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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Språket har viktiga funktioner för hur en kommunikation kan ske, vilket vidare 
kan ha betydelse för omvårdnaden. Språket gör det möjligt för människan att kommunicera 
med andra individer och att utbyta tankegångar, synpunkter, känslor och attityder. Språket 
gör det även möjligt för patienterna och vårdpersonal att skapa en relation. Det verbala 
språket är viktigt för att människor ska kunna förmedla information till varandra. Ett 
gemensamt språk är en förutsättning för att en god kommunikation skapas inom 
omvårdnadsarbetet mellan patienterna och vårdpersonal. Språket kan likaså vara ett hinder 
för en god kommunikation och en god omvårdnad.                                                                                  
Syfte: Syftet med studien var att belysa det verbala språkets betydelse för patienternas 
omvårdnad från ett patientperspektiv. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats där tretton artiklar analyserats med Graneheim 
och Lundmans tolkning av innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framgår att patienterna upplevde en ökad trygghet när de kunde 
kommunicera på sitt egna språk. Även tolken bidrog till en ökad trygghet när den behövdes i 
kommunikationen mellan patienterna och vårdpersonalen. Patienterna kunde även uppleva en 
osäkerhet och rädsla när de inte kunde förstå eller göra sig förstådda i kommunikationen med 
vårdpersonalen. Tolken kunde dock även bidra till att patienterna upplevde sig osäkra i 
kommunikationen. Patienterna upplevde sig inte kunna veta och förstå vad som händer runt 
omkring dem, vilket kunde leda till att ett utanförskap och en ensamhet upplevdes av 
patienterna när de inte kunde kommunicera verbalt med personer i deras vårdmiljö. 
Slutsats: Omvårdnaden verkar bli av bättre kvalité när patienterna och vårdpersonal talar 
samma språk i jämförelse med när patienterna och vårdpersonal inte talar samma språk. 
Likaså verkar omvårdnaden bli bristande när språket orsakar ett hinder i kommunikationen.  
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Inledning 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle (Sundquist, 1998). Enligt Statistiska centralbyråns 

(2011) undersökning var 15 procent av Sveriges befolkning år 2011 av utländsk härkomst. 

Enligt prognos kommer invandringen till Sverige fortsätta öka med en stadig kurva sedd från 

början av 2000-talet (a.a.). Immigranter med andra modersmål än svenska kommer vara del 

av en patientgrupp som vården i större utsträckning kommer att komma i kontakt med 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). 

 

 Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2§ (SFS 1982:763) har alla patienterna oavsett deras 

bakgrund, etnicitet eller andra personliga egenskaper samma rättighet till likvärdig vård av 

god kvalité. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2a§ (SFS 1982:763) ska vården även vara dem 

tillgänglig och tillfredställa deras behov av trygghet, autonomi och kontinuitet samt att de ska 

ha rättigheten att bli informerade om och ha ett inflytande över sin egen vård. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010a) understryker att de här patienterna är berättigade en likvärdig 

vård enligt svensk standard. Jacobs, Chen, Karliner, Agger-Gupta och Mutha (2006) menar 

dock att språket har en betydelse för patientens omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening 

(2010a) skriver att svensk sjukvård nu står inför en utmaning att kunna erbjuda patienter med 

en annan kulturell bakgrund en god och likvärdig omvårdnad. Språk och kommunikation är i 

det här fallet faktorer som har en betydelse för omvårdnaden (a.a.). Den svenska sjukvården 

påverkas inom den primära och likaså slutna vården av den ökade mångfalden (Sundquist, 

1998). Den här patientgruppen kommer öka i storlek och även så antalet människor med 

annat modersmål än svenska (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a).  

 

Dagens invandring kommer att fortsätta öka under de kommande åren (Statistiska 

centralbyrån, 2011). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2§ (SFS 1982:763) ska vården vara på 

lika villkor. Det här  oavsett patientens kulturella eller språkliga bakgrund (a.a.). Med det här 

i tanke är det viktigt att studera det verbala språkets betydelse för patientens omvårdnad för 

att kunna anpassa vården efter de här individerna. Enligt Jacobs m.fl. (2006) behövs mer 

forskning kring hur språket påverkar hälso- och sjukvården. Forskningen bör dels fokusera på 

om patienter som inte delar ett gemensamt språk med vårdpersonalen kan uppleva en 

förändring av omvårdnadens kvalité och vilka konsekvenser det kan skapa (a.a.). Det är därav 

aktuellt att göra en sammanställning av den befintliga forskningen om hur patientens 
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upplevelser av omvårdnaden påverkas av språket för att bidra till ett kunskapsunderlag, vilket 

kan bidra till en utveckling av omvårdnaden kring de här patienterna. Den här 

litteraturstudien kan möjligtvis bidra till att synliggöra och uppmärksamma den här 

patientgruppens behov.  

Bakgrund 

Språk 

Begreppet språk kan definieras som ett modersmål, vilket en individ lär sig i tidig ålder och 

som normalt blir individens naturliga val av instrument för tankesätt och kommunikation 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1964). Kommunikationen 

på det egna modersmålet underlättar förståelsen för ny information och kunskap jämfört med 

att använda ett mindre utvecklat andraspråk (Löthberg, Fryklund, Westerling, Daryani & 

Stafström, 2012). Enligt Statistiska Centralbyråns undersökning (2011) kommer Sveriges 

befolkning av utländsk härkomst att öka och därmed även befolkningen som inte har svenska 

som modersmål. I den här studien definieras språk som det verbala språket, som enligt 

Travelbee (2006) innebär muntlig kommunikation.  

Kommunikation  

Kommunikation genom språket sker genom ett flertal olika sätt genom att människor 

interagerar med andra människor via det verbala språket, symboler, tecken, handsignaler och 

kroppsspråk (Pasco m.fl., 2004). Ansiktsuttryck, kroppshållning, lukt, utseende eller tonen på 

rösten är exempel på den icke verbala kommunikationen som kan ske mellan människor. 

Människan kan på det sättet påverka en annan människa med exempelvis kroppsliga uttryck 

(Argyle, 1988). Det icke verbala språket är användbart för människan för att tyda och visa 

känslor, vilket innebär att det verbala språket inte är den enda faktorn som spelar roll för hur 

människor kommunicerar (Power, 1998). Det används enligt Argyle (1988) även som ett stöd 

och komplement till den verbala kommunikationen, ibland även som en ersättning för det 

verbala språket. Det verbala språket kan människan enligt Argyle använda för att 

kommunicera genom tal, dock även av skrift eller gestikulation som har betydelse av 

antingen ett ord eller en bokstav. Det här ger människan möjligheten att utveckla 

kommunikationen genom att använda ord och skapa meningar med en tydligare och mer 

utvecklad betydelse (a.a.). Det verbala språket är viktigt för att underlätta människans 
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möjligheter att förmedla information genom kommunikation till varandra för att vård och 

omsorg ska bli mer personlig (Travelbee, 2006). Även Pasco m.fl. (2004) skriver att språket 

har en betydelse för omvårdnaden genom att språket gör det möjligt för människan att med 

andra individer utbyta tankegångar, synpunkter, känslor och attityder. Attree (2001) skriver 

att lyssna, tala och göra sig förstådd då är viktiga delar i kommunikationen. Enligt Travelbee 

(2006) är förutsättningar för en god kommunikation att patienten och vårdpersonalen förstår 

och lär känna varandra. Det här gör det möjligt för relationen att utvecklas till en 

mellanmänsklig och personlig relation (a.a.). Språket kan dock även skapa ett hinder i 

kommunikationen mellan patient och vårpersonal, vilket kan påverka omvårdnadens kvalité 

då språket kan vara orsak till att en god kommunikation inte kan ske mellan patient och 

vårdpersonal (Murphy & Macleod, 1993). Attree (2001) skriver att vård och omsorg kan bli 

distanserad och svåråtkomlig när en sådan kommunikation inte kan skapas. Vidare påstår 

Attre att det här kan leda till att missförstånd uppstår som kan innebära en förlust av 

information och nödvändiga åtgärder. Även Pasco m.fl. (2004) samt Roberts (1994) studie 

visar att språket kan medföra ett hinder för en god kommunikation mellan vårdpersonal och 

patient som kan orsaka brister i omvårdnaden. Enligt Socialstyrelsen (u.å.) kan de här 

bristerna även leda till risker inom patientsäkerheten genom att patienterna inte förstår 

information eller på grund av missförstånd avstår från att söka vård.  

Relation 

Språket gör det möjligt att genom kommunikationen skapa relationer mellan patient och 

vårdpersonal (Travelbee, 2006). Även Pasco m.fl. (2004) nämner i sin studie att språket kan 

innebära en kommunikation som skapar relationer och är därmed viktig för omvårdnaden och 

relationen mellan patient och vårdpersonal. Enligt Attree (2001) kan en relation mellan 

patient och vårdpersonal underlätta för patienten att utrycka och diskutera sina behov och 

känslor. Travelbee (2006) skriver att det här är en viktig del för omvårdnaden då relationen 

mellan patient och vårdpersonal kan utvecklas och bli mer personlig.  

 

En bristande kommunikation kan göra det svårare för patienter och vårdpersonal att skapa 

goda relationer till varandra (Murphy & Macleod, 1993). Då vårdpersonal och patient inte 

förstår varandra på grund av att de inte delar ett gemensamt språk föreligger en risk för att 

kommunikationen blir bristfällig och hindrar utvecklingen av relationen (Pasco m.fl., 2004). 

