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Sammanfattning 

Bakgrund: God kommunikation mellan patient och vårdpersonal i en 

vårdsituation är en förutsättning för god omvårdnad med personcentrering. 

Patientberättelsen är en viktig grund för personcentrerad vård. Det finns i dag 

patienter inom svensk hälso- och sjukvård som inte talar eller förstår varken 

svenska eller engelska. Verbal kommunikation är då inte möjlig. Problemet kan bli 

mer påtagligt i framtiden eftersom globalisering medför en ökad rörlighet mellan 

länderna och konflikter, naturkatastrofer och klimatförändringar leder till stora 

migrationsströmmar. 

Syfte: Syfte med denna litteraturstudie är att undersöka patientens och 

vårdpersonalens upplevelser av att använda kommunikationshjälpmedel vid 

språkbarriärer.  

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Datainsamlingen har skett i 

databaserna CINAHL och PubMed, vilket genererade 15 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Följande åtta kategorier identifierades: tvåspråkig vårdpersonal, 

interaktiva kommunikationsprogram, tvåspråkiga kort, röstkort med inspelad 

information, audiofiler, böcker, informationsbroschyr med frågelista och 

anhörigtolkar. Denna litteraturöversikt visade att både patienter och vårdpersonal 

uppskattade de identifierade kommunikationshjälpmedel positiva vid 

språkbarriärer. Det visade sig att de interaktiva kommunikationshjälpmedel och 

tvåspråkiga kort var de mest uppskattade kommunikationshjälpmedlen.  

Slutsats: Denna litteraturstudie visade att kommunikationshjälpmedel möjliggör 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal vid brist av professionell 

tolkning. Det betonas dock att alternativa kommunikationshjälpmedel inte kan 

ersätta en professionell tolk och vårdpersonalen får avgöra vad som är lämpligast 

beroende på situationen.  

Nyckelord: Kommunikationshjälpmedel, litteraturstudie, personcentrerad vård och 

språkbarriärer. 

 

 

 
 
 
 



 

 
Abstract: 

Background: Good communication between patient and healthcare professionals 

is a prerequisite for good nursing with person-centering. The patient report is an 

important basis for person-centered care. There is an increasing number of patients 

who do not speak or understand neither Swedish nor English. This makes verbal 

communication impossible. The problem can become more apparent in the future 

as globalization leads to increased mobility between countries and conflicts, 

natural disasters and climate change lead to large migratory flows. 

Aim: The present review aims to investigate patients and healthcare professionals’ 

perception of using communication tools in situations with language barriers.  

Method: The study was conducted as a literature review by searching the 

databases CINAHL and PubMed which resulted in 15 scientific articles.  

Results: Following eight categories were identified as communication tools: 

bilingual professionals, interactive communication programs, bilingual cards, 

audio cards, audio records, books, information sheets and family member 

interpreter. This literature review showed that both patients and healthcare 

professionals appreciated the identified communication tools positively in 

language barriers. It turned out that the interactive communication tools and 

bilingual cards were the most appreciated communication tools. 

Conclusion: The present review showed that communication tools enable 

communication between patients and healthcare professionals in the absence of 

professional interpretation. However, it is emphasized that alternative 

communication tools cannot replace a professional interpreter and the healthcare 

professionals has to determine what is most appropriate depending on the 

situation. 

Key words: Communication aids, review, person-centered care, language barriers 
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött patienter som inte har 

kunnat förmedla sig på grund av språkbarriärer. Det finns patienter inom svensk 

hälso- och sjukvård som inte talar eller förstår svenska eller engelska. Verbal 

kommunikation har därmed inte varit möjligt. Problemet kan bli mer påtagligt i 

framtiden eftersom globaliseringen medför en ökad rörlighet mellan länder liksom 

att konflikter, naturkatastrofer och klimatförändringar kan leda till stora 

migrationsströmmar. 

 

Bakgrund  

År 2017 beräknades det totala antalet internationella migranter till 258 miljoner 

(International Organization for Migration [IOM], 2018). Förenta Nationernas 

flyktingorgan, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 

rapporterade i juni 2018 att 68,5 miljoner människor världen över har varit 

tvungna att fly från sina hem på grund av krig och konflikter. Ett så stort antal 

människor har aldrig varit på flykt tidigare enligt UNHCR (2018). Aktuella 

beräkningar visar att i dagsläget är 40 miljoner människor på flykt internationellt. 

Trenden förutspås att fortsätta på grund av konflikter och krig i bland annat Syrien, 

Sydsudan och Myanmar (UNHCR, 2018). År 2050 förväntas dessutom cirka 140 

miljoner människor att migrera på grund av klimatförändringar i framförallt 

Subsahariska Afrika, Syd Asien, och Latinamerika (World Bank, 2018). 

Detta kan innebära en stor utmaning för hälso- och sjukvården då migration inte 

bara påverkar människors fysiska hälsa utan också deras psykiska hälsa och social 

välmående (IOM, 2018). På grund av posttraumatisk stress efter konflikter i 

hemländer och flykt kan dessa människor ha sämre hälsa (Socialstyrelsen, 2009). 

Forskning har visat att språk, kulturell bakgrund och okunskap kan hindra 

migranter från att söka vård (Sheik-Mohammed, Macintyre, Wood, Leask & 

Isaacs, 2006).   

  

Kommunikation 

Kommunikation är viktigt för att skapa ett bra möte och en tillitsfull relation 

mellan vårdpersonal och patient (Klang Sjökvist, 2007). Genom kommunikation 
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skapas kunskap och en dialog (Vygotskij, 1999) där information om symtom, 

sjukdomskänsla, undersökningar, behandlingar, läkemedel, risker och biverkningar 

överförs mellan vårdpersonal, patient och anhöriga. Denna kunskap ger patienten 

viktiga förutsättningar för att få tillit till den egna förmågan, egenkontroll och 

tryggheten för att kunna påverka sitt liv (Klang Sjökvist, 2007). Kommunikation är 

grunden till en personcentrerad och hälsofrämjande omvårdnad där patienten och 

anhöriga känner sig sedda och delaktiga och är avgörande för att mötet mellan 

patient och vårdpersonal ska bli bra (Socialstyrelsen, 2009).  

  Forskning bekräftar att tydlig kommunikation och informationsöverföring mellan 

vårdpersonal och patient dessutom har en positiv påverkan på behandlingskvalitén, 

upplevelsen av sjukhusvistelsen, återhämtningsprocessen och patientsäkerhet (Ali 

& Watson, 2018). Kommunikation genom ett gemensamt språk förbättrar 

relationen mellan patient och vårdpersonal och leder till bättre följsamhet samt 

ökad tillfredsställelse (Gill, Beavan, Calvert & Freemantle, 2011; Ngo-Metzger et 

al., 2007).  

 

Språkbarriärer 

En stor utmaning för kommunikationen inom hälso- och sjukvården är 

språkbarriärer. Vårdpersonalens etiska ansvar är att ge patienter nödvändig 

information på ett individuellt anpassat sätt så att patienten kan ge sitt samtycke till 

vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Språkbarriärer kan 

vara orsaken till att vårdpersonalen inte kan kommunicera verbalt med patient och 

närstående vilket leder till ömsesidig frustration på grund av felaktiga 

förväntningar, missförstånd och rädsla för behandlingsfel (Krupic, Sadic & Fatahi, 

2016). Viktig information om undersökningar, behandlingar, biverkningar och 

risker kan inte ges på grund av språkbarriärer i många situationer vilket påverkar 

patientens delaktighet i vården negativt (Ali & Watson, 2018). En annan studie 

visade att språkbarriärer också är ett hinder för att aktivt söka information vilket 

påverkar patienters följsamhet till behandling och uppföljning negativt (Wilson, 

Chen, Grumbach, Wang & Fernandez, 2005). Även om vårdpersonalen försöker 

att förklara med kroppsspråk, ljud eller engelska är det inte säkert att patienten 

förstår den givna informationen och kan därmed inte delta och fatta beslut om sin 

behandling (Dalby Landmark, Svennevig, Gerwing & Gulbrandsen, 2017). Detta 
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kan medföra högre kostnader för hälso- och sjukvården (Bernard et al., 2006). 

