade då som 

sjuksköterskans andra röst (Rifai et al. 2018). En sjuksköterska uttryckte sig: 

” I can almost speak with the [Arabic-speaking first-time] mother face-to-face… across from 

each other, and the interpreter just talks as my second voice. It has been really important. It is 

a very good aid, very good.” (Rifai et al. 2018, s. 576) 

Sjuksköterskorna uttryckte respekt för tolkens kompetens och att de agerade som 

sjuksköterskans förlängda arm, de var nästan inte medvetna om att det var en tredje part med i 

samtalet (Rifai et al. 2018). Att använda tolk möjliggjorde för sjuksköterskorna att identifiera 

potentiella problem i ett tidigt skede, utan tolken hade sjuksköterskan försökt samtala med de 

sporadiska ord patienten kunde i det inhemska språket och rådgivningen hade slutat på den 

nivån (Rifai et al. 2018).  

Sjuksköterskorna beskrev tolken som en medskapare i uppbyggandet av en tillitsfull relation 

till patienten (Rifai et al. 2018), och genom att använda sig av samma tolk vid samtalen fick 

patienten en kontinuitet som förstärkte tilliten (Rifai et al. 2018; Eklöf et al. 2014). De 

sjuksköterskor som använde tolk regelbundet uttryckte att de var tillfredsställda med den 

tolkservice som fanns tillgänglig, ”länk-arbetare” ansågs särskilt värdefulla då de var tolkar 

som arbetade tillsammans med organisationen och blev en del av teamet (Gerrish et al. 2004). 

Värdet av att använda tolk var uppenbar, en av fördelarna var tolkens objektivitet som 

möjliggjorde för sjuksköterskorna att få en sann bild av patientens situation (McCarty et al. 

2013). Positiva karaktärsdrag hos tolken ansågs vara empati, finkänslighet, objektivitet, 

känslighet, vänlighet och förmågan att sätta sig in i patientens situation, dessa ansågs skapa en 

god relation mellan tolk, sjuksköterska och patient (Eklöf et al. 2014).      
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Diskussion 
Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att använda tolk i vården. 

Sjuksköterskans upplevelser identifierades och delades in i fyra teman; Upplevelsen av den 

egna kompetensen, Upplevelsen av tolkens roll och ansvarsområde, Påverkande faktorer vid 

bokning av tolk och Upplevelsen av att använda tolk i mötet med patienten. Litteraturstudiens 

resultat visade att sjuksköterskorna genom användandet av tolk kunde skapa en tillitsfull och 

nära relation till patienten. Tolken fungerade som sjuksköterskans förlängda arm och 

möjliggjorde en ömsesidig förståelse mellan sjuksköterska och patient. Att bedöma behovet av 

tolk och vilken typ av tolk som skall användas upplevde sjuksköterskorna som utmanande 

vilket ofta resulterade i användandet av en familjemedlem som tolk. Trots att problemen med 

att använda en familjemedlem som tolk var kända förlikade sig sjuksköterskorna med 

situationen. Resultatet visade att det ställdes höga krav på tolken kompetens och språkkunskap, 

tolkens etiska principer och kulturella förståelse värderades högt av sjuksköterskorna. Ett 

problem som framkom i resultatet var den bristande åtkomsten av tolkservice och den bristande 

tillgången av tolkar. Sjuksköterskans kunskaper och kompetens kring användandet av tolk och 

själva planeringen av ett tolksamtal framkom också som bristande i studien.  

 

Resultatdiskussion   

I temat Upplevelsen av den egna kompetensen framkom det i studien av Kale och Syed (2010) 

att sjuksköterskorna upplevde det utmanande att bedöma när behovet av tolk var aktuellt, det 

fanns ingen tydlig uppfattning om hur mycket språkförståelse det krävdes hos patienten. Inför 

kommunikation med en ny patient bedömdes behovet av tolk ofta utifrån om det nämndes i 

patienten journal. Studien av Gerrish et al. (2004) visade att sjuksköterskorna var oroliga över 

de konsekvenser otillräcklig kommunikation kan resultera i men trots detta varierade 

användandningen av tolk mellan sjuksköterskorna. På grund av den bristande tillgängligheten 

använde sjuksköterskorna sig ofta av familjemedlemmar som tolkar trots att flera uttryckte oro 

kring det (Gerrish et al 2004; Kale & Syed 2010). Enligt Gerrish et al. (2004) och Eklöf et al. 