Det här kan medföra konsekvenser då relationen mellan patient och vårdpersonal är en vikigt 

del av omvårdnadsarbetet och den personcentrerade omvårdnaden (Travelbee, 2006). Den 
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bristande kommunikation mellan patienter och vårdpersonal kan då innebära att vård och 

omsorg riskerar att bli bristande genom den begränsade möjligheten att skapa relationer 

(Attree, 2001; Pasco m.fl., 2004). Det här kan innebära svårigheter med att tillgodose det stöd 

patienterna kan vara i behov av (Murphy & Macleod, 1993).  

Patient 

Definition 

Patient i den här studien definieras enligt Landstingsförbundets (1998) definition, det vill 

säga en person som erhåller hälso- och sjukvård. Den här studien använder sig av begreppet 

patient oavsett verksamhetsområdet och den vårdform där vårdtagaren finns (Socialstyrelsen, 

2010). 

Rättigheter 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2§ (SFS 1982:763) ska hälso- och sjukvård vara lika för 

hela befolkningen, oavsett kulturell eller språklig bakgrund. I vissa fall kan Förvaltningslagen 

8§ (SFS 1986:223) tillämpas som innebär att en tolk bör anlitas när det föreligger ett behov 

då en myndighet kommer i kontakt med en person som inte behärskar det svenska språket. 

Det finns en skyldighet att erbjuda tolk när det anses behövas. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2b§ (SFS 1982:763) ska patienten bli informerad om sitt 

hälsotillstånd och få individanpassad information om behandling samt undersökningar.  

Upplevelse 

Enligt Eriksson (1991) har människan ett medvetande och ett självmedvetande som når, 

innefattar och engagerar hela människan där hon möter sig själv. Eriksson förklarar vidare att 

uppleva innebär att möta det abstrakta eller konkreta andra för en helande process. 

Helhetsupplevelsen är för varje individ unik, dock menar Eriksson att människan är beroende 

av gemenskap där hon upplever sig själv som en unik individ. Människan gör sig förstådd, 

accepterad, besvarad och söker att vara del av en större helhet samtidigt som hon går utanför 

sig själv och blir sårbar (a.a.). Människans upplevelser får även genom språket karaktär och 

mening genom kommunikationen och relationen med andra människor (Pasco m.fl., 2004). 

Helheten av upplevelsen är inte möjlig att förstå enligt Eriksson (1991) då varje individ är 

unik och därav är det inte möjligt att helt förstå eller tolka en annan människas upplevelser, 

dock menar Eriksson på att det är möjligt att till en viss grad förstå med rätt förutsättningar 

för kommunikationen mellan två människor.  
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Omvårdnad 

Enligt Travelbee (2006) innebär begreppet omvårdnad att hjälpa patienten att hitta mening 

och motivera till hälsa. Kommunikationen är en viktig del i den här processen då Travelbee 

menar att det är kommunikationen som bygger en grund för den omvårdnad som relationen 

sedan utvecklas från. Enligt Socialstyrelsen (2010) möjliggör kommunikationen en 

delaktighet för patienterna genom undervisning och information. Socialstyrelsen förklara att 

det är av vikt att patienterna förstår den information och undervisning som givits och att 

vårdpersonalen uppmärksammar uttryckt behov av information. Patientens delaktighet 

möjliggörs genom att kommunikation sker från både patienten och vårdpersonalen (a.a.). En 

gemensam kommunikation som förstås av alla parter vidgar patienternas möjligheter att vara 

delaktiga i den egna behandlingen och ta beslut kring den egna vården, vilket därmed bidrar 

till en trygghet hos patienten (Travelbee, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2010) är syftet med 

omvårdnaden att skapa trygghet hos patienterna, vilket kan kopplas till kommunikationens 

kvalité mellan patienterna och sjukvården. Socialstyrelsen menar att ett gemensamt språk kan 

medföra en ökad trygghetskänsla hos patienterna (a.a.). I omvårdnaden ingår även den 

personcentrerade omvårdnaden där det är viktigt att patienterna kan uttrycka sina personliga 

behov för att de ska kunna få dem tillfredställda (Svensk sjuksköterskeförening, 2010b). 

Enligt Svensk sjuksköterskeföreningen (2010a) innebär en personcentrerad omvårdnad delvis 

att sjuksköterskan beaktar de omvårdnadsbehov patienten har relaterat till patientens 

kulturella eller språkliga bakgrund. Den personcentrerade omvårdnaden bidrar till att bevara 

patientens integritet, värdighet, självständighet och förmåga att ta egna beslut (a.a).  

Faktorerna språk och kommunikation har en betydelse för upplevelsen av livsvärlden och 

påverkar hur den personcentrerade omvårdnaden kan användas i omvårdnadsarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010b). 

Teoretisk referensram 

Travelbee (2006) förklarar omvårdnaden som en process mellan människor där 

sjuksköterskan bistår med insatser att förebygga eller hantera upplevelser av sjukdom, 

lidande och att finna mening med upplevelserna. I grunden menar Travelbee att 

omvårdnadens uppgift är att upprätthålla en så hög nivå av hälsa som möjligt, frambringa 

förändring hos patienten och förebygga, hantera sjukdom och lidande. Travelbee förklarar 

även att sjuksköterskan informerar och agerar pedagogiskt för att utveckla patientens förmåga 

att undvika sjukdom, lidande och uppmanar till ett hälsosammare leverne.  
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Travelbee (2006) lägger även tyngdpunkt på att kommunikation är en process för att få och 

ge upplysningar med både psykisk och fysisk interaktion genom en avsändare och en 

mottagare. Enligt Travelbee krävs att båda parter är aktiva och utbyter tankegångar och 

synpunkter för att utveckla konversationen. Även att en central del av kommunikationen 

inom omvårdnaden är att de involverade individerna förstår varandra. Travelbees 

omvårdnadsteori förklarar hur sjuksköterskan och patienten observerar varandra och utbyter 

tankar, känslor och attityder från båda parterna i omvårdnadsprocessen för att underlätta 

delaktighet i vården. Även trygghet och ett gott bemötande mellan patient och sjuksköterska 

enligt Travelbees omvårdnadsteori viktigt för att processen ska kunna utvecklas. Alla möten 

är enligt Travelbee unika och individuella med olika krav på relationer och hantering, trots 

det finns det alltid likheter. Sjuksköterskans kunskaper om hur kommunikationen ska ske är 

enligt Travelbees omvårdnadsteori viktig för att kunna etablera en god relation mellan 

sjuksköterska och patient.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa det verbala språkets betydelse för patienternas omvårdnad 

från ett patientperspektiv. 

Metod 

I den här studien valdes metoden litteraturstudie med en kvalitativ ansats från ett valt ämne 

där material samlades in, granskades och sammanställdes till ett arbete. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är dessa steg nödvändiga i utformningen av en litteraturstudie. En kvalitativ 

ansats valdes för att beskriva patienternas upplevelser av omvårdnaden för att undersöka det 

verbala språkets betydelse för omvårdnaden. En kvalitativ ansats kan enligt Nyberg och 

Tidström (2012) användas för att uttyda och förstå uppfattningar, upplevelser och avsikter. 

Datainsamling 

För att hitta relevant litteratur följde den här studien Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) 

steg för att formulera ett upplägg för litteratursökningens praktiska del. Först identifierades 

de resurser och det material som fanns tillgängligt för utförandet av studien. Det ansågs 

finnas tillräckligt med resurser för att studien skulle kunna genomföras. De relevanta källorna 

ansågs med tanke på material och relevans för studien vara databaserna Cinahl och Medline 
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som förklaras i nästa stycke. En sökväg utvecklades för varje söksystem. För att se 

söktermerna se bilaga 1. 

 

Databaserna som användes i studien är Cinahl och Medline. Enligt Willman, m.fl. (2006) står 

Cinahl för Cumulative index to Nursing and Allied Health Literature. Cinahl som databas var 

relevant på grund av att det är möjligt att hitta indexerade artiklar från alla 

omvårdnadsartiklar som godkänts av organisationen bakom databasen. Cinahls databas består 

till större del av indexerade tidskrifter som handlar om omvårdnad. Medline är en databas 

som är primär för National Library of Medicine som uppdateras dagligen. Den här databasen 

innehåller referenser från 1960-talet och framåt inom områden som veterinärmedicin, 

medicin, hälso- och sjukvårdsadministration och omvårdnad (a.a.). Eftersom att även Medline 

behandlar området omvårdnad valdes även den här databasen ut för litteratursökning. Dock 

härstammar majoriteten av de utvalda artiklarna i den här studien från databasen Cinahl på 

grund av en större relevans.  

Vid litteratursökningen användes flera söktermer med olika kombinationer för att kunna 

precisera sökningen och hitta tillgänglig information och relevant fakta som kunde besvara på 

studiens syfte. Den Booleska sökoperatören AND användes för att kunna hitta relevant data 

under datainsamlingen. Willman, m.fl. (2006) förklarar att de Booleska sökoperatörerna är 

ord som separerar eller förenar olika söktermer. Med den booleska sökoperatören AND 

fokuserades sökningen ytterligare, då AND letar efter referenser som innehåller samtliga 

söktermer (a.a.). Sökningen bildade fem sökblock (se bilaga 1). Antalet sökträffar var 

sammanlagt i Cinahl 3282 och 513 i Medline.  