Coleman och Angosta (2017) visade att patienter med språkbarriärer har fler besök 

på akutmottagning, längre sjukhusvistelse samt mindre förståelse för hur 

behandlingen ska gå till när de får gå hem än patienter med språkförståelse.  

   

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) har vårdgivaren en skyldighet 

att minska risken för vårdskador. Bristande kommunikation på grund av 

språkbarriärer är ett hot för patientsäkerheten. Risker för behandlingsfel kan uppstå 

på grund av språkbarriärer i dagliga vårdsituationer, som t.ex. administrering av 

läkemedel, identitetskontroller, provtagning, observation eller smärtbedömning 

(Van Rosse, de Bruijne, Suurmond, Essink-Bot & Wagner, 2016). Språkbarriärer 

är en orsak till att utlandsfödda inte kan få kontakt med vården, det kan vara en av 

anledningarna till att denna patientgrupp har en sämre hälsa (Jacobs, Sadowski & 

Rathouz, 2007; Socialstyrelsen, 2009).  

  Över 90 % av sjuksköterskorna på en akutmottagning upplevde att språkbarriärer 

var stressande vilket påverkar deras mående negativt och i och med detta leder till 

försämrad vårdkvalité och patientsäkerhet (Bernard et al., 2006). För att få en 

positiv påverkan på kvalitén av behandling, upplevelsen av sjukhusvistelsen, 

återhämtningsprocessen och patientsäkerheten är tydlig kommunikation och 

informationsöverföring mellan patient och vårdpersonal en förutsättning (Ali & 

Watson, 2018).   

 

Språktolk 

Användning av en språktolk, det vill säga en person som översätter från ett språk 

till ett annat, är det bästa sättet att övervinna språkbarriärer mellan vårdpersonal 

och patient (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). Erfarenheter och 

studier visar dock att språktolk inte alltid finns lätt tillgängligt. I akuta situationer 

finns det ibland inte tid att vänta tills tolken kommer. En språktolk kan oftast bara 

bokas under vissa tidpunkter på dygnet och för en begränsad tid (Ali & Watson, 

2018). Det är inte heller möjligt att ha en språktolk närvarande vid det dagliga 

omvårdnadsarbetet på avdelningen (Bernard et al., 2006). Ett annat problem är 

tolkens kompetens. Kammarkollegiet påtalar att det finns en stor brist i Sverige på 

auktoriserade tolkar vilket innebär att många tolkar som anlitas inom vård- och 
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omsorg inte har den rätta medicinska kompetensen (Kammarkollegiet, 2017). 

Bristande kompetens leder till att informationen som tolkas blir felaktig vilket 

påverkar relationen mellan vårdpersonal och patient och därmed också 

omvårdnadsarbetet negativt (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013).  

 

Känslan av sammanhang KASAM 

Salutogenes betyder hälsans ursprung och ur den kommer begreppet känslan av 

sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 1987). För att uppnå helheten till känsla av 

sammanhang är det tre beståndsdelar som måste finnas med, dessa tre är 

begriplighet som innebär i vilken utsträckning som personen förstår vad som 

händer runt omkring hen eller vad som drabbar hen personligen. Det handlar om 

att förstå omvärlden från rationell, välordnad och organiserad till oklar och 

oorganiserad. Hanterbarhet handlar om att personen i fråga ska kunna hantera 

olika händelser och har resurser för att kunna hantera dessa. Resurserna som finns 

tillgängliga skall kunna upplevas från att vara tillräckliga till att någon annan får 

göra det eller kanske till och med ödet. Meningsfullhet som är den viktigaste 

dimensionen innebär i vilken utsträckning personen känner engagemang och 

motivation i händelser. Det kan vara från att personen ser en utmaning i och lägger 

engagemang på det som är besvärligt till att se händelsen utan någon som helst 

mening. Desto mer begripligt, hanterbart och meningsfullt livet uppfattas av en 

person desto högre KASAM har hen. En patient som hamnat i en svår situation 

men som har hög KASAM har möjlighet att på egen hand förstå vidden av 

situationen och vad den innebär och utifrån det själv välja de resurser som är 

användbara och känna det betydelsefullt att klara av situationen. En patient med 

låg KASAM som hamnar i en svår situation behöver mer hjälp i omvårdnad för att 

kunna förstå och hantera situationen, hen behöver även stöd för att se det 

meningsfullt att fortsätta i situationen som hen hamnat i. Detta stöd till patienten 

kan leda till att hens KASAM i alla fall inte sjunker ännu mer (Antonovsky, 1987). 

  Ett personcentrerat synsätt är grunden för att förstå de förändringar som sjukdom 

och behandling för med sig och för att kunna lära sig att hantera dem (Klang 

Söderkvist, 2007).   
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Personcentrerad vård 

Utgångspunkt vid personcentrerad vård (PCV) är att respektera alla människors 

lika värde och att se patienten som en person med egen vilja, förmågor och behov. 

Patientberättelsen är central (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 

Personcentrerad vård innebär att hela personen synliggörs genom att tillgodose 

andliga, existentiella, social och psykiska behov i lika stor utsträckning som 

fysiska behov. Ett personcentrerat arbetssätt innebär att respektera och bekräfta 

personens tolkning och upplevelse av ohälsa och sjukdom och utifrån det främja 

det som personen upplever som hälsa. Det är viktigt att det som är personens unika 

perspektiv ges lika mycket giltighet som det som är de professionellas perspektiv. I 

personcentrerad vård sätter vårdpersonalen personen i centrum för vården framför 

sjukdomen, samt att personen ses som en jämlik och värdefull partner i omsorgen 

och vården (Kristensson Uggla, 2014).  

 

God kommunikation mellan patient och vårdpersonal i en vårdsituation är en 

förutsättning för personcentrerad vård (Saldert, 2014). Patientberättelsen är en 

viktig grund för att kunna lära känna patienten och se hen som person. Patienten 

ska bjudas in med öppna frågor till ett samtal där hen berättar om sin livssituation, 

kunskap och erfarenheter med sjukdomen samt funderingar. I det samtalet är det 

viktigt att vårdpersonalen är öppen och lyhörd för patientens situation. 

Vårdpersonalen i sin tur delar med sig sin medicinsk och omvårdnadskunskap om 

sjukdomen (Kristensson Uggla, 2014). Med hjälp av samtalet skapas förtroende 

och därmed en möjlighet för att inleda ett partnerskap mellan patient och 

vårdpersonal där information delas mellan båda parter och där man tillsammans 

gör en plan för vård och behandling. Med hjälp av patientens information kan 

vårdpersonal få en uppfattning om patientens behov och resurser och patienten får 

mer kunskap om sin sjukdom med hjälp av vårdpersonalens medicinska 

information. Detta leder till en välinformerad patient som kan vara delaktig i beslut 

om sin vård och behandling och ges möjlighet till att återfå kontroll över sitt liv 

igen (a.a.).  