(2014) ansåg det vara ett etiskt dilemma att använda en familjemedlem som tolk och det 

riskerade att påverka patientens integritet, sekretess och relationerna inom familjen. 

Sjuksköterskorna upplevde att familjemedlemmarna dolde information från patienten och inte 

alltid översatte korrekt. Ett annat alternativ som framkom i resultatet var användandet av ad 

hoc tolkar, en tillfällig lösning, som ofta bestod av sjukvårdspersonal som talade patientens 

modersmål. Bishoff & Hudelson (2010) bekräftar i sin studie att på grund bristande 

tillgänglighet av tolkar och bokningssvårigheter användes familjemedlemmar och ad hoc tolkar 

regelbundet. I Bishoffs och Hudelsons’ (2010) studie framkom det också att 

sjukvårdspersonalen var tillfreds med användandet av familjemedlemmar och annan 

sjukvårdspersonal som tolkar samt var tillfredsställda med kvaliteten på tolkningen, vilket 

motsäger litteraturstudiens resultat. Som blivande sjuksköterska är det intressant att se de 

upplevelser sjuksköterskorna har kring användandet av tolk då det är ett samarbete alla 

sjuksköterskor någon gång kommer att ställas inför. Resultatet av litteraturstudien visar att det 

inte är optimalt att använda sig av familjemedlemmar och att vi sjuksköterskor behöver vara 

kritiska till om informationen översätts korrekt. Att sjuksköterskorna inte längre är tillfreds 

med att använda familjemedlemmar som tolk anser jag är positivt, det visar att 

sjuksköterskorna ställer högre krav på kvaliteten på tolksamtalet samt sätter patientens 

integritet och sekretess i fokus.  
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I temat Upplevelsen av den egna kompetensen framkom det i studien av Eklöf et al. (2014) att 

majoriteten av sjuksköterskorna önskade en formell utbildning i användandet av tolk och att 

det bör ingå i sjuksköterskeutbildningen. Studien av Rifai et al. (2018) visade att användningen 

och genomförandet av ett tolksamtal ansågs vara en nödvändig kunskap för att möjliggöra 

kommunikation genom språkbarriären. Som blivande sjuksköterska är det intressant att bristen 

på utbildning i användandet av tolk framkom av litteraturstudien. Det är en kunskap som inte 

lärs ut och är helt frånvarande i sjuksköterskeutbildningen i Karlstad. När vi som färdiga 

sjuksköterskor kommer ut i arbetslivet kommer vi att vara tvungna att lära oss av våra misstag 

vid samarbetet med tolk precis som sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat. Det har alltså 

inte varit någon som helst utveckling när det gäller att inkorporera tolkanvändning i 

sjuksköterskeutbildningen.       

I temat Upplevelsen av tolkens roll och ansvarsområde visade studierna av Kale och Syed 

(2010), Eklöf et al. (2014) och Rifai et al. (2018) att tolken förväntades bevara patientens 

integritet och sekretess, ha goda kunskaper i båda språken, bemöta patienten med respekt och 

ha goda rutiner kring sin arbetsmetod. Studien av Eklöf et al. (2014) visade att tolkens 

professionella roll består av två delar. I den ena skall tolken fungera som en kulturell bro mellan 

de två olika språken och kulturerna. Sjuksköterskorna förväntade sig att tolken skulle förklara 

de kulturella skillnaderna under tolksamtalet, vilket ansågs ha en positiv inverkan på 

atmosfären. I den andra delen fungerade tolken som en översättningsmaskin, sjuksköterskorna 

förväntade sig då att tolken skulle översätta ord för ord utan någon förklaring, vilket ansågs 

vara professionellt och pålitligt. Enligt Hsieh (2008) är den vanligaste metoden att tolken 

önskas vara en översättningsmaskin, tolken skall inte tillägga eller förklara något som inte sägs 

under samtalet. Greenhalgh et al. (2006) bekräftar att det måste finnas en klarhet mellan 

sjukvårdspersonalen och tolken om vilka mål och förväntningar som förväntas, bristande 

klarhet leder till förvirring och slutligen bristande tillit. För ett framgångsrikt tolksamtal krävs 

det att alla involverade parter har en klar uppfattning om sina respektive roller i mötet. Jag 

upplever rollen som översättningsmaskin som begränsande och att det riskerar missförstånd 

mellan patienten och sjuksköterskan. Troligen behöver tolken fungera som en kulturell bro för 

att förklara skillnaden mellan sjuksköterskans och patientens kultur, för en god kommunikation 

krävs det att man förstår både varandras kulturella yttringar och språk.   