Urval 

För att artiklar skulle inkluderas i den här studien var ett krav att de var skrivna på det 

svenska eller engelska språket. Artiklarna skulle även ha ett kvalitativt innehåll och vara 

publicerade mellan år 1990-2013 för att öka tillgången till data samt begränsa sökningen till 

relativt ny forskning. Artiklarna skulle vara peer reviewed och ha abstrakt tillgängligt för att 

få en överblick av artikelns innehåll. Artiklarna som inkluderades behandlade det verbala 

språket och patientens perspektiv och upplevelser. Det var ett krav att artiklarna skulle 

behandla patientens upplevelser från patientens perspektiv över hur språket påverkade 

patientens omvårdnad. De artiklar som saknade någon av dessa kriterier eller inte ansågs 

relevanta i abstrakt eller fulltext sorterades bort.  
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Kvalitetsgranskning 

Om artikelns titel var relevant för studiens syfte, lästes abstraktet igenom. Därefter gjordes 

det en bedömning över om abstrakt var relevant för studiens syfte. I det fallet då abstrakt var 

relevant för syftet lästes artikeln igenom i fulltext. Efter granskningen av fulltexten valdes 

artiklar som inte behandlade patientens upplevelser eller upplevelser ur patientens perspektiv 

bort. Omkring 300 abstrakt lästes igenom och 25 artiklar valdes ut för att läsas i fulltext 

(bilaga 1). De 25 artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Willman m.fl. (2006) 

granskningsprotokoll för studier med kvalitativ metod (bilaga 2). Kategorierna vid 

kvalitetgranskningen var hög, mellan och låg kvalité. Protokollet användes genom att 

poängsätta de olika kriterierna från kvalitetsgranskningsprotokollet. Alla 25 artiklar 

kvalitetsgranskades och gavs 1 poäng vid ”ja” svar, medan ett ”nej” och ”vet ej” svar gav 0  

poäng. Högsta möjliga poäng i kvalitetsgranskningen var 14. Alla artiklar som gick igenom 

kvalitetsgranskningen fick antingen hög, medel eller låg kvalité genom att artiklarna som fick 

10 poäng eller högre räknades som hög kvalité, 5-9 räknades som medel kvalité och 0-4 

räknades som låg kvalité. 12 artiklar som fick låg kvalité 0-4 eller som ansågs inte ha 

tillräckligt med relevans för syftet valdes bort. 13 artiklar återstod efter kvalitetsgranskningen 

med 12 stycken med hög kvalité och 1 med medel kvalité. 

 

Sammanlagt lästes omkring 1000 titlar och 300 abstrakt. Titlarna begränsades till omkring 

1000 av de 3795 träffar som sökningarna resulterade i på grund av att databaserna som 

användes under sökningen kunde sortera efter relevans. Efter ett antal genomgångar av 

samtliga träffar i sökningen upptäcktes att de sökningarna som var placerade långt bak i 

sökresultatet inte hade någon relevans för studien. Därav togs beslutet att begränsa antalet 

lästa titlar då sökningen resulterade i ett stort antal träffar.  

Dataanalys 

Analysen gjordes genom att använda tillgänglig fakta med tanke på att undvika egen tolkning 

av det material som hittades. Materialet lästes igenom upprepade gånger för att skapa en 

helhetsbild över innehållet. Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av hur en analys kan 

utföras valdes för att analysera det kvalitativa innehållet i utvalda artiklar.  

 

Meningsbärande enheter ord, meningar eller stycken som har relevans till varandra genom 

deras innehåll och kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsbärande enheter som 

hade relevans för studiens syfte valdes ut ur texten. Vidare kondenserades meningsenheterna 
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med tanke på att fortfarande behålla kärnan av meningsenheterna. Av det kondenserade 

materialet bildades koder som representerade meningsenheternas innehåll. Koderna användes 

sedan för att se olika perspektiv på informationen och för att upptäcka skillnader och likheter 

i materialet. Koder med en gemensam betydelse hängde samman i kategoriseringen och 

kunde inte placeras ut i flera kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det vikigt 

att materialet behåller sin kärna genom nedbrytningen till koder för att stärka studiens 

trovärdighet.  

Resultat 

I resultatet kan fyra kategorier redovisas vilka är trygghet, rädsla/osäkerhet, ovisshet och 

utanförskap/ensamhet (figur 1.). 

 
Figur 1.  

Trygghet 

Patienterna upplevde att det var mer bekvämt att kommunicera på det egna språket (Gurman 

& Becker, 2008). Patienterna upplevde att de lättare  kunde uttrycka sina egna önskemål och 

förklara sin egen vilja när de kunde tala samma språk som vårdpersonalen (Heikkila, Sarvima 

& Ekman, 2007). Patienterna kände sig mer säkra och bekväma när de kunde kommunicera 

direkt med vårdpersonalen och göra sig förstådda (Bergman & Connaughton, 2013). 

Patienterna upplevde även att de var mer säkra på att de blev förstådda och att de kunde 

förklara mer exakt vad de upplevde när personer i deras miljö talade samma språk som dem 
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själva (Heikkila, Sarvima & Ekman, 2007). Patienterna uttryckte att de kände sig mer 

självsäkra på att prata när de talade samma språk som personer i deras vårdmiljö (Gurman & 

Becker, 2008). Patienterna upplevde även att de hade möjligheten att visa sina personliga 

sidor när de talade samma språk som personer i deras vårdmiljö (Heikkila, Sarvima & 

Ekman, 2007). Patienterna förklarade att de uppskattade  att vårdpersonalen försökte 

kommunicera med dem, även om de inte talade samma språk (Bergman & Connaughton, 

2013). 

 

Patienterna upplevde att omhändertagandet och mötet med vårdpersonalen blev mer positiv 

när det fanns vårdpersonal eller tolk som kunde tala samma språk som dem själva. 

Patienterna upplevde att tolken bidrog till att hjälpa dem att uttrycka sina behov och förstå 

information. (Garcia & Ducket, 2009). Patienterna upplevde även att tolken bidrog till att de 

bättre kunde förstå vad som hände dem (Garret, Dickson, Young, Whelan & Forero, 2008). 

Patienterna upplevde sig även tydligare förstå sin situation och vad de skulle behöva gå 

igenom under vårdtillfället när tolk användes vid behov (Gurman & Becker, 2008). 

Rädsla/Osäkerhet 

Patienterna förklarade att de kunde uppleva sig osäkra på om vårdpersonalen förstod deras 

förklaringar av symtom när språket orsakade ett hinder i kommunikationen (Butler, Kim-

Godwin & Fox, 2008). Patienterna upplevde sig även osäkra över om de hade förstått 

instruktioner från vårdpersonalen korrekt (Gurman & Becker, 2008). Patienterna förklarade 

att de upplevde en oro och rädsla när de inte kunde kommunicera med vårdpersonalen 

(Garret, Dickson, Young, Whelan & Forero, 2008). Patienterna kände sig stressade och 

nervösa när inte kunde tala samma språk som vårdpersonalen (Garcia & Ducket, 2009). 

Patienterna upplevde rädsla när de inte kunde förstå vad som skulle hända dem eller förstå 

sitt eget tillstånd (Garret, Dickson, Young, Whelan & Forero, 2008). De uttryckte en rädsla 

över att få fel eller oönskad behandling (Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, 2009). Patienterna 

uttryckte även en rädsla över att inte veta om de fick den omvårdnaden de behövde (Harari, 

Davis & Heisler, 2008; Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004). Patienterna förklarade att 

de upplevde att vårdpersonalen inte kunde tillfredställa deras omvårdnadsbehov om de inte 

kunde förstå varandra (Harari, Davis & Heisler, 2008).  

 

Patienterna upplevde sig osäkra över att föra samtal om ämnen som för dem kunde uppfattas 

som känsliga när tolktjänsten var närvarande i mötet  (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 
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2009). Patienterna uttryckte även en oro över om tolken filtrerade, förändrade eller 

utelämnade information i samtalet mellan patient och vårdpersonal (Bergman & 

Connaughton, 2013). Patienterna kände sig även osäkra över om tolken hade översatt deras 

samtal  korrekt och om rätt information förmedlades till vårdpersonalen. Patienterna upplevde 

att de i samtalet genom tolk var osäkra över om de själva förklarade rätt eller om tolken hade 

förstått dem korrekt (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2009). Patienterna förklarade 

även att de var oroliga över att deras egna klagomål och förslag från vårdpersonalen gick 

förlorade i tolkens översättning (Dogan, Tshudin, Hot & Özkan, 2009). 

Ovisshet 

Patienterna upplevde att de inte kunde förstå vad som hände i deras miljö, omvårdnad eller i 

den egna situationen när de inte kunde kommunicera med vårdpersonalen (Garett, Dickson, 

Young, Whelan & Forero, 2008). Patienterna förklarade att de hade problem med att förstå 

hur behandling skulle gå till eller hur olika moment skulle utföras (Butler, Kim-Godwin & 

Fox, 2008). Patienterna förklarade även att de inte alltid förstod varför mötet ägt rum och vad 

de i mötet med vårdpersonalen kom fram till (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004). Efter 

mötet med vårdpersonalen kunde patienterna uppleva sig förvirrade om deras diagnos och 

behandling. De upplevde sig även ha frågor de inte fick svar på (Hadziabdic, Heikkilä, 

Albin&Hjelm, 2009). Patienterna uttryckte även en frustration över att inte förstå och att vara 

ovetande om vad de kunde förvänta sig efter behandling (Kwok & White, 2011). 

 

Patienterna upplevde att den bristande möjligheten att kommunicera gjorde det svårt att  

förstå tester och medicinering (Gurman & Becker, 2008). Patienterna förklarade att de inte 

alltid förstod i vilket syfte de skulle ta läkemedel när språket orsakade ett hinder i 

kommunikationen (Butler, Kim-Godwin & Fox, 2008). Patienterna upplevde även att de 

kunde ha problem med att förstå instruktioner av tekniska hjälpmedel som användes inom 

sjukhusmiljön när det var problematiskt att kommunicera med vårdpersonalen (Gurman & 

Becker, 2008). 