  Forskning visar att språkbarriärer är ett hinder för att kunna ge personcentrerad 

vård (Bischoff & Denhaerynck, 2010). 
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Problemformulering 

Brister i kommunikation på grund av språkbarriärer kan påverka vårdkvalitén 

negativt för patienter som inte talar språket i det landet där de söker vård. Utan 

fungerande kommunikation begränsas patientens möjlighet till delaktighet, 

beslutsfattning om sin behandling samt kunskap om sin sjukdom och 

vårdpersonalen går miste om viktig information från patienten. Språkbarriärer kan 

leda till frustration, oro eller säkerhetsbrister hos både patient och vårdpersonal 

som i sin tur kan påverka omvårdnaden negativt.  Litteraturöversikten vill visa 

vilka kommunikationshjälpmedel förutom professionell tolk som finns och kan 

främja kommunikationen mellan vårdpersonal och patient samt hur användandet 

av kommunikationshjälpmedlen upplevs av både patient och vårdpersonal. 

 

Syfte 

Syfte med denna litteraturöversikt är att undersöka patientens och vårdpersonalens 

användning och upplevelser av kommunikationshjälpmedel vid språkbarriärer.   

 

Frågeställningar 

Vilka kommunikationshjälpmedel kan användas vid språkbarriärer?  

Hur upplever vårdpersonalen användning av kommunikationshjälpmedel vid 

språkbarriärer?  

Hur upplever patienten användning av kommunikationshjälpmedel vid 

språkbarriärer? 

 

Centrala begrepp 

Följande stycke beskriver de centrala begreppen i denna litteraturstudie.  

 

Kommunikation 

Kommunikation är att dela tankar, känslor och erfarenheter med varandra 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, http://www.spsm.se). Kommunikation i 

detta examensarbete omfattar både verbal kommunikation, till exempel i tal och 

skrift och non-verbal kommunikation genom bland annat kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, kroppsrörelser eller röstläge (Hanssen, 2007). 
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Språkbarriärer 

Språkbarriär definieras enligt Svenska Akademins ordbok (1985) som hindrande 

språksvårighet i samband med kommunikation mellan människor.  

Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård innebär ett partnerskap mellan patienter/närstående och 

professionella inom vård, omsorg och rehabilitering med patientens livsberättelse i 

fokus (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet [GPCC], 

2018). 

Information  

Med information avses i denna studie all viktig kunskap och samlade fakta som 

patienten och vårdpersonal behöver veta inför undersökningar, behandlingar eller 

läkemedelsadministrering i respektive situation.   

Vårdpersonal 

Med vårdpersonal avses i denna studie hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt 

Socialstyrelsens termbank (u.å.) definieras hälso- och sjukvårdspersonal som 

personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård.  

  

Metod 

I metodavsnittet beskrivs följande delar: design, urval, datainsamling, värdering av 

artikelns kvalitet, tillvägagångssätt, analys och tolkning av data samt etiska 

överväganden.  

 

Design   

Studien genomfördes i form av en litteraturöversikt. I en litteraturöversikt 

sammanställs det befintliga vetenskapliga kunskapsläget inom ett avgränsat 

omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 2017).  

 

Urval och datainsamling 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar bestämdes följande inklusions- och 

exklusionskriterier. 

 

Inklusionskriterier: vetenskapliga artiklar som var maximalt 15 år gamla, peer-

reviewed, personer över 18 år och äldre, studier med både och, patientens och 
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vårdpersonalens perspektiv, artiklar där ett av perspektiven fanns med 

(patient/vårdpersonal), både kvantitativa, kvalitativa och mixed method studier, 

artiklar med minst medelhög kvalitet och artiklar skrivna på engelska.  

 

Exklusionskriterier: artiklar som handlade om barn (0 till <18 år), patienter med 

demenssjukdom eller afasi och professionella tolkar.   

 

Datainsamling 

Informationssökningen genomfördes mellan september och november 2018. 

Sökningen utfördes systematiskt i databaserna CINAHL och PubMed med hjälp av 

relevanta sökord. Databaserna CINAHL och PubMed valdes eftersom dessa 

databaser inkluderar ämnesspecifika vetenskapliga artiklar. CINAHL innehåller 

omvårdnadsvetenskap medan PubMed främst innehåller artiklar inom medicin 

men också omvårdnad (Friberg, 2017).  

 

Utifrån studiens syfte och med hjälp av ämnesordlistor Svensk MeSH (Medical 

Subject Headings) för PubMed och tesaurus i CINAHL identifierades relevanta 

sökord. Sökord som användes i sökningen var: language barriers, communication, 

attitude, patient*, communication tool, nurs*, language barrier*, communication 

tool* och communication aid*.  

  För att utvidga sökresultaten identifierades synonymer utifrån tesaurus i 

CINAHL, MeSH i PubMed och relevanta nyckelord som använts i utvalda 

artiklar.   

 

Vid artikelsökningen användes den Booleska operatorn AND (bilaga 1). Operatorn 

AND användes för att koppla ihop två söktermer (Friberg, 2017). Trunkering 

användes för att få sökträffar på ordstammar då databasen söker på sökordens 

olika böjningsformer (Friberg, 2017).   

 

Sökningen inleddes med ett sökord och kombinerades stegvis med olika 

sökordskombinationer för att begränsa eller för att utvidga sökresultaten (Friberg, 

2017) (bilaga 1).  Sekundärsökningar har gjorts genom att läsa de valda artiklarnas 
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referenslistor. Därefter skedde en manuell sökning i databasen CINAHL. På det 

sättet hittades en artikel, (tabell 2, bilaga 1).  

 

Tjänsten Ulrichsweb användes för att säkerställa att de utvalda artiklarna ur 

databasen PubMed var peer-reviewed.  

 

Sökresultat och sökstrategier sammanställdes i en sökmatris (bilaga 1). 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

För kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna användes Högskolan Dalarnas 

modifierade version av granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier 

utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström 

(2008), (bilaga 3, bilaga 4). De artiklarna som hade “mixed method” design 

granskades med hjälp av en granskningsmall enligt kriterier beskrivna av Polit och 

Beck (2012).  De två sista frågorna i denna granskningsmall är tagna ur den 

modifierade versionen från Willman et al. (2006) och Forsberg och Wengström 

(2008), (bilaga 5). Frågor i granskningsmallarna besvarades med ja eller nej. Varje 

nej gav 0 poäng och varje ja gav 1 poäng. Antal poäng räknades om till procent 

vilket gav följande kvalitetsgradering: 80-100 % motsvarade hög kvalitet (Grad I), 

60-79 % motsvarade medelhög kvalitet (Grad II) och < 59 % motsvarade låg 

kvalitet (Grad III) (Willman et al., 2006). De artiklarna med kvalitetsgrad III 

exkluderades från studien.   

 

Tillvägagångssätt 

Samarbetet mellan båda författare till studien skedde via nätet och via fysiska 

träffar. För att kunna skriva i ett och samma dokument under studiens gång 

skapades ett dokument i Word online som båda författarna hade tillgång till 

samtidigt och där båda författarna skrev fortlöpande under studiens gång. 

   

Studiens planering genomfördes gemensamt. Urvalskriterierna och sökorden 

arbetades fram tillsammans. Litteratursökningen utfördes av båda författarna var 

för sig för att söka så tidseffektiv som möjlig samt för att få ett så brett första urval 

av möjliga artiklar som möjligt. Efter varje sökning granskades titlarna 
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tillsammans utifrån studiens syfte och frågeställningar. De studier där titeln ansågs 

kunna svara på studiens syfte lästes abstrakt för att se om det svarade på studiens 

syfte. Utifrån lästa abstrakt valdes artiklar ut som lästes av båda författarna i 

fulltext. Efter att ha läst de artiklarna i sin helhet ett flertal gånger, diskuterades 

deras relevans för studiens syfte och dessa valdes gemensamt ut för vidare 

granskning och sammanställning. 