I temat Påverkande faktorer vid bokning av tolk bekräftade studien av Ali och Watson (2017) 

användbarheten av tolkservice vid hantering av språkbarriärer men visade att sjuksköterskorna 

upplevde flera begränsningar associerade med tolkservicen. Studierna av Ali och Watson 

(2017) och Eklöf et al. (2014) visade begränsningar med svårigheter att boka tolk, bristande 

tillgänglighet och tillgång av tolkservice, bekvämlighet, sekretess och integritetssvårigheter 

samt patientens komfort. Detta bekräftas i studierna av Hadziabdic et al. (2011) och Hadziabdic 

et al. (2010) där samma utmaningar kring tolkanvändandet har rapporterats. Sjuksköterskorna 

upplevde  bokningen av tolkservice som tidskrävande och utmanande vilket ledde till en högre 

arbetsbelastning. Hadziabdic et al. (2010) menar att otillgängligheten till tolkservicen var 

tidskrävande och ledde till dubbelt arbete för sjukvårdspersonalen då de upprepade gånger 

försökte kontakta tolkservicen, vilket liknar resultatet i litteraturstudien. Andra svårigheter som 

framkom i litteraturstudien var sjuksköterskans oförmåga att avgöra vilket språk patienten 

talade. Beslutet om en tolk skulle användas eller inte baserades på patientens behov, 

kostnaderna för tolken samt verksamhetens riktlinjer. Hadziabdic et al. (2011) bekräftar i 

studien att bristande dokumentation i journalen angående patientens modersmål och behov av 

tolk påverkar sjukvårdspersonalens bedömning. I studien av Eklöf et al. (2014) försökte 

sjuksköterskorna arbeta så kostnadseffektivt som möjligt och var medvetna om verksamhetens 

kostnader med tolkservice.  Litteraturstudiens resultat visade att flera av sjuksköterskorna var 

nöjda med den tolkservice som fanns tillgänglig, tolkar anställda av verksamheten ansågs 
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särskilt värdefulla då de ingick i arbetsteamet. Vilket är i direkt kontrast till resterande resultat 

i studien då majoriteten av sjuksköterskorna var otillfredsställda med tillgängligheten på tolkar. 

Om sjuksköterskorna var nöjda eller inte med den tolkservice som fanns tillgänglig kan bero 

på vilket land studien är ifrån eller att det skiljer sig mellan de olika tolkserviceföretagen.   

I temat Upplevelsen av att använda tolk i mötet med patienten visade studien av McCarty et al. 

(2013) att en tolk var nödvändig för att möjliggöra kommunikationen mellan sjuksköterskor 

och patienter med språkbarriärer i det inhemska språket. Enligt Rifai et al. (2018) uttryckte 

flera sjuksköterskor en positiv upplevelse av användandet av tolk då det möjliggjorde en 

förståelse för patientens situation. I studierna av Rifai et al. (2018) och Eklöf et al. (2014) 

ansågs tolken medverka till att skapa en tillitsfull relation till patienten och genom att använda 

samma tolk vid samtalen skapades en kontinuitet. Enligt Rifai et al. (2018) såg 

sjuksköterskorna tolken som en resurs i kommunikationen och en nödvändighet för att 

upprätthålla en dialog med patienten. Detta stämmer överens med tidigare studier av Bagchi et 

al. (2011) och Rosenberg et al. (2008) som menar att tolkar är viktiga för sjuksköterskor i mötet 

med patienter som inte talar det inhemska språket. Som blivande sjuksköterska ser jag 

fördelarna med att använda tolk i mötet med patienten då det möjliggör en tydligare och säkrare 

kommunikation med patienten. Att försöka stappla sig fram med enstaka ord som patienten 

kan i det inhemska språket är inte patientsäkert och skapar ingen trygghet för patienten. 

Patienten kan inte heller vara delaktig i sin egen vård och det kan medföra en känsla av 

maktlöshet hos både patienten och sjuksköterskorna.  
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Metoddisskusion  

Litteraturstudien har genomförts i enlighet med Polit & Becks’ (2017) nio-stegsmodell och 

metoden har beskrivits noggrant och korrekt för att möjliggöra replikerbarhet av studien. 