Utanförskap/Ensamhet 

När patienterna inte kunde kommunicera med vårdpersonalen eller andra människor i deras 

omgivning upplevde de en ensamhet och ett utanförskap. Patienterna beskrev situationen som 

hemsk och ensam (Vydelingum, 2000; Kwok & White, 2011). Patienterna uppfattade sig som 
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isolerade då de inte kunde kommunicera eller prata med personer i deras vårdmiljö (Garcia & 

Duckett, 2009; Vydelingum, 2000).  

 

Patienterna uttryckte en frustration över att de inte kunde kommunicera eller förstå vad som 

sades (Garrett, Dickson, Young, Whelan & Forero, 2008). Patienterna kunde uppleva sig som 

försummade av vårdpersonalen (Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, 2009). Patienterna 

upplevde att de inte hade någon möjlighet att diskutera frågor eller hur de mådde med 

vårdpersonalen på grund av den bristande kommunikationen (Gerrish, Chau, Sobowale & 

Birks, 2004). Patienterna upplevde även att de inte kunde uttrycka sina behov av omvårdnad 

(Garret, Dickson, Young, Whelan & Forero, 2008). Patienterna upplevde att det var svårt att 

förklara sina känslor när språket orsakade ett hinder i kommunikationen (Harari, Davis & 

Heisler, 2008). Patienterna uppfattade det som svårt att förklara sina upplevelser utan ord 

(Gurman & Becker, 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes för den här studien och sammanlagt användes 13 vårdvetenskapliga 

artiklar till resultatet. Eftersom syftet med den här studien var att belysa det verbala språkets 

betydelse för patientens omvårdnad utifrån patienternas perspektiv, valdes en kvalitativ 

metod.  

 

Datainsamlingen genomfördes enligt Willman, m.fl. (2006) tillvägagångssätt för att ta fram 

evidensbaserad kunskap genom litteratursökning. Sökningen genom Cinahl och Pubmed 

nådde mättnad när nya sökningar inte gav något nytt material. Den booleska sökoperatören 

AND användes vid sökningarna, vilket möjliggjorde att sökningarna kunde begränsas till en 

högre relevans för materialet. I sökningarna användes meshtermer samt fritext enskilt och 

kombinerat för att ytterligare precisera sökningen. I flera fall kopplades sökorden till artiklar 

som inte hade relevans för studiens syfte och som istället exempelvis behandlade 

vårdpersonalens perspektiv. Det här problemet var dock svårt att kringgå då ytterligare 

preciserad sökning hade bidragit till ett få antal artiklar. Granskär och Häglund-Nielsen 

(2008) förklarar att det är av vikt att hitta de rätta sökorden då sökningen inte får vara för 
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smal eller för omfattande. Är informationen för omfattande så kan materialet bli 

svårhanterligt och om informationen är för smal finns det en risk för att aktuell data förbises. 

 

De inklusionskriterierna som användes vid sökningen hjälpte att avgränsa materialet och öka 

materialets relevans för syftet. Relevant information hittades för att kunna svara på studiens 

syfte genom de databaser som användes, dock var mängden information begränsad och inte 

alltid tillfredsställande vid litteratursökningen. Under litteratursökningen återfanns få 

kvalitativa artiklar inom den här studiens område då det valda området enbart fokuserade på 

språket. Det här eftersom att flertalet av de artiklar som hittades under litteratursökningen 

behandlade de kulturella skillnaderna mellan patienterna och vårdpersonal, vilket medförde 

att endast vissa delar av artikeln kunde utnyttjas som då behandla språket som en del av 

kulturella faktorer. Då alla artiklar som hittades var skrivna på engelska kan resultatet ha 

påverkats genom viss tolkning då texten översattes till svenska. Enligt Henricson (2012) finns 

därmed en risk för att egen tolkning inte helt uteslutits. Anledningen till begränsningen av 

vilket språk som användes i artiklarna var på grund av risken för egen tolkning av materialet 

och begränsade språkkunskaper.  

 

Artikeln skriven av Gerrish, Chau, Sobowale och Birks (2004) valdes ut då det som fanns att 

tillgå under patienternas perspektiv ansåg kunna bidra till resultatet. Artikeln behandlar 

patientens, sjuksköterskans och tolkens perspektiv. I artikeln har de olika perspektiven och 

upplevelserna kunnat urskiljas tydligt på grund av att de olika grupperna patient, 

sjuksköterska och tolk har delats upp i tydligt avskilda stycken och rubriker.  

 

Eftersom artiklar som svarade på syftet var få gjordes ingen omfattande geografisk 

begränsning. Artiklarna som användes har härstammat från forskning bedriven i USA, 

Sverige, Australien, Finland, England och Tyskland. Det behandlade syftet i den här studien 

är det verbala språkets betydelse för omvårdnaden genom kommunikationen, vilket kan 

kopplas till omvårdnaden i de länder som studien valt att basera resultatet på. Kulturella och 

sociala skillnader skulle kunna ha påverkat resultatet då kulturen och sociala skillnader inte 

tagits hänsyn till i resultatet.  

 

Skillnader i samhällets ojämlikheter, skilda livsvillkor, ekonomi och utbildningsnivå är 

exempel på sådana aspekter som skulle kunnat påverka resultatet (Diaz, 2009). Även 

skillnader i ländernas utformning av vård- och omsorgssystemen är till stor del kopplade till 
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landets demografi, ekonomi, värderingar och tradition, vilket gör det svårare att göra 

jämförelser av olika länders vård- och omsorgssystem (Ström, 2013). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2010a) är det språket en människa använder en del av kulturen och 

därav så spelar även kulturen in i betydelsen av språket. Kulturen är en referensram för 

människors upplevelser (a.a.). Det här leder till att det är svårt att avgöra hur resultatet kan  

ha påverkats av kulturskillnader i de länder som forskningen har bedrivits i. 

 

Tillgängligheten av tolktjänst som hjälpmedel vid språket som ett hinder kan skilja sig mellan 

olika länder och variera beroende på vilket språk patienten talar. Resultatet som belyser 

tolken kan ha påverkats av de geografiska skillnaderna då det kan finnas skillnader i den 

professionella tolktjänstens tillgänglighet och hur den utnyttjas. Rättigheterna för patienterna 

kan skilja sig mellan länder, vilket medför en svårighet att generalisera. Därför kan studiens 

resultat ha påverkats av de skillnader som råder mellan olika ländernas sjukvårdssystem och 

patienternas rättigheter i sjukvården. Tolkens professionalitet och utbildning kan vara en 

faktor som skiljer sig mellan länderna, vilket också skulle kunna påverka resultatet då kvalité 

av tolktjänsten kan skilja sig åt mellan länderna. Studien behandlar dock inte tolktjänst som 

det huvudsakliga ämnet utan upplevelserna från patienter kopplat till det verbala språkets 

betydelse för omvårdnaden. I resultatet valdes tolktjänst att diskuteras på grund av att den 

används som ett hjälpmedel vid hinder i kommunikationen. Där av är det av intresse att 

behandla tolktjänst i studiens resultat då patienternas upplevelser om språket vid omvårdnad 

annars riskerade att felaktigt uteslutas. 

 

Enligt Allwood (1979) samspelar det verbala och ickeverbala språket. De båda är därav 

viktiga att uppmärksamma i kommunikationen. Genom att utesluta det icke verbala språket 

går det inte att utesluta att resultatet kan ha påverkats. Det här på grund av att det icke verbala 

språket är viktigt för hur kommunikationen kan ske mellan människor och hur det verbala 

språket kan användas och uppfattas.  

 

Innehållsanalysen utfördes av samtliga som utfört studien då det kan uppstå olika 

uppfattningar om vad som är relevant och inte. En överenskommelse över vad som skulle 

finnas med i analysen diskuterades fram, vilket enligt Henricson (2012) stärker analysens 

trovärdighet. Konstruktionen av meningsenheter, kondensering, kodning och 

kategoriseringen gjordes av samtliga som skrev studien och en utomstående kontrollerade 
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resultatbeskrivningen, vilket stärker trovärdigheten ytterligare. Enbart kategorier skapades då 

det inte ansågs finnas tillräckligt med material att arbeta med för att skapa underkategorier.  

 

På grund av bristande erfarenhet föreligger risken att kvalitetsbedömningen av artiklarnas 

kvalité har blivit högre eller lägre i jämförelse med om mer erfarenhet fanns att tillgå. Inga 

artiklar med låg kvalité användes. Artiklarna bedömdes av samtliga som utförde den här 

studien som enligt Henricson (2012) stärker studiens pålitlighet. De kvalitetsbedömda 

artiklarna som valdes ut för studien hade hög eller medel kvalité.  