 

Artikelgranskning samt det slutgiltiga urvalet av artiklar utfördes gemensamt. 

Översättning av de utvalda artiklarnas resultat gjordes av båda författarna. Analys, 

sammanställning och presentation av resultatet samt diskussionen genomfördes 

gemensamt.    

 

Analys och tolkning av data 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar analyserades de utvalda artiklarna enligt 

Fribergs tre-steg-modell (Friberg, 2017).  

Första steget innebar att artiklarna lästes flera gånger för att få en uppfattning om 

deras innehåll och sammanhang. För att underlätta att behålla en översikt 

sammanfattades respektive studies innehåll. Steg två omfattade dokumentation av 

artiklarnas titel, år, land, syfte/ frågeställningar, metod, resultat i de utvalda 

artiklarnas i översiktstabell (bilaga 2). På det sättet skapades en struktur för fortsatt 

analys och sammanställning av resultat senare under arbetets gång.  

Analysen fortsatte med steg tre där likheter och skillnader mellan de utvalda 

artiklarnas syfte och resultat identifierade 

 

Efter att ha jämfört studierna sammanställdes och sorterades resultaten under olika 

kategorier som var betydelsefulla för föreliggande litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar (Friberg, 2017).  

 

 

Etiska överväganden 

Författarna har redovisat forskningsprocessen och resultat på ett objektivt och 

hederligt sätt utan förvrängning, stöld och plagiat av data (Forsberg & Wengström, 

2013). Arbetet har fördelats rättvist på båda författare. 
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I denna litteraturöversikt valdes studier som är godkända av etiska kommittéer 

eller där noggranna etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 

2013). De utvalda studierna har följt de etiska principerna enligt 

Helsingforsdeklarationen: autonomi-principen, icke-skada och göra-gott-principen 

samt principen om rättvisa (World Medical Association, 2008) Vidare skulle de 

ingående artiklar ha som mål att förebygga och behandla sjukdom, lindra smärta 

och lidande och minimera risken för felbehandlingar på grund av 

kommunikationsbrister. Deltagarna i de utvalda studierna ska ha gett informerat 

samtycke (Sandman & Kjellström, 2013).      

 

Resultat 

15 artiklar ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie (tabell, bilaga 2). 

Artiklarna var publicerade mellan 2005 - 2017 och genomfördes i följande länder: 

USA (n=6), Kanada (n=1), Nya Zeeland (n=1), Storbritannien, (n=4), Sydafrika 

(n=1), Nederländerna (n=1), Australien (n=1). Sammanställningen av artiklarna 

utmynnade i följande åtta kategorier: tvåspråkig vårdpersonal, interaktiva 

kommunikationsprogram, tvåspråkiga kort, röstkort med inspelad information, 

audiofiler, böcker, informationsbroschyr med frågelista och anhörigtolkar.  Under 

varje kategori redovisas både patientens och vårdpersonalens upplevelse.  

 

Tabell 3. Identifierade kommunikationshjälpmedel 

Kommunikationshjälpmedel Antal artiklar som 

beskriver respektive 

hjälpmedel   

Tvåspråkig vårdpersonal 5  

Interaktiva kommunikationsprogram  4  

Anhörigtolk 3  

Tvåspråkiga kort 2 

Audiofiler 2  

Böcker 2 

Informationsbroschyrer med frågelista 1  

Röstkort med inspelad information 1  
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Tvåspråkig vårdpersonal  

Flera artiklar beskrev att tvåspråkig vårdpersonal användes för att övervinna 

språkbarriärer (Ali & Johnson, 2016; Bernard, Summers, Thomas, Ray, Rockich, 

Barnes, Boulanger & Kearney, 2005; Hilder, Gray, Dowell, MacDonald, Tester & 

Stubbe, 2017; Kumar, John, Gordhan, Situnayake, Raza & Bacon, 2010 och 

Steinberg, Valenzuela-Araujo, Zickafoose; Kieffer & Ross DeCamp, 2016).  

  Patienter föredrog tvåspråkig vårdpersonal framför tolkar eftersom de då fick en 

direkt kontakt med vårdpersonalen vilket gav dem en bättre förståelse för 

sjukdomen och den erhållna vården och därmed ökade deras förtroende för vården 

(Kumar et al., 2010; Steinberg et al., 2016).  

  Tvåspråkig vårdpersonal upplevde det också som positivt att kunna samtala med 

patienterna på ett gemensamt språk. De upplevde även att patienterna mådde 

bättre. De kände dock att deras arbetsbelastning ökade eftersom de ofta fick 

översätta för sina kollegor (Ali & Johnson, 2016). Vårdpersonalen beskrev att de i 

första hand valde tvåspråkiga kollegor vid språkbarriärer eftersom de var mer 

tillgängliga än professionella tolkar (Bernard et al., 2005; Hilder et al., 2017).   

 

Interaktiva kommunikationsprogram 

Användning av internetbaserade interaktiva kommunikationsprogram beskrevs i 

flera studier (Jackson och Mixer, 2017; Johnson, Evans, Mohamed och Caress, 

2006,; Somers, Caress, Evans, Johnson, Lovel och Mohamed, 2008). Med hjälp av 

sådana program kunde vårdpersonal och patienter kommunicera med varandra 

genom att välja bland fördefinierade frågor och svarsalternativ som också kunde 

spelas upp på engelska och främmande språk. En annan artikel beskrev ett 

interaktivt multimediasystem som gav information till patienterna i form av 

inspelade videoklipp där patienterna kunde svara på frågor genom att välja bland 

fördefinierade svarsalternativ på deras eget språk (Vargas, Robles, Harris & 

Radford, 2010).   

  Patienterna var positiva till interaktiva kommunikationsprogram eftersom de var 

lättförståeliga, de hjälpte dem att uttrycka funderingar, rädslor och att bättre förstå 

vårdpersonalens information (Jackson & Mixer, 2017; Johnson et al., 2006; 

Somers et al., 2008). Den enkla användningen av interaktiva 
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kommunikationsprogram gjorde att många patienter föredrog dem framför tryckt 

material. Särskilt uppskattat var de inspelade frågorna och svarsalternativen hos 

patienter som var analfabeter (Johnson et al., 2006). Patienter beskrev också att de 

fick en bra relation till vårdpersonalen genom att de gemensamt gick igenom 

programmet, förtroendet för vården ökade hos patienterna genom att de upplevde 

att de fick en direkt kontakt med vårdpersonalen (Jackson & Mixer, 2017; Somers 

et al., 2008). Johnson et al. (2006) beskrev att patienter uppskattade att höra 

information på sitt hemspråk. 

  Vårdpersonalen upplevde i sin tur också att de fick en bra relation med 

patienterna och deras familjer när de använde interaktiva 

kommunikationshjälpmedel. En vårdpersonal uttryckte det som “break-the-ice 

kind of thing.” (Jackson & Mixer, 2017, s. 406). Ibland kände sig vårdpersonalen 

osäkra på om de förstod patienterna rätt och de hade i sådana situationer nytta av 

att använda non-verbal kommunikation (Somers et al., 2008).  