Databassökningarna genomfördes i CINAHL och PubMed vilket rekommenderas vid 

omvårdnadsforskning. Det gjordes även en provsökning i PsycInfo för att säkerställa att inget 

material missades. Sökningen resulterade endast i dubbletter eller artiklar som ej svarade på 

syftet och valdes därför bort.   

Sökorden identifierades utifrån studiens syfte. Då syftet är sjuksköterskans upplevelse valdes 

det ut som ett av sökorden till databassökningen. Enligt Svensk MeSH fanns inget motsvarande 

ämnesord i Cinahl för upplevelse – experience som MeSH. Efter flera provsökningar 

identifierades nurse-patient relation och nurse attitude motsvara sökordet experience och ge 

relevanta artiklar. Kombinationen nurse attitude fanns inte som MeSH i PubMed utan användes 

som separata sökord och sedan kombineras för få fram relevanta artiklar. Endast sökordet 

interpreter användes som fritextsökord i båda databaserna vilket stärker sökningens 

systematik. Samtliga andra sökord var ämnesord som CINAHL Headings och MeSH. Under 

provsökningarna upptäcktes sökordet multilingalism i PubMed vara kopplat till relevanta 

artiklar och valdes därför att inkluderas.  

Databassökningen inkluderade artiklar publicerade mellan 2004-2019, på grund av 

forskningsområdets storlek krävdes det ett spann på 15 år för att få fram relevanta 

vetenskapliga artiklar som svarade på syftet. Efter urval 3 och kvalitetsgranskningen kvarstod 

endast 6 vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte. Vilket ytterligare visar på 

forskningsområdets begränsade storlek. Samtliga vetenskapliga artiklar som ingick i 

litteraturstudien kom från CINAHL varav tre stycken fanns som externa dubbletter i PubMed. 

Det kan bero på att CINAHL främst är inriktat på omvårdnad medan PubMed har en mer 

medicinsk inriktning. Många av träffarna i databassökningen i PubMed resulterade i 

vetenskapliga artiklar inriktade på läkarens upplevelse av tolk, tolkens upplevelse och 

socionomers upplevelse vilket inte var relevant för studiens syfte.     

Litteraturstudiens resultat är baserat på kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar i enlighet med 

Polit & Becks’ (2017)  “Guide  to  an  Overall  Critique  of  a  Qualitative  Research  Report” 

och ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” vilket bidrar till hög 

trovärdighet. Resultatet är däremot författarens tolkning av artiklarnas innehåll samt en 

översättning från engelska till svenska, det finns därför risk för feltolkning. Feltolkning har 

undvikits i största möjligaste mån, genom att läsa artiklarna upprepade gånger och använda 

engelsk-svenskt lexikon när ord inte kunde identifieras. Alla tveksamheter och frågeställningar 

under studiens gång har diskuterats med handledare under handledningstillfällen.  

De inkluderade vetenskapliga artiklarna handlade samtliga om sjuksköterskans upplevelse av 

att använda och kommunicera genom en tolk men utgick ifrån olika verksamheter. Detta kan 

ses som en styrka då användandet och behovet av tolk finns inom både primärvården och 

slutenvården. Men då det sågs en stor variation i tillgängligheten och tillgången till tolkservice 

mellan de olika verksamheterna kan det även vara en svaghet. Vissa verksamheter hade egna 

tolkar anställda inom organisationen vilket kan främja användandet av tolk medan andra fick 

ringa fristående tolkserviceföretag. De vetenskapliga artiklarna som ingick i studien kom alla 

från Europa (England, Irland, Finland, Sverige, Norge) vilket är intressant då de har en liknande 

kontext på sjukvården.  
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Slutsats   

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskorna såg tolken som en resurs som var 

nödvändig för att möjliggöra tillfredställande kommunikation med patienter som har 

otillräckliga språkkunskaper i det inhemska språket.  Dock var det svårt att göra bedömningen 

om en tolk behövdes eller inte samt vilket språk patienten talade. Många sjuksköterskor 

upplever en bristande tillgänglighet och tillgång till tolkservicen vilket leder till bristande 

kommunikation i omvårdnaden. Då förmågan att kommunicera med patienten är avgörande för 

att möjliggöra kvalitativ och korrekt vård kan den bristande tillgången på tolkservice ge 

negativa konsekvenser. Sjuksköterskorna försöker ofta lösa problemet med språkbarriären 

genom att använda familjemedlemmar som tolkar trots de etiska dilemman det medför eller ad 

hoc tolkar som ofta är annan sjukvårdspersonal som talar patientens modersmål. Resultatet av 

litteraturstudien visade att sjuksköterskorna upplevde sin egen och tolkens kompetens 

avgörande för ett lyckat tolksamtal. 