Resultatdiskussion 

Enligt resultatet är det av betydelse att patienterna kan förstå och göra sig förstådda genom 

det verbala språket då det påverkar upplevelsen av omvårdnaden. I flera avseenden är ett 

gemensamt språk en viktigt faktor för hur patienter upplever sin omvårdnad. Dels så   

verkar ett gemensamt språk mellan patienterna och vårdpersonalen underlätta för patienterna 

att uttrycka önskemål, behov och upplevelser. Enligt Travelbees (2006) omvårdnadsteori är 

förmågan att utbyta tankegångar och synpunkter mellan patient och vårdpersonal viktig för en 

effektiv kommunikation. Den kommunikationen kan vidare leda till en god relation som 

bidrar till en god omvårdnad (a.a.). Vikten av en effektiv kommunikation kan tydligt ses i 

studiens resultat både vid ett gemensamt samt icke gemensamt språk mellan patienterna och 

vårdpersonalen. Då kommunikationen inte fungerade korrekt på grund av att språket orsakade 

ett hinder i kommunikationen hade patienterna negativa upplevelser av omvårdnaden då de 

inte förstod vårdpersonalen eller kunde göra sig förstådda till vårdpersonalen. Det här 

medförde bland annat att patienterna upplevde att omvårdnaden delvis blev begränsad på 

grund av en ineffektiv kommunikation.  

 

Enligt resultatet kunde den bristande kommunikationen leda till att patienterna upplevde 

relationen till vårdpersonalen som distanserad och att de blev försummade av vårdpersonalen.  

Attree (2001) och Travelbee (2006) skriver att kommunikationen mellan patienter och 

vårdpersonal är viktig för att skapa en relation, som för patienten underlättar förmågan att 

uttrycka och diskutera sina behov och känslor. Travelbee (2006) förklarar även i sin 

omvårdnadsteori att kommunikationen är grunden för utvecklingen av relationen mellan 

vårdpersonalen och patienterna för att den ska bli mer personlig, vilket kan förklara 

patienternas upplevelser av att relationen med vårdpersonalen var bristande. Resultatet visar 

även att patienterna upplevde att de inte fick den hjälp och det stöd de ansågs sig behöva när 
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vårdpersonalen inte kunde förstå dem. Travelbee (2006) förklarar att kommunikationen är 

viktig för att sjuksköterskan ska förstå de behov patienten har och på det sättet erbjuda den 

hjälp patienten är i behov av. Även i Murphy och Macleods (1993) studie framgår det att 

patienterna kan uppleva att de inte får det stöd de önskar när språket skapar ett hinder i 

kommunikationen. Enligt Travelbees (2006) omvårdnadsteori är relationen mellan 

vårdpersonal och patienterna en viktig del i hur en omvårdnad med trygghet och social 

interaktion kan ske, vilket belyser språket och kommunikationens viktiga roll för 

omvårdnaden. 

 

Enligt Travelbees (2006) omvårdnadsteori ska patientens egna förmåga tas tillvara på och 

därmed även möjligheten att vara delaktig i den egna omvårdnaden. Vidare förklarar 

Travelbee att det är nödvändigt att kommunikationen sker från båda parterna då det är en 

ömsesidig process där de försöker förstå varandra och därmed kan behoven tillfredställas. 

Resultatet visar på att patienterna upplevde att deras delaktighet och förmåga att ta del av den 

egna omvårdnaden minskade när de inte hade möjligheten att kommunicera, då språket 

orsakade ett hinder i kommunikationen. Patienterna kunde då inte i samma omfattning vara 

med och planera och fatta beslut kring den egna situationen och omvårdnaden, eller 

ifrågasätta och bidra med egna upplevelser för att anpassa omvårdnaden. Enligt Larsson, m.fl. 

(2011) leder ovisshet om hälsa och status till att det blir svårare för patienterna att samarbeta 

och vara delaktiga i beslut. Patienternas möjlighet till kontroll och inflytande försämras om 

de upplever hinder i utformningen av omvårdnaden (a.a.). Patienternas självbestämmande ska 

tas tillvara på och bidra till ett engagemang och ansvar hos patienterna för den egna 

omvårdnaden. Faktorer som bemötande och information påverkar patientens inflytande över 

den egna omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2012). Enligt Travelbees (2006) omvårdnadsteori är 

det viktigt med en god kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienterna för att 

sjuksköterskan ska kunna bemöta patienten på ett bra sätt. Enligt resultatet var språket ett 

hinder i kommunikationen mellan patienterna och vårdpersonalen som minskade patienternas 

möjlighet till självbestämmande. Det verkade även enligt patienterna bli svårare för dem att 

förstå vad som skulle ske och hur de skulle gå till väga vid olika typer av 

omvårdnadssituationer, egenvårdsinstruktioner och procedurer när språket orsakade ett hinder 

i kommunikationen. Enligt Socialstyrelsen (2012) är det viktigt att patienterna förstår 

innebörden av vård, behandling och instruktioner ur patientsäkerhetssynpunkt.  
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Enligt resultatet upplevdes få begränsningar i omvårdnaden relaterat till kommunikationen 

från patienternas sida när språket inte orsakade ett hinder i kommunikationen mellan 

patienterna och vårdpersonalen. En effektiv kommunikation ökade även patienternas 

trygghetskänsla och bekvämlighet i deras omvårdnad då inga större svårigheter med att 

kommunicera förekom. Trygghetsupplevelsen kan enligt Socialstyrelsen (2010) påverkas av 

kommunikationens kvalité genom det verbala språket mellan patienterna och vårdpersonalen. 

Även Travelbee (2006) påpekar i sin omvårdnadsteori att det är av vikt att patienterna och 

vårdpersonal förstår varandra för att patienterna ska uppleva trygghet i omvårdnaden. Enligt 

resultatet upplevde patienterna sig mindre trygga och osäkra när språket orsakade ett hinder i 

kommunikationen. I Weech-Maldaonado, m.fl. (2003) studie framkommer det att patienter 

som inte talar samma språk som vårdpersonalen ofta har en sämre upplevelse av sin 

omvårdnad. Enligt resultatet innebar även den begränsade kommunikationen känslomässiga 

konsekvenser för patienterna i form av upplevd rädsla och frustration. Patienterna kunde även 

uppleva ensamhet och utanförskap då de var obenägna att kommunicera på grund av att 

språket orsakade ett hinder i kommunikationen. Utan en möjlighet att göra sig förstådda eller 

förstå andra i deras vårdmiljö riskerade patienterna att uppleva sig isolerade.  

 

Enligt resultatet underlättar ett gemensamt språk mellan patienterna och vårdpersonalen 

patienternas förmåga att visa sina personliga sidor. Travelbee (2006) påpekar att en god 

kommunikation är viktigt för att patienterna ska kunna behandlas som unika individer. Det 

här genom att lära känna patienterna och möta det behov patienterna har (a.a.). Den 

personcentrerade omvårdnaden innebär att patienten blir förstådd som en unik individ med 

egna personliga behov (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Enligt Socialstyrelsen (2005) 

ska sjuksköterskan vara uppmärksam på och möta patientens upplevelser och tillgodose de 

sociala och kulturella omvårdnadsbehoven som finns. Enligt resultatet verkar ett gemensamt 

språk och en god kommunikation mellan vårdpersonal och patienterna underlätta att 

tillgodose de här behoven. En begränsad kommunikationen på grund av att patienterna och 

vårdpersonalen talar olika språk kan däremot bidra till att de här behoven blir svårare att 

tillgodose. Där av föreligger en risk att den personcentrerade omvårdnaden blir begränsad när 

språket orsakar ett hinder i kommunikationen. Det här på grund av att det blir svårare att 

skapa en god relation mellan vårdpersonalen och patienterna samt svårare att tillgodose 

patienternas individuella behov. Resultatet visar dock att det kan vara positivt för patienternas 

upplevelse av omvårdnaden att vårdpersonalen försöker skapa en kommunikation, trots 

svårigheter att tolka patienternas språk. Det här kan möjligtvis lindra känslan av ensamhet 
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och isolering hos patienterna. Det kan där av vara betydande att inte förbise de här 

patienternas behov av kommunikation och att kommunicera i den grad det är möjligt för att 

skapa en bättre tillvaro för patienterna. 

 

Resultatet visar att det fanns olika uppfattningar bland patienterna om hur tolken bidrog till 

deras omvårdnad. Tolken ansågs av patienterna göra det möjligt att förstå och bli förstådd. 

Patienterna ansåg även att möjlighet att redogöra för behov underlättades med hjälp av 

tolken. Tolken verkade bidra till en ökad trygghet hos patienterna när språket orsakade ett 

hinder i kommunikationen till vårdpersonalen. Tolken medförde dock även begränsningar i 

patienternas relation till vårdpersonalen. Enligt Barnes, Ball och Nivens (2011) kan det vara 

svårt att inleda en god relation mellan patienterna och vårdpersonalen när tolk närvarar i 

samtalet. Enligt resultatet fanns även en osäkerhet hos patienterna över om tolken hade 

översatt deras meddelande korrekt och om tolken hade uteslutit information i översättningen. 

Enligt Socialstyrelsen (2012) kan patienterna missuppfatta tolken genom dennes röstklang, 

tonfall och röstvolym. Enligt Fatahi, Hellström, Skott och Mattsson (2008) är det heller inte 

ovanligt att tolken under översättningen gör korta sammanfattningar av längre meddelanden 

från patienterna. Det här kan möjligtvis förklara patienternas osäkerhet över om tolken 

översatt deras meddelande rätt, då hela meddelandet kan upplevas fragmenterat och 

nedkortat. Enligt Socialstyrelsen (2012) kan en tolk som är olämplig eller har en dålig 

samtalsteknik försvåra kommunikationen mellan patienterna och vårdpersonalen. Tolken 

kunde av patienterna även upplevas som ett hinder vid olika moment och undersökningar då 

tolken gjorde intrång på den personliga integriteten. Ayonrinde (2003) skriver att integriteten 

hos en patient innebär att patienten själv måste kunna bestämma vem han eller hon delar 

känslor, personligt utrymme eller tankar med. Dock har patienter i behov av tolk inte alltid 

möjligheten att kommunicera när språket orsakar ett hinder i kommunikationen och har 

därmed ett begränsat val.  