 

Både patienter och vårdpersonal uttryckte att det blev en bättre kommunikation 

med interaktiva kommunikationshjälpmedel än utan något 

översättningshjälpmedel alls (Somers et al., 2008).      

 

Anhörigtolk 

Hunter-Adams och Rother (2017); Hilder et al., (2017); Zendedel, Shouten, van 

Weert och van den Putte (2016) tog upp anhörigtolkar som kommunikationshjälp 

vid språkbarriärer.  

  Patienterna beskrev att de kände tillit till anhörigtolkar genom att de hade 

gemensamma kulturella normer och familjetillhörighet eller förtroende genom att 

de kände varandra (Hilder et al., 2017; Zendedel et al., 2016). 

Nackdelar med att anlita anhörigtolkar var enligt patienterna att de kunde utesluta 

viktig information och hade lägre medicinsk kompetens. Det ansågs av patienterna 

att anhöriga tog över/förväntades ta över samtalet med vårdpersonalen utan att 

patienten blev inblandad. Finansiella konsekvenser uppstod på grund av att 

anhöriga fick lov att ta ledigt från arbetet för att följa med och tolka (Hilder et al., 

2017; Zendedel et al., 2016). 
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  Vårdpersonalen beskrev följande fördelar med att använda en anhörig tolk; 

patienterna upplevdes tryggare, positiva effekter av anhörigas dubbelroll som 

vårdare och tolk, vid rutin- eller uppföljningsbesök upplevdes anhöriga som mer 

lämpliga eftersom de kunde beskriva patientens symtom och mående genom att de 

har skött om dem under en längre tid (Hilder et al., 2017). Feltolkning, oärlighet, 

låg medicinsk kompetens, sekretess som uteblev samt dominant och styrande 

uppträdande ledde till frustration och misstänksamhet gentemot anhörigtolkar hos 

vårdpersonalen (Hilder et al., 2017; Zendedel et al., 2016). 

 

Tvåspråkiga kort  

Användning av tvåspråkiga kort som kommunikationshjälpmedel i mötet med 

patienten beskrevs i två studier (Bernard et al., 2005; Soo, Aldridge, French & 

Mitchell, 2008). Språkkorten innehöll vanliga fraser och frågor med svarsalternativ 

som vårdpersonalen använde i dagliga rutiner på avdelning.  

   Språkkorten gjorde att patienterna kände sig mer informerade om behandlingen 

och dess biverkningar vilket gjorde att deras nöjdhet med vården ökade (Soo et al., 

2008). 

  Från vårdpersonalens sida upplevdes mindre stress i kommunikationen vid 

användning av språk kort i jämförelse med situationer där de inte hade något 

kommunikationshjälpmedel. Språkkorten ansågs som ett bra 

kommunikationsverktyg för dagliga omvårdnaden på avdelning även om det 

betonades att de inte kan ersätta en språktolk. Språkkorten användes inte i första 

hand vid språkbarriärer utan användes om det inte fanns möjlighet till annan 

tolkning (Bernard et al., 2005).  

 

Audiofiler 

En studie beskrev att information om sjukdomen reumatoid artrit och egenvård 

spelats in som ljudfil med två språk, engelska och patientens modersmål, på en CD 

skiva som komplement till den muntliga informationen som patienten fått under 

samtalet (Kumar et al., 2010). Lipson-Smith et al. (2016) beskrev en 

kommunikationsmetod som innebar att samtalet mellan vårdpersonalen och 

patienten spelades in eftersom patientens engelska ej var tillräckligt bra för att 

förstå innebörden av samtalet. Patienten fick sedan ta med sig inspelningen hem.  
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  Både CD skivan och ljudinspelningen från samtalet tyckte patienterna var bra 

eftersom den ökade deras förståelse för sin sjukdom och dess behandling och de 

kunde lyssna på den om och om igen tillsammans med anhöriga och bekanta. 

Utöver det tyckte patienterna att audiofilen hjälpte dem att fatta beslut om sin 

behandling och få tillbaka hoppet och kontrollen över sitt liv (Kumar et al., 2010; 

Lipson-Smith et al., 2016).   

 

Böcker 

Ett annat kommunikationshjälpmedel som beskrevs var böcker. Jacoby, Lucarelli, 

Musse, Krishnamurthy och Salyer (2015) utvecklade tillsammans med somaliska 

patienter en form av tecknad serie för att sprida information och kunskap om akut 

kejsarsnitt och postpartum depression. Johnson et al. (2006) gestaltade en bok med 

bilder, symboler och tvåspråkig text som innehöll frågor med fördefinierade 

svarsalternativ.  

  Serietidningen beskrevs av patienterna som ett bra hjälpmedel för att öka 

förståelse och kunskap om akut kejsarsnitt och postpartum depression. 

Serietidningen upplevdes som tilltalande och lätt att förstå och rekommenderades 

av patienterna för användning i kliniska sammanhang (Jacoby et al., 2015). Det 

fanns delade åsikter bland patienterna om boken med bilder och symboler. 

Läskunniga patienter tyckte att boken var enklast att använda medans patienter 

som var analfabeter ansåg boken svår att använda (Johnson et al., 2006).    

 

Informationsbroschyrer med frågelista 

En informationsbroschyr om cancer som blev översatt i respektive språk och 

kompletterad med en lista med möjliga frågor som patienten kunde ställa till 

vårdpersonalen beskrevs av Lipson-Smith et al. (2016). 

  Patienterna var positiv både mot informationsbroschyren och frågelistan. Med 

hjälp av frågelistan kunde de ställa frågor som de annars inte hade ställt eftersom 

de inte visste hur de skulle formulera sig. Det som visade sig negativt med 

informationsbroschyren var att bara 38,5 % av alla patienter kom ihåg att de hade 

fått det materialet (Lipson-Smith et al., 2016).    
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Röstkort med inspelad information 

En studie tar upp en broschyr om förebyggande vård för cancer som var är 

utformad som ett gratulationskort som innehöll ett ljudchip med inspelat ljud. 

Ljudet som spelades upp speglade texten som stod på kortet. Genom detta sätt 

kunde informationen även ges till patienter som var analfabeter. Ljudkortet ökade 

patienternas förståelse för vad för slags information som vården ville ge till dem, 

det resulterade i att fler patienter kunde tänka sig att delta i förebyggande vård för 

cancer (Kenerson, Fadeyi, Jianguo, Weriwho, Beard & Hargreaves, 2017).  

 

Diskussion 

 

Sammanfattning av resultat 

Syfte med denna litteraturstudie var att undersöka patientens och vårdpersonalens 

användning och upplevelse av kommunikationshjälpmedel vid 

språkbarriärer.  Alla inkluderade artiklar i resultatet visade att alternativa 

kommunikationshjälpmedel till språktolk beforskats av olika forskargrupper i stora 

delar av världen. I resultatet identifierades åtta kommunikationshjälpmedel vilka 

bildade de åtta kategorierna tvåspråkig vårdpersonal, interaktiva 

kommunikationsprogram, anhörigtolk, tvåspråkig kort, audiofiler, böcker, 

informationsbroschyrer med frågelista och röstkort med inspelad information. 

Gemensamt för alla utvalda artiklar i resultatet var att både patienter och 

vårdpersonal uppskattade de identifierade kommunikationshjälpmedel positiva vid 

språkbarriärer. 

  De vetenskapliga artiklarna härstammar från USA, Kanada, Nya Zeeland, 

Storbritannien, Sydafrika, Nederländerna och Australien. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen valde författarna att lägga fokus på följande tre punkter: 

kommunikation, information och kommunikationshjälpmedel samt deras inverkan 

på personcentrerad vård.   