 

Klinisk betydelse        

I litteraturstudiens resultat framkom det flera tillkortakommanden och problem med tillgången 

och tillgängligheten på tolkar. Det kan användas som stöd för att ta fram nya rutiner och 

riktlinjer vid bokning av tolk samt att högre krav ställs på tolkserviceföretagen. 

Litteraturstudiens resultat visade även att sjuksköterskorna måste lära sig att bedöma och ställa 

krav på tolkens kompetens under tolksamtalet. Sjuksköterskan ska bedöma om längden på 

meningarna som sägs under samtalet stämmer överens i båda språken och om det är pauser i 

samtalet på samma ställen. Sjuksköterskan måste även vara uppmärksam på om patienten 

verkar bli spänd eller känner sig illa till mods vid samtalet med tolken då det kan tyda på att 

tolken inte har ett professionellt förhållningssätt mot patienten. En teknik som kan användas 

för att skapa en jämlikhet mellan alla deltagare och förstärka tolkens neutrala roll vid 

tolksamtalet är att arrangera stolarna i en triangel med samma avstånd från varandra. 

Sjuksköterskan skall även tänka på att titta och tilltala patienten direkt då det är mellan 

sjuksköterskan och patienten kommunikationen sker. Om möjligt skall familjemedlemmar inte 

användas som tolk då det kan påverka patientens integritet och sekretess negativt samt även 

störa relationen inom familjen.  

 

Förslag till fortsatt forskning     

Förslag till framtida forskning är att undersöka vilka rutiner som finns inom verksamheterna 

för användandet och bokandet av tolk. Det skulle vara intressant att kartlägga vad som skiljer 

de verksamheter som har ett fungerande samarbete med tolkservicen åt mot de som har ett 

otillfredsställande samarbete.       
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Författare och land År Syfte Metod Huvudresultat 

Ali, PA. & Watson, R.     

 

 

 

 

 

 

 

 

England                                    

2017 Att undersöka 

sjuksköterskans perspektiv 

på språkbarriärer & dess 

inverkan på vårdkvaliteten 

hos patienter med 

begränsade färdigheter i 

det engelska språket från 

olika språkliga bakgrunder. 

Metod: Kvalitativ beskrivande studie. 

Urval: 59 sjuksköterskor. Rekryterades 

genom medvetet urval och snöbollsurval från 

tre utvalda sjukhus. 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

och fokusgruppdiskussioner.  

Bortfall: 0%  

Visade att sjuksköterskor 

försökte hitta vägar att 

kommunicera över 

språkbarriären. Påverkar 

vårdkvaliteten negativt. 

Sjuksköterskor behöver 

vara mer proaktiva i att 

identifiera sätt att utföra 

god vård. De bör ge 

feedback om 

användbarheten av det 

inhemska språket och den 

tolkservice som finns. 

Eklöf, N., Hupli, M. & Leino-

Kilpi, H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland 

2014 

 

  

Att beskriva 

sjuksköterskans 

uppfattning av de faktorer 

som måste tas i beaktande i 

primärvården när de vårdar 

patienter som migrerat till 

Finland. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 8 sjuksköterskor. Rekryterades genom 

medvetet urval från en e-mail lista över 

sjuksköterskor som ansvarade över 

migrationsproblem på sin vårdcentral.  

Datainsamling: Individuella intervjuer som 

analyserades med induktiv innehållsanalys. 

Bortfall: 60%   

Användandet av tolk beror 

på flera faktorer. Tolken 

förstärker 

kommunikationen mellan 

sjuksköterskan & 

patienten. Att använda tolk 

kan öka mängden jobb för 

sjuksköterskan & göra 

relationen mellan 

sjuksköterskan & patienten 

mer komplicerat. Det kan 

även skapa etiska problem. 
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Gerrish, K., Chau, R., Sobowale, 

A. & Birks, E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

England 

2004 Att undersöka användandet 

av tolkservice hos 

sjuksköterskor inom 

primärvården från 

sjuksköterskans 

perspektiv, tolkens 

perspektiv & den etniska 

minoritetens perspektiv.  