 

Travelbees (2006) omvårdnadsteori blir begränsad i det kliniska utförandet då ett gemensamt 

språk inte finns, på grund av att en stor del av hennes teori handlar om att ha en god 

kommunikation mellan patienterna och vårdpersonalen. Kommunikationssvårigheterna blir 

ett hinder för att frambringa förändring hos patienterna, informera patienterna samt utveckla 

patienternas förmåga att undvika sjukdom och lidande.  Utan den här kommunikationen 

utesluts delar av omvårdnaden som gör att omvårdnaden blir bristfällig vid sådant som 

patienternas behov, individualitet och integritet. Även sjuksköterskans omvårdnadsroll 
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påverkas negativt gällande förmågan att visa empati och förståelse samt att kunna 

tillfredställa de behov patienterna har. Enligt Travelbee (2006) är kommunikationen en viktig 

del av omvårdnaden och hur den används vid omvårdnadsarbetet. När kommunikationen 

brister blir det svårt att uppfylla syftet som sjuksköterskan har för patientens omvårdnad 

(a.a.). Möjligheten att samla in den data som behövs från patienten, planera utifrån patientens 

behov och sedan utvärdera omvårdnaden riskerar att bli bristande då kommunikationen inte 

fungerar (Socialstyrelsen, 2005). Utifrån resultatet verkar en omvårdnad utan kommunikation 

leda till en risk för att mötets fokus blir sjukdomen och inte människan. När det verbala 

språket utesluts i omvårdnaden verkar det bli svårare att tyda och förstå, vilket kan leda till att 

patienten inte längre ses i sin helhet som en människa. 

Slutsats  

Omvårdnaden verkar bli av bättre kvalité enligt patienternas upplevelser när patienterna och 

vårdpersonal talar samma språk. Omvårdnaden verkar även enligt patienternas upplevelser 

kunna bli bristande kring patienten när en kommunikation inte kan skapas mellan patienterna 

och vårdpersonalen. Tolk verkar kunna bidra till en ökad trygghet hos patienterna, dock 

verkar tolken även ha flera negativa aspekter angående patienternas upplevelse av 

omvårdnaden. På grund av den brist av material som råder inom det här området var det svårt 

att samla in tillräckligt med material för att säkert kunna påstå att det här resultatet kan leda 

till någon typ av förändring inom omvårdnaden. Dock belyser studien patienters upplevelser 

utifrån det verbala språket som tänkvärt vid omvårdnaden av patienter med ett annat språk. 

Forskning kring patienternas upplevelser är av betydelse för att kunna utvärdera och utveckla 

omvårdnadsarbetet. Det är av intresse att forska vidare för att kunna utforma bättre anpassade 

omvårdnadsinsatser med fokus på det verbala språkets betydelse för kommunikationen 

mellan patient och vårdpersonal. Studiens resultat kan vara begränsat och ytterligare 

kvalitativ forskning kan vara relevant för att behandla det verbala språkets betydelse för 

omvårdnaden. Det som har undersökt i den här studien är det verbala språkets betydelse för 

omvårdnaden utifrån patientens upplevelser och perspektiv. Resultatet behandlar delvis 

språket ur ett positivt perspektiv, dock mestadels upplevelserna vid språket som ett hinder i 

kommunikationen. Anledningen till det här är att det förekommer mer forskning kring det 

verbala språkets negativa inverkan på patienternas upplevelser av omvårdnaden. Ingen ny 

fakta kan presenteras i den här studien. Dock belyser den här studien mer konkret språket 

som ett centralt ämne och det verbala språkets betydelse för omvårdnaden, utan fokus på det 
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kulturella perspektivet i jämförelse med tidigare studier som hittats under litteratursökningen. 

Det är därav av intresse att forska ytterligare i hur det verbala språket som ett centralt ämne 

kan påverka omvårdnaden. Utifrån tidigare studier är språket en del av kulturen och därmed 

kan inte kulturen uteslutas i ny forskning.  Det verkar dock finnas ett behov av att ytterligare 

framhäva språket som en betydande del av kulturen och dess inverkan på omvårdnaden.  
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Bilaga 1 Databassökningar 1 (5)  
Databas: 
Cinahl 
2013-11-21 

Sökord Inklusionkriterier Träffar Antal valda 

#1 Patient (fritext) Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

66 561  

#2 Language 
(MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

1 387  

#3 #1 AND #2 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

198 5 

#4 Communication 
barrier (MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

634  

#5 Experience 
(Fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

23 463  

#6 #1 AND #4 
AND #5 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

49 2 

#7 Communication 
(MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

5 604  

#8  #2 AND #7 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

131 0 

#9 Interpreter 
services(MeSH)

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

209  

#10 #2 AND #9 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

14 0 

#11 Transcultural 
Care (MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

276  

#12 #2 AND #11 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

15 0 

#13 Proficiency 
(Fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

448  

#14 #2 AND #13 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

50 0 

 
#15 

#1 AND #2 
AND #5 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

57 1 

#16 Patient* 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

120 349  

#17 Experience* 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

41 542  

#18 #2 AND #16 
AND #17 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

57 1 

#19 #2 AND #4 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

131 2 

#20 Transcultural 
Care (MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

276  

#21 #2 AND #20 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

15 0 

#22 Autonomy 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

3 233  

#23 Language 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

11 488  

#24 #22 AND #23 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

72 0 

#25 Immigrant* 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

928  

#26 #5 AND #23 
AND #25 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

44 1 

#27 Patient attitudes 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

4 953  

#28 #2 AND #27 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

13 0 

#29 Treatment 
Outcomes 
(MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

13 989  
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#30 #2 AND #29 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

13 0 

Bilaga 1 Databassökningar 2 (5) 
Databas: 
Cinahl 
2013-11-22 

Sökord Inklusionkriterier Träffar Antal valda 

#1 Transcultural 
Care (MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

276 3 

#2 Experience* 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

41 542  

#3 Minority 
Groups (MeHS)

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

1 124  

#4 #2 AND #3 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

221 1 

#5 Common 
language 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

135 1 

#6 #2 AND #5 
 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

25 0 

#7 Language 
(MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

1 387  

#8 Common 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

21 169  

#9 Emigration 
AND 
Immigration 
(MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

633 1 

Bilaga 1 Databassökningar 3 (5) 
 
Databas: 
Medine 
2013-11-21 

Sökord Inklusionkriterier Träffar Antal valda 

#1 Language 
(MeSH) 

1990-2013, Engelsk 6 086  

#2 Nursing 
(MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, Engelsk 1 295  

#3 #1 AND #2 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, Engelsk 12 0 

#4 Emigrants and 
Immigrants 
(MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, Engelsk 1 202  

#5 #2 AND #4 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, Engelsk 3 0 
#6 Language 

(fritext) AND 
Nursing 
(fritext) AND 
Patient 
(fritext)   

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, Engelsk 498 2 
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Bilaga 1 Databassökningar 4 (5) 

 
Databas: 
Cinahl 
2013-11-28 

Sökord Inklusionkriterier Träffar Antal valda 

#1 Language 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

11 488 0 

#2 Nursing 
(Fritext 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

53 678
 

 

#3 #1 AND #2 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

947 1 

#4 Patient 
Centered Care 
(MESH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

1 994  

#5 #1 AND #4 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

66 1 

#6 Language 
(MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

1 387  

#7 #4 AND #6 Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

9 0 

#8 Patient 
centered care 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

2 113  

#9 Experience* 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

41 542  

#10 #1 AND #8 
AND #9 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

45 1 

Bilaga 1 Databassökningar 5 (5) 
 
Databas: 
Cinahl 
2013-11-21 

Sökord Inklusionkriterier Träffar Antal valda 

#1 Immigrants 
(MeSH) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

3 682  

#2 Communicati
on (fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

37 001  

#3 Experience 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

67 823  

#4 #1 AND #2 
AND #3 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

66 2 

#5 Common 
language 
(fritext) 

Tillgänlig abstrakt, 1990-2013, 
Engelsk, Peer reviewed 

378  
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVALITATIV METOD 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval ................................................................ 
Finns det ett tydligt 
syfte? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Patientkarakteristik
a 

Antal ............................................ 

Ålder ............................................ 
Man/kvinna .............................. 
Är kontexten 
presenterad? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Etiskt resonemang? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
Urval 
– Relevant? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
– Strategiskt? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
Metod för 
– urvalsförfarande 
tydligt beskrivet? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– datainsamling 
tydligt beskriven? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– analys tydligt 
beskriven? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Giltighet 
– Är resultatet 
logiskt, begripligt? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Råder 
datamättnad? (om 
tillämpligt) 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Råder 
analysmättnad? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Kommunicerbarhet 
– Redovisas 
resultatet klart och 
tydligt? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Redovisas 
resultatet i 
förhållande till en 
teoretisk 
referensram? 

☐Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Genereras teori? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat?  
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  
☐ Hög  ☐ Medel  ☐ Låg  
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Bilaga 3 Artikelöversikt 

Artikel Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 
Bergman, A. & 
Connaughton, S. 
(2013). What Is 
Patient-Centered 
Care Really? 
Voices of 
Hispanic Prenatal 
Patients. Health 
Communication. 
28 (8), 789-799. 
USA.  
 
 

Syfte med 
denna 
studie var att 
undersöka de 
kommunikativa 
dimensioner av 
patientcentrerad 
vård bland 
spansktalande 
mödravårdspati
enter.   
 