 

Kommunikation 

Kommunikation är en grundförutsättning för personcentrerad vård (Saldert, 2014) 

eftersom den grundar sig på patientens berättelse (Kristensson Uggla, 2014).  
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Samtliga identifierade kommunikationshjälpmedel i resultatet möjliggjorde och 

förbättrade kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal.  

  Vårdpersonalen upplevde att användning av kommunikationshjälpmedel var ett 

sätt att komma närmare patienterna, förstå deras symtom och frågeställningar 

bättre. Patienterna beskrev att de blev bättre informerade och deras förståelse för 

sjukdom och behandling ökade vilket gav dem hopp och förbättrade deras 

förtroende till vården. Fynden bekräftar tidigare forskning som visade att 

kommunikation med ett gemensamt språk främjar relationen mellan patient och 

vårdpersonal (Gill, Beavan, Calvert & Freemantle, 2011). Användning av de 

beskrivna kommunikationshjälpmedel bidrog till att språkbarriärer blev ett mindre 

hinder för kommunikationen mellan vårdpersonal och patient med ökad 

tillfredsställelse och bättre följsamhet till behandling som resultat, vilket också 

finns beskrivet i tidigare forskning (Ngo-Metzger et al., 2007).  

 

Fyra av femton studier beskrev kommunikation med hjälp av interaktiva 

kommunikationsprogram som också hade en talfunktion. Tre av de fyra studierna 

visade tydligt att patienter i hög grad föredrog de kommunikationshjälpmedlen 

eftersom de var enklast att använda och underlättade även för patienter som var 

analfabeter (Jackson & Mixer, 2017; Johnson et al., 2006; Somers et al., 2008). 

Kumar et al. (2010) beskrev att patienterna föredrog inspelad information på en 

CD-skiva framför skriven text.  

 

Både interaktiva kommunikationsprogram och tvåspråkiga kort beskrevs som en 

möjlighet för vårdpersonalen att bjuda in patienten med hjälp av frågor i samtalet 

samtidigt som patienten fick hjälp att uttrycka sig (Bernard et al, 2005; Soo et al., 

2008). Nackdelen med fördefinierade frågor anser författarna till föreliggande 

studie att de inte lämnar utrymme för öppna frågor och svar vilket behövs för att 

kunna lyssna på patientens berättelse som är grundläggande för personcentrerad 

vård (Ekman et al., 2014). Dock får vårdpersonalen och patienten ett svar som är 

en del av patientberättelsen och informationen som båda parter vill dela med sig 

vilket är bättre än att inte få fram någon information eller svar alls (Somers et al., 

2008). 
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Information  

Enligt Socialstyrelsen (2009) har både skriftligt och muntlig information till 

patienterna en positiv påverkan på behandlingsresultat. Detta bekräftades i artikeln 

av Jacoby et al. (2015) där användning av en tecknad serie för att informera 

patienter om postpartum depression och akut kejsarsnitt uppskattades av 

patienterna och ökade deras kunskap om sjukdomen. Skriftligt material kan dock 

vara ett problem för dem patienterna som är analfabeter (Somers et al., 2008). 

Detta bekräftades av Yeowel (2010) som beskrev att informationsmaterial som var 

översatt till respektive språk inte kunde läsas av patienter på grund av analfabetism 

vilket gjorde att de inte följde behandlingsrekommendationer. Även Johnson et al. 

(2006) visade på samma fenomen, att patienter som inte kunde läsa hade svårt att 

kommunicera med hjälp av en bok med piktografiska symboler och text.   

   

Kommunikationshjälpmedel främjar personcentrerad vård 

Både patienter och vårdpersonal framhöll att interaktiva 

kommunikationshjälpmedel hjälpte dem att få ett bra möte och en bra relation till 

varandra eftersom de tillsammans använde dessa verktyg (Jackson & Mixer, 2017; 

Johnson et al., 2006; Somers et al., 2008). Forskarna observerade att både patient 

och vårdpersonal hade roligt vid användning av interaktiva 

kommunikationshjälpmedel och skrattade tillsammans när de upptäckte att de 

talade två olika språk men ändå förstod varandra (Jackson & Mixer, 2017; Somers 

et al., 2008). Patienterna upplevde att vårdpersonalen hade mer fokus på samtalet, 

vilket gjorde att de kände sig sedda och lyssnade till (Lipson-Smith et al., 2016).  

  Att lyssna på patientens berättelse och att vara närvarande i mötet är grunderna 

för personcentrerad vård och resulterar i en bra relation och ett jämlikt partnerskap 

mellan vårdpersonal och patient där tillit och förtroende skapas (Kristensson 

Uggla, 2014). Bischoff & Denhaernyck (2010) visade att språkbarriärer är ett 

hinder för personcentrerad vård vilket bekräftas av Hunter-Adams och Rother 

(2017) som beskrev att utebliven kommunikation på grund av språkbarriärer 

påverkade patientens förtroende och tillit i vården negativt. De ovan nämnda 

studierna från resultatet bevisar att kommunikationshjälpmedel bidrar till att undgå 

språkbarriärer och därmed främjar personcentrerad vård. Det är viktigt vid ett 
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personcentrerat förhållningssätt att vårdpersonalen lär sig använda de 

kommunikationshjälpmedel som finns för att underlätta kommunikationen vid 

kommunikationshinder (Saldert, C. 2014). 

 

Kumar et al. (2011) beskrev hur informationen som patienten fick på en CD-skiva 

hjälpte dem att återfå hopp och mening eftersom de förstod bättre vad sjukdomen 

innebar och att det fanns olika behandlingar för att kunna kontrollera symtomen. 

Många kände en positiv motivation för att hitta ett sätt att kunna hantera sin 

sjukdom vilket är en viktig del i det hälsofrämjande synsättet som beskrivs enligt 

Antonovskys KASAM (Antonovsky, 1987).         

 

Etikdiskussion 

Samtliga artiklar som resultatet baseras på var etiskt godkända och följde 

Helsingforsdeklarationen.  Resultaten presenterades på ett objektivt sätt utan 

förvrängning. Detta höjer föreliggande litteraturöversikts trovärdighet.  

 

Flera etiska dilemman identifierades av författarna till denna litteraturstudie under 

analys av resultaten. Två av dem kommer att diskuteras i följande stycke.  

  Det första etiska dilemmat är anhörigtolk. Resultaten visade att det fanns 

skillnader i patientens och vårdpersonalens upplevelse vid användning av 

anhörigtolkar. Patienterna beskrev enhälligt anhörigtolk som ett bra 

kommunikationsmedel medan vårdpersonal tyckte att anhörigtolk fungerade bra i 

vissa situationer men oftast kände misstänksamhet och frustration på grund av 

feltolkning och oärlighet samt förmyndaraktigt beteende. Det förekom att 

anhörigtolken svarade innan patienten hann säga något vilket gjorde att 

vårdpersonalen inte hade någon kontroll över vad patienten förstod eller vad 

patientens önskan var (Zendedel et al., 2016). Där ser författarna till denna studie 

ett hot mot patientens självbestämmelse och oberoende. Autonomi beskrivs som 

förmågan och möjlighet att bestämma själv över sitt liv (Sandman & Kjellström, 

2013). Enligt 1 §, kap 5, i Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), ska 

vården respektera patientens självbestämmande och integritet vilket kan bli en 

utmaning i situationer med anhörigtolk. Genom att patienten inte kan språket som 

pratas mellan anhörig och vårdpersonal blir hen beroende av anhörigtolken och 
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kan inte bestämma själv över sin situation. På individnivå påverkar detta patienten 

men också vårdpersonalen som inte får möjlighet att respektera patientens 

självbestämmande. Zendedel et al. (2016) rekommenderade att professionell tolk 

ska användas om vårdpersonal är oerfaren eller obekväm med anhörigtolk. Hilder 

et al. (2017) beskrev att vårdpersonalen upplevde anhörigtolk som positiv vid 

rutinbesök eller uppföljningsbesök men förespråkade professionell tolk vid mer 

komplexa vårdbesök. Detta bekräftas av tidigare forskning där professionell 

tolkning beskrivs som det optimala (McCarthy, et al., 2013).  