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 5 fokusgrupper med 3-8 

sjuksköterskor, 3 fokusgrupper med 3-6 

tolkar, 5 fokusgrupper med 7-13 medlemmar 

från den etniska minoriteten. 

Datainsamling: Fokusgruppdiskussioner. 

Analyserades med hjälp av framework-

analys. 

Bortfall: Redovisas ej 

Stor variation av 

användandet av tolk bland 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor med 

utbildning i användandet 

av tolk använde tolkservice 

mer frekvent. Otillräcklig 

utbildning bland 

sjuksköterskor & tolkar 

påverkade kvaliteten på 

tolksamtalet. Tolkservicen 

uppfattades som 

otillräcklig men många 

sjuksköterskor accepterade 

situationen & förlitade sig 

på anhörigtolk. 

 Kale, E. & Syed, HR. 

 

 

 

 

 

 

Norge 

2010 Att undersöka 

korskulturell 

kommunikation inom 

vården, hur ofta 

vårdpersonal känner behov 

av språkassistans, & vilka 

förväntningar/ krav de har 

på tolken.  

Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Urval: Enkäten skickades ut till alla 

vårdcentralen i 3 stadsdistrikt i Oslo, totalt 

1290 enkäter skickades ut. 453 deltagare 

svarade. Sjuksköterskor & läkare motsvarade 

den största procenten och studien fokuserade 

på de två grupperna. 

Datainsamling: Strukturerad enkät med 36 

frågor. 

Bortfall: 64,9 % 

Visar en underanvändning 

av tolkservice. Sporadisk 

användning av tolk som 

beror på 

sjukvårdspersonalens 

personliga initiativ & 

kunskap. Många deltagare 

var missnöjda med både 

sina egna metoder vid 

användandet av tolk & 

tolkens kvalifikationer.   
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McCarthy, J., Cassidy, I., 

Graham, MM. & Tuohy, D.  

 

 

 

 

 

 

 

Irland 

2013 Beskriver sjuksköterskans 

upplevelse av 

språkbarriärer & 

användandet av tolk i 

kontexten att utveckla 

vården i Irland.  

Metod: Kvalitativ deskriptiv studie 

Urval: 7 sjuksköterskor deltog. 

Posterannonsering som bjöd in 23 deltagare 

som var registrerade på ett 

utbildningsprogram, inklusionskriterier - 

utbildade sjuksköterskor som vårdade 

patienter från olika kulturer. 

Datainsamling: Intervjuer med öppna frågor, 

sedan uppföljning med semi-strukturerad 

intervju. 

Bortfall: 69,57 % 

Fynden indikerar att 

kommunicera med 

patienter som inte talar 

samma språk är 

utmanande. Deltagarna 

oroade sig för att inte 

kunna göra en korrekt 

bedömning över den vård 

som patienterna behöver. 

Användandet av tolk kan 

underlätta bedömningen 

men det är utmaningar 

kring utnyttjandet och 

användningen av 

tolkservicen.  

Rifai, E., Janlöv, AC. & Garmy, 

P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige 

2018 Undersöka upplevelsen 

hos sjuksköterskor som 

arbetar med folkhälsa vid 

användandet av tolk vid 

möten med arabisk-talande 

förstagångsmödrar.  

Metod: Induktiv kvalitativ studie. 

Urval: 11 deltagare. Brev med information 

om studien skickades ut till 15 vårdcentraler, 

varav 11 svarade och bistod med 

kontaktinformation till 16 sjuksköterskor 

inom folkhälsa. Alla deltagare var 

specialistutbildade i folkhälsa & barn- & 

ungdomshälsa. 

Databearbetning: Semi-strukturerade 

intervjuer med öppna frågor. Analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys.  

Bortfall: 31,25% 

Resulterade i ett 

huvudtema: Vara tvungen 

att acceptera & lära sig 

inkludera tolk i möten med 

arabisk-talande 

förstagångsmödrar. Tre 

underkategorier 

identifierades: ”möjliggör 

& förstå moderns 

situation”, ”bidra till att 

skapa en tillitsfull relation” 

& ”skapa störande element 

i dialogen”. Att använda 

tolk optimerade 

konversationen mellan 

sjuksköterskan och 

mödrarna.   
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