Kvalitativ 
studie med  
semistrukturera
de intervjuer. 
Majoriteten av 
intervjuerna 
spelades in 
digitalt. 
Grundad teori 
användes för att 
analysera data. 

48 spansktalande 
mödravårdspatienter
. De flesta av 
patienterna talade 
bara spanska men 
även 
engelskspråkiga och 
två-språkiga ingick i 
studien.  

I vilken 
utsträckning 
vänliga mänskliga 
beteenden (t.ex. 
leende, 
ögonkontakt, visa 
tålamod och utöva 
formella 
hälsningar, 
introduktioner och 
avsked) var 
avgörande för 
patientens 
tillfredsställelse 
med upplevelsen 
av vården. Inte nog 
med att patienterna 
kände sig bättre 
förstådd, att 
åtföljas av vänliga 
beteenden, ledde 
till att information 
ses som mer 
trovärdig och 
korrekt, och 
därmed mer 
patientcentrerad. 

Hög 

Butler, C., Kim-
Godwin, Y. & 
Fox, J. (2008). 
Exploration of 
health care 
concerns of 
Hispanic women 
in a rural 
southeastern 
north Carolina 
community. 
Online Journal of 
Rural Nursing 
and Health Care, 
8, (2), 22-32. 
USA. 

Syftet med den 
här studien var 
att undersöka 
oro bland 
spansktalande 
kvinnor och 
deras 
upplevelser när 
de söker 
sjukvård på 
landsbygden i 
sydöstra North 
Carolina. 

Intervjuer 
utfördes för att 
få en djupare 
förståelse over 
kvinnornas 
upplevelser. 
Alla intervjuer 
bandades. 
Frågorna 
ställdes på 
engelska, svaren 
på spanska. 
Svaret 
översattes. Två 
översättare 
användes för att 
säkra 
giltigheten av 
översättningen. 
Data 
transkriberades. 

8 spansktalande 
kvinnor. 

Begränsad tillgång 
till hälso- 
sjukvården och 
bristande 
kontinuitet i vården 
var 
tydligt i den här 
latinamerikanska 
samhället och det 
var på grund av 
oförmåga att ge 
service, svårigheter 
med transport och 
bokningar, 
missnöje med 
tjänster, 
språkbarriärer, och 
oförmåga att förstå 
behandlingsplaner. 
 

Hög 

Dogan, H., 
Tschudin, V., 
Hot, I. & Özkan, 
I. (2009). 
Patients’ 
Transcultural 
Needs and 
Carers’ Ethical 
Responses. 
Nursing Ethics. 
16 (6).Tyskland. 

Syftet med den 
här studien är 
att få en bättre 
förståelse over 
de problem 
invandrare från 
Turkiet möter i 
transkulturell 
omvårdnad och 
leder det till 
några etiska 
problem? 
 

Frågeformulär. 
Ett småskalig 
kvalitativt 
forskningsproje
kt. 

Invandrare från 
Turkiet som hade 
bott i Tyskland mer 
än 10 år. Personal 
med mer än 10 års 
yrkeserfarenhet. 
Deltagarna valdes 
slumpässigt fram. 

Signifikanta fynd 
var de behov som 
de turkiska 
patienterna hade 
för god 
kommunikation, 
fysisk kontakt och 
förståelse för deras 
kulturbaserade 
uttryck 
av sjukdom.  
 

Medel 

Garcia, C. & 
Duckett, L. 
(2009).  
No te entiendo y 
tú no me 
entiendes: 
Language barriers 
among immigrant 

Syftet med 
denna studie är 
att beskriva 
hinder som 
upplevs av 
invandrade 
Latinska 
ungdomar som 

Symbolisk 
interaktionism 
styrde studiens 
design och 
genomförande. 
Fokuserad 
etnografi med 
en-till-en 

15 nyligen 
invandrade 
ungdomar med 
mexikanskt 
ursprung. Spansk- 
och engelskalande.  

Deltagarna 
identifierade 
språkbarriärer som 
ett hinder att få 
tillgång till vård i 
alla steg av 
processen.  

Hög 
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latino adolescents 
seeking health 
care. Journal of 
Cultural 
Diversity. 16 (3), 
120-126. USA 
 

söker sjukvård i 
USA.  

intervjuer. 
 

Garrett, P., 
Dickson, G., 
Young, L., 
Whelan A. & 
Forero, R. (2008). 
What do non-
English-speaking 
patients value in 
acute care? 
Cultural 
competency from 
the patient’s 
perspective: a 
qualitative study. 
Ethnicity & 
Health. 13 (5), 
479-496. 
Australien 

Syftet med 
denna studie var 
att använda 
kvalitativ 
forskning för att 
erhålla en 
uppfattning av 
kulturell 
kompetens 
baserad på 
akuta 
patientienters 
erfarenheter, 
åsikter och 
tolkningar. 

Kvalitativ 
forskning. 
Grundad 
teoretisk 
analysteori med 
ett 
konstruktivistis
k perspektiv 
genomfördes. 
Fokusgrupper, 
intervjuer var 
videofilmade, 
bandade, 
nedskriver och 
vidare 
transkriberad.  

49 Patienter och 10 
vårdare från icke-
engelsktalande 
bakgrund. 
Språkgrupperna 
inkluderade 
arabiska, italienska, 
vietnamesiska, 
kinesiska, kroatiska, 
serbiska och 
spanska.  

Majoriteten av 
patienterna var 
positiva till deras 
sjukhuserfarenhet, 
maktlöshet var 
central för många 
patienters 
upplevelser. 
Språket var det 
vanligaste 
problemet. 
Oaktsamhet, 
specifika kulturella 
sedvänjor och 
rasism i vissa fall 
bidragog till 
negativa 
upplevelser. 
Patienter värderar i 
huvudsak positivt 
engagemang, 
information och 
engagemang, 
medkännande, 
vänlig och 
respektfull 
behandling, och 
förhandlade kring 
medverkan av 
familj. 

Hög 

Gerrish, K., 
Chau, 
R.,Sobowale, A. 
& Birks, E. 
(2004). Bridging 
the language 
barrier: the use of 
interpreters in 
primary care 
nursing. Health 
and Social Care 
in the 
Community. 12, 
(5), 407–413. 
England. 

Syftet med den 
här studien var 
att undersöka 
användningen 
av tolktjänster i 
primärvården 
från perspektiv 
från etniska 
minoritetsgrup
per, 
sjuksköterskor 
och tolkar. 

Fem fokus 
grupper 
bildades som 
intervjuades. 
Intervjuerna 
bandades och 
transkriberades. 
Analys gjordes 
enligt Ritchie & 
Spencers (1994) 
framework. 
Datan kodades. 
 
 
 

Sjuksköterskor, tolk 
och etniska 
minoritets grupper 
(Yemeni (Arabic); 
Bangladeshi 
(Bengali); Chinese 
(Cantonese); Somali 
(Somali); and 
Pakistani (Urdu)). 

Resultatet visar att 
när tolk inte 
användes kunde 
patienten inte 
kommunicera med 
personal vilket 
gjorde så patienten 
inte förstod vad 
syftet eller 
resultatet av 
besöket blev. 
Tolktjänster 
användes främst 
när 
sjuksköterskorna 
har haft utbildning 
om hur 
tolktjänsterna ska 
användas och när 
de hade kontroll 
över vilken tid 
mötet skulle 
inträffa.   

Hög 

Gurman, T. & 
Becker, D. 
(2008). Factors 
Affecting Latina 
Immigrants’ 
Perceptions of 
Maternal Health 
Care: Findings 
From a 
Qualitative Study. 
Health Care for 
Women 
International, 29, 
507–526.USA, 

Syftet med den 
här studien var 
att få en bättre 
förståelse över 
latinamerikansk
as kvinnor 
upplevelser med 
mödravård 
tjänster i förenta 
staterna. 
 

Djupintervjuer 
med 
fokusgrupps 
diskussioner. 
Kvinnorna blev 
intervjuade 
antingen på 
engelska eller 
spanska och 
bandades. 
Öppna frågor 
ställdes. Teman 
skapades och 
analyserades.   

Kvinnor som hade 
förlöst under de 12 
månaderna innan 
deltagandet. 

Trots att kvinnorna 
i den här studien 
fick utstå med 
språkbarriärer och 
de problem det 
medför så uttryckte 
de en 
tillfredställelse med 
deras vård. 
 

Hög 
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Hadziabdic, E.,  
Heikkilä K., 
Albin, B. & 
Hjelm, K. (2009).  
Migrants’ 
perceptions of 
using interpreters 
in health care. 
International 
Council of 
Nurses. 56 (4), 
461-469. Sverige 
 
 
 
 

Att beskriva hur 
personer från 
före detta 
Jugoslavien, 
som lever i 
Sverige, 
uppfattade hjälp 
av tolkar i den 
svenska 
sjukvården. 

En deskriptiv 
och explorativ 
studie med en 
fenomenografis
k 
tillvägagångssät
t användes. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna 
genomfördes på 
serbokroatiska 
av den första 
författaren, är 
som tvåspråkig. 
Alla intervjuer 
översattes till 
svenska av den 
första 
författaren, och 
översättningen 
kontrollerades 
av en 
professionell 
översättare. 
 
 

Serbokroatiska 
(bosniska / kroatiska 
/ serbiska) som sitt 
modersmål, och 
hade använt tolkar 
vid flera tillfällen 
under de senaste 6 
månaderna i hälso- 
sjukvården i 
Sverige. från före 
detta Jugoslavien. I 
studien ingick tio 
kvinnor och sju män 
(17), i åldrarna 29-
74 År. 