  All vård och behandling ska ske i samråd med patienten (HSL, SFS 2017:30). 

Hunter-Adams och Rother (2017) beskrev att somaliska kvinnor upplevde att de 

blev utsatta för övergrepp när de sökte förlossningsvård. De fick behandling som 

de inte visste om eller vad det kom att innebära eftersom de inte erbjöds någon 

form av tolkning. Den enda tolkningen som skedde för dessa kvinnor var i de fall 

då maken tolkade för dem. Vissa av männen såg det som en belastning att behöva 

följa med och agera som tolk (Hunter-Adams & Rother, 2017). En annan artikel 

beskrev att somaliska kvinnor svarade på frågan om det förekom våld i hemmet att 

“det är en bra fråga, det svarar vi inte öppet på” (Jacoby et.al, 2015, s. 597). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie funderar över om och hur de ovan 

nämnda aspekter påverkar makarnas sätt att tolka för kvinnorna och huruvida deras 

integritet och självbestämmande respekteras.  

 

Det andra etiska dilemmat som ska diskuteras är frågan kring sekretess i samband 

med ljudinspelningar i mötet mellan patient och vårdpersonal. Enligt 1§, kap. 25, i 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) gäller sekretess om patienters 

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Sveriges Läkarförbund (2013) 

har uttalat sig om inspelning och fotografering vid läkarbesök och menar att om 

det finns en ömsesidig överenskommelse mellan patient och vårdpersonal så kan 

det gynna patienten att inspelning sker.          

 

Användning av kommunikationshjälpmedel hjälper till att ge en god och säker 

vård och leder till att tillit för vården ökar hos den enskilde patienten men även hos 

den patientgrupp som beskrivs i denna översikt, därmed på både individ- och 

gruppnivå. Ur ett samhällsperspektiv leder detta till bättre hälsa, kortare vårdtider, 
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färre vårdbesök samt lägre vårdkostnader. Åtgärder behövs inom 

organisationen/verksamheten så som rutiner och utbildning för användning av 

kommunikationshjälpmedel vid språkbarriärer samt vid avsaknad av professionell 

tolk som stöd för vårdpersonalen.  

 

Metoddiskussion 

För resultatet till denna litteraturstudie har artiklar sökts i databaserna CINAHL 

och PubMed som är de vanligaste databaserna för vårdvetenskap (Friberg, 2017).  

Sökorden till sökningen valdes utifrån litteraturstudiens syfte och ansågs relevanta 

för litteraturstudien. Resultatet grundade sig på kvalitativa, kvantitativa studier 

samt studier med mixed method som anses som en styrka eftersom de undersöker 

samma fenomen ur olika synvinklar (Polit & Beck, 2012). Styrkor med den 

föreliggande litteraturstudien är att andelen av studier med hög kvalité var fler än 

studier med medelhög kvalité vilket stärker resultatets trovärdighet. Båda 

författarna till litteraturstudien har var för sig först läst och kvalitetsgranskat 

artiklarna och sedan tillsammans och under studiens framkomst diskuterat 

innehållet i artiklarna och på det sättet bidragit till att säkra giltigheten för 

resultatet i studien. Även det kan ses som en styrka. De utvalda studierna 

genomfördes i olika länder världen över och beskrev patientens och 

vårdpersonalens upplevelse. Detta främjar överförbarheten av litteraturöversiktens 

resultat vilket författarna till denna litteraturstudie ser som en styrka. 

Genomsnittliga deltagarantal i studierna var 144 stycken vilket kan anses som en 

styrka. Däremot varierade deltagarantalet i de utvalda artiklarna mellan 6 och 

1537. Detta gör det svårt att dra generella slutsatser av resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2013). En annan svaghet är att båda författarna inte har engelska som 

modersmål och ingen forskningserfarenhet sedan tidigare vilket är en risk för 

felbedömningar och tolkningar av studierna som ingick i litteraturstudien 

(Kjellström, 2017).  

 

Klinisk betydelse för samhället 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att det finns flera olika bra 

kommunikationshjälpmedel som kan användas vid språkbarriärer inom vården vid 

brist av professionell tolk. Det mest uppskattade kommunikationshjälpmedel bland 
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både patienter och vårdpersonal var de interaktiva hjälpmedlen. Då resultatet 

grundar sig på artiklar från olika länder förutom Sverige vilket visar att det finns 

behov för vidare forskning om huruvida interaktiva kommunikationshjälpmedlen 

kan implementeras inom vården i Sverige samt hur de kan anpassas efter de olika 

verksamheternas behov. Det finns exempelvis en pilotversion av en applikation 

(app) för mobiltelefon, utvecklad av läkarstudenter vid Karolinska Institutet, som 

heter Språk i Vården. Den skulle kunna användas nationellt. Appen innehåller 140 

fraser översatta till 13 språk (Care to translate, http://www.caretotranslate.com). 

Till och med dagens datum har denna app 23 000 användare, varav ca 80 % är 

sjuksköterskor (Krey, 2018). Den tillsammans med tvåspråkiga korten som 

beskrivs i föreliggande översikten är lätt tillgängliga och enkelt att använda. En 

investering i språkkort och appen kan leda till en förbättrad kommunikation mellan 

vårdpersonal och patienter som inte talar svenska. På långsikt kan detta komma att 

sänka vårdkostnaderna eftersom återbesök kan undvikas samt att sjukhusvistelser 

kan förkortas (Soo et al, 2008). Författarna till denna litteraturstudie vill därför 

uppmuntra till ökad användning av kommunikationshjälpmedel i 

vårdverksamheter vid språkbarriärer. 

 

Slutsats 

Brister i kommunikation på grund av språkbarriärer kan påverka patientens 

kunskap, beslutsfattning, delaktighet i vården och vårdkvalité negativt. 

Vårdpersonalens möjlighet till att kunna ge god omvårdnad begränsas av 

språkbarriärer. Föreliggande litteraturstudie visade att det finns 

kommunikationshjälpmedel som möjliggör kommunikation mellan patient och 

vårdpersonal vid brist av professionell tolkning. Omvårdnaden blev 

personcentrerad eftersom en bra relation mellan patient och vårdpersonal skapades 

vid användning av kommunikationshjälpmedel. De flesta identifierade 

kommunikationshjälpmedel fungerade för både patient och vårdpersonal medan 

anhörigtolk fungerade bäst för patienten. De olika studierna i resultatet till denna 

litteraturstudie betonade vikten av professionell tolkning och att de alternativa 

kommunikationshjälpmedlen inte helt kan ersätta en professionell tolk men kan 

fungera som ett värdefullt hjälpmedel i den dagliga omvårdnaden. Situationen får 

avgöra vad som är lämpligast.    
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attitude 

1070 

560 

302 

124 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

CINAHL Language barriers AND 

nurs* AND 

patient* 

1070 

165 

98 

0 

0 

12 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

PubMed Language barriers AND  

Communication tool 

295 

23 

0 

20 

 0 

1 

0 

1 

 

Tabell 2. Sekundära sökningar 

Manuell sökteknik 

Databas Titel på vald artikel till 
resultatet n=1 

Författare 
till vald 
artikel till 
resultatet  

Tagen från referenslistan 
i artikel 

Författare 

CINAHL The development and 
evaluation of alternative 
communication strategies to 
facilitate interactions with 
Somali refugees in primary 
care: a preliminary study 

Johnson,  
Evans, 
Mohamed & 
Caress, 2006 

A computer-based aid for 
communication between 
patients with limited English 
and their clinicians, using 
symbols and digitised speech 

Somers, 
Caress, 
Evans, 
Johnson, 
Lovel & 
Mohamed, 
2008 

 



 

1 

 

Bilaga 2 

ARTIKELMATRIS  

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Ali, P. A. & 
Johnson, S. 
 