Tre kategorier 
identifierades: 
Förutsättningar för 
bra tolkning. 
Tolkningssituation
en - aspekter av 
tillfredsställelse 
eller missnöje. 
Åtgärder för att 
underlätta och 
förbättra 
tolkningssituatione
r. Tolkens 
kompetens, attityd, 
utseende och en 
lämplig miljö är 
viktiga 
förutsättningar för 
tolkning. Tolken 
upplevdes som ett 
kommunikationshj
älpmedel och en 
guide i sjukvården 
när det gäller 
information och 
praktiska frågor, 
men också som ett 
hinder. En 
önskvärd 
professionell tolk 
upplevdes som 
mycket skicklig i 
medicinsk 
terminologi och 
språk, som arbetar 
ansikte mot 
ansikte. 

Hög 

Harari, N., Davis, 
M. & Heisler, M. 
(2008). Strangers 
in a Strange 
Land: Health 
Care Experiences 
for Recent Latino 
Immigrants in 
Midwest 
Communities. 
Journal of Health 
Care for the Poor 
and 
Underserved.19 
(4),1350-1367. 
USA. 

Syftet med den 
här studien var 
att generera 
teman för att få 
en mer 
djupgående 
insikt från de 
erfarenheter och 
uppfattningar 
som latinska 
invandrare har. 

Djupgående och 
semistrukturera
de intervjuer. 
Intervjuerna 
analyserades 
tematiskt, efter 
Editing 
Analysis Style. 
Både deduktiva 
och induktiva 
elements fanns 
med. Induktiv 
koder härrörde 
från 
intervjuerna för 
att skapa nya 
kategorier och 
förfina ram 
kategorier. 
Utskrifter 
kodades och 
trevärdigheten 
ökades genom 
insamling av 
noggrann och 
systematisk 
information och 
analys av flera 
läsare. 

Latinska invandrare 
från Ann 
Arbor/Ypsilanti. 

De största hindren 
för omvårdnaden 
som noterades 
inkluderade brist 
på försäkringar, 
språkbarriärer och 
isoleringen i nya 
samhällen. 

Hög 

Heikkila, K., 
Sarvima, A. & 
Ekman, S. 
(2007). Culturally 
congruent care 
for older people: 
Finnish carein 
Sweden. Nordic 
College of Caring 

Syftet med den 
här studien är 
att beskriva hur 
kulturell 
kongruens 
används inom 
vården för äldre 
finska 
invandrare i 

Intervjuer 
utfördes och 
videofilmades 
och 
transkriberades 
efteråt. Data 
gick igenom en 
hermeneutisk 
analys  

Boende/invånarna, 
personal och 
besökare till det 
finska äldreboendet i 
Sverige.  

Kulturell 
kongruens, baserat 
på de boendes 
modersmål, delade 
etnisk bakgrund 
med personal, och 
delade traditioner 
skapade en 
gemensam grund 

Hög 
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Science. 21; 354–
36. Sverige. 

syfte att främja 
deras 
välbefinnande. 
 
 

för kommunikation 
och förståelse 

Kwok, C. & 
White. K. (2011). 
Cultural and 
linguistic 
isolation: 
The breast cancer 
experience of 
Chinese-
Australian 
women – A 
qualitative study. 
Contemporary 
Nurse. 39(1): 85–
94. Australien. 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
Kinesisk- 
Australiensiska  
kvinnors 
uppfattningar 
om betydelsen 
och upplevelsen 
av en 
bröstcancerdiag
nos, behandling 
och coping 
mekanism 

Fokusgrupper 
skapades och 
gick igenom 
intervjuer. 
Öppna frågor 
ställdes. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och översättes. 
De översatta 
intervjuerna 
analyserades 
linje-för-linje 
och märkt med 
koder 
(Minichiello, 
Sullivan, 
Greenwood, & 
Axford, 1999) 
 

Kinesiska kvinnor 
som hade 
diagnostiserats med 
bröstcancer under de 
föregående sex 
månader och som 
inte har någon 
psykisk sjukdom 
som kan ha påverkat 
deras svar. 
Andra kriterier: 
engelska, 
kantonesiska eller 
Mandarin som ett 
primärt språk, och 
har avslutat 
adjuvant 
kemoterapi, kirurgi 
eller 
strålbehandling. 

Kulturellt specifika 
värderingar, 
övertygelser och 
språkbarriärer 
spelade en 
betydande roll i att 
forma kvinnornas 
bröstcancer 
erfarenheter och 
deras svar på 
diagnosen. 

Hög 

Vydelingum, V. 
(2000).  
South Asian 
patients' lived 
experience of 
acute care in an 
English hospital: 
a 
phenomenologica
l study. Journal 
of Advanced 
Nursing. 32 (1), 
100-107. England 

Denna studiens 
Syfte var att 
beskriva och 
tolka 
konsumentens 
uppfattning av 
"levd 
erfarenhet" av 
akut 
sjukhusvård 
utifrån 
perspektiven 
sydasiatiska 
patienter och 
deras 
anhörigvårdare. 
 
 
 

Semi-
strukturerade 
intervjuer som 
bandades och 
transkriberades. 
En 
fenomenologisk 
ansats användes 
och data 
analyserades 
enligt 
principerna för 
Heideggers 
hermeneutik.  

10 patienter och 6 
vårdare bestående av 
13 Kvinnor och tre 
män (16). 
Sydasiatiska vuxna 
födda utanför 
England på 
medicinska med ett 
minimum av 6 dagar 
och bodde inom en 
24 kilometers radie 
från sjukhuset.  

Fem teman 
identifierades, 
allt från känslor av 
tillfredsställelse 
med vården, 
missnöje angående 
servicen, passa-in 
strategier och 
coping 
mekanismer. 
Patienterna verkade 
vill orsaka så lite 
störningar som 
möjligt försökte att 
passa in i vad de 
kallar en "engelsk 
plats".  
 

Hög 

Wikberg, A., 
Eriksson, K. & 
Bondas, T. 
(2012).  
Intercultural 
Caring From the 
Perspectives of 
Immigrant New 
Mothers. 
JOGNN. 41 (5), 
638-649. Finland 
 
 

Att beskriva och 
tolka de 
uppfattningar 
och erfarenheter 
av vård av 
invandrade 
nyblivna 
mammor från 
ett 
interkulturellt 
perspektiv på 
förlossningsvår
den i Finland. 

Intervjuer, 
observationer 
och 
fältanteckningar 
analyserades 
och tolkades. 
Etnografisk 
metod. Bandade 
intervjuer.  
Uppgifterna 
analyserades 
systematiskt 
och tolkades för 
uttryck av, och 
betydande 
material om, 
interkulturell 
omvårdnad. 
Koder och 
teman skapades.  

Sjutton mödrar 
deltog i studien. 18 
år eller äldre och var 
invandrare. Nyligen 
i kontakt med 
förlossningsvården. 
Första generationens 
invandrare.  

De flesta mödrar 
var nöjda med lika 
tillgång till 
högkvalitativ 
mödravården trots 
stereotyper och 
etnocentriska vyer 
från några 
sjuksköterskor som 
påverkade negativt 
erfarenheter av 
mödravård för 
några mammor. 
Den kulturella 
bakgrunden hos 
modern, liksom 
den finländska 
mödravården 
kultur, påverkade 
vården. Det fanns 
skillnader mellan 
de förväntningar 
som mödrar och 
deras finska 
mödravård 
upplevde av vård.  

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på meningsenheter 

 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Because everyone spoke 
and understood Finnish, 
residents felt sure that they 
would be understood and 
that they could always 
explain exactly what was 
bothering them 

With a common language 
residents felt they would 
be understood and exactly 
explain what bothered 
them. 

Blir förstådd och exakt 
förklara upplevelser 

Trygghet 

If the nurse and the mother 
had no common language, 
or no interpreter was used, 
the relationship remained 
distant. 

When nurse and mother 
had no common language 
relationship was distant. 

Relationer blir distansierad 

. . . when you cannot speak 
the language, then you don’t 
know whether the 
interpreter has correctly 
translated what you have 
said. . . . 

When not speaking the 
language, there is an 
uncertainty whether the 
interpreter has translated 
correctly. 

Osäkerhet över om tolken 
har översatt rätt. 

Osäkerhet/ 
rädsla 

The presence of language 
barriers and the lack of 
interpreters had 
implications for 
understanding the tests and 
procedures that were 
performed and the 
medications they were 
prescribed. 

Language barriers and the 
lack of interpreters affected 
the understanding of tests, 
procedures and 
medications. 

Språk och brist på tolktjänst 
påverkade förståelsen av 
tester och medicinering. 

Frequently, the community 
participant was left unaware 
of the purpose and/or 
outcome of the encounter. 

Participants were left 
unaware of the purpose, 
outcome of the encounter. 

Ovetande om syfte och 
resultat av möte. 

Ovisshet 

“Sometimes I feel like I’m 
receiving the care I need . . . 
and sometimes I’m not sure. 
Maybe it’s due to language 
because they may 
understand you or 
maybe they don’t 
understand you.” 

Sometimes it is unclear if 
one gets the care needed 
due to language. 

Osäkerhet om att få  
nödvändig vård 

Unable to communicate. 
The women had no 
opportunity to discuss how 
they were feeling or to 
ascertain how their infants 
were progressing 

Unable to communicate, 
no opportunity to discuss 
how they were feeling. 

Ingen möjlighet att diskutera 
hur de mår. 

 
Utanförskap/ 
Ensamhet 