2016 
Storbritannien 
 

Speaking my 
patient´s language: 
bilingual 
nurses´perspective 
about provision of 
language 
concordant care to 
patients with 
limited English 
proficiency. 
 

Undersöka flerspråkiga 
sjuksköterskors 
perspektiv på att 
tillhandahålla vård på 
flera språk för patienter 
som har sämre kunskap i 
engelska och hur det 
inverkar på både patient 
och sjuksköterskor.  
 
Även faktorer som 
påverkar 
tillhandahållandet av 
språkhjälpmedel till 
patienter med sämre 
engelska kunskaper. 

Kvalitativ 
 
Individuella och 
fokusgrupper. 
 
Semistrukturerad
e intervjuer. 
 
 

n =59 
(män och 
kvinnor) 

Sjuksköterskorna kände att de kunde ge en bättre vård till 
patienter som inte förstår engelska när de kunde prata 
med dem på deras modersmål.  
En del övrig personal och patienter tyckte inte att det var 
positivt, men de flesta tyckte det. 
Det framkommer också att det i dagsläget inte finns några 
regler inom sjukvården i Storbritannien om hur det skall 
vara vid språkbarriärer, om flerspråkiga sjuksköterskor får 
översätta. Det behövs mer klara regler för hur flerspråkiga 
sjuksköterskor ska jobba. Risken finns att de blir 
utnyttjade till att översätta även för patienter som de ej 
har ansvar för. Sjuksköterskor som var tvåspråkiga kände 
att de fick en ökad arbetsbelastning. 
 

Hög  
 
80% 
 



 

2 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Bernard, A.C.,  

Summers, A., 

Thomas, J.,  

Ray, M.,  

Rockich, A.,  

Barnes, S.,  

Boulanger, B., & 

Kearney, p. 

 

2005 

USA 

Novel Spanish 

translators for acute 

care nurses and 

physicians: 

usefulness and 

effect on 

practitioners’ stress 

 

Att undersöka 

effektiviteten av ett nytt 

översättnings hjälpmedel 

(FAST) för engelska-

spanska speciell utformat 

efter sjuksköterskornas 

och läkarnas behov.   

 

Kvalitativ studie 

 

Enkät 

 

n=57 

 

Sjuksköterskornas upplevelse:  

mindre stress i kommunikationen vid användning av 

FAST, FAST uppfyllde deras behov, stor sannolikhet att 

använda FAST i framtiden, bilinguala kollegor och 

anhöriga som tolk första valet, sedan FAST. Betonar att 

FAST inte ersätter språktolk, men ett bra verktyg för 

dagliga rutinåtgärder på avdelning 

Medel 

 

62 % 

 

Hilder, J.,  

Gray, B.,   

Dowell, A., 

Macdonald, L.; 

Tester, R., & 

Stubbe, M. 

 

2017 

New Zealand 

 

‘It depends on the 

consultation’: 

revisiting use of 

family members as 

interpreters for 

general practice 

consultations - 

when and why? 

 

 Att undersöka vad 

allmänläkare och 

patienter tycker om att 

använda anhöriga som 

tolk och varför och i 

vilka situationer anhöriga 

med fördel kan användas 

som tolk.    

 

Kvalitativ design 

 

Observation och 

intervjuer 

 

n=33 kvinnor 

och män 

Patienter och vårdpersonal nöjda med kommunikationen 

vid användning av anhörigtolk.  

Ingen tydlig preferens för anhörigtolk eller prof. tolk i 

båda grupper.  

Patienter såg fördelar med anhörigtolk: tillit, personlig 

relation och kunskap om varandra, gemensamma 

kulturella normer. Nackdelar: mindre kompetens, 

utelämning av information, mindre tid p.g.a. eget jobb, 

opassande att använda barn.  

Vårdpersonal såg fördelar med anhörigtolk: högre 

patientkomfort, positiv effekt av anhörig som också 

vårdare, för rutin- eller uppföljningsbesök är anhöriga 

mer lämpliga. Nackdel: utelämnande av information, 

felaktig tolkning, anhöriga med egen agenda, sekretess. 

Vid komplexa besök : prof. tolk.   

Medel 

 

76 % 

 



 

3 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Hunter-Adams, J. 

& Rother, H-A. 

 

2017 

Syd Afrika 

 

A Qualitativ study 

of language barriers 

between South 

African health care 

providers and 

cross-border 

migrants 

Dokumentera betydelsen 

av kommunikation för 

förlossningssökande 

emigranter i Kapstaden 

Sydafrika. 

 

Kvalitativ studie. 

 

Djupintervjuer 

och fokusgrupps 

diskussioner 

 

Djup intervjuer  

n= 23 

(kvinnor) 

Fokusgruppern

a  

n=48  (kvinnor 

och män) 

Språkbarriärerna är en stor anledning till att det blir 

brister i hälsovården för gränsöverskridande invandrare 

som söker förlossningsvård i Kapstaden i Sydafrika. 

Anhöriga fungerar som tolk vilket av dem upplevs som en 

börda.  

Hög  

 

84 % 

Jackson, K. H. & 

Mixer, S. J. 

 

2017 

USA 

 

Using an iPad for 

Basic 

Communication 

Between Spanish-

Speaking Familier 

and Nurses in 

Pediatric Acute 

Care 

Testa U-talks 

användbarhet och 

engagemang genom 

kvalitativa intervjuer ur 

både patient och 

Sjuksköterskeperspektiv. 

 

Kvalitativ 

 

Ostrukturerade 

intervjuer 

 

n = 6 

 (kvinnor och 

män) 

1) Patienternas föräldrar tycker att det är ett bra verktyg 

och känner att de nu kan kommunicera bättre med 

sjuksköterskan. 

 

2) Lågt deltagande bland sjuksköterskorna De tycker dock 

att de är ett bra verktyg och känner att de får en bättre 

relation till familjerna. 

 

Hög  

 

92% 

 

Jacoby, S.D.,  

Lucarelli, M., 

Musse, F., 

Krishnamurthy, 

A., &  

Salyers, V. 

 

2015 

USA 

 

A mixed-methods 

study of immigrant 

Somali women’s 

health literacy and 

perinatal 

experiences in 

Maine 

 

Att undersöka 

hälsokompetens och 

perinatala upplevelser av 

somaliska kvinnor i 

Lewiston, Maine samt att 

beskriva användningen 

och validering av en 

tecknad serie 

(“historietas”) för att öka 

förståelse och kunskap 

för akut kejsarsnitt och 

postpartum depression 

hos somaliska kvinnor.    

Mixed study 

 

Observation, 

öppna frågor, 

frågeformulär 

med skalor,  

Audio- och 

videoinspelninga

r 

 

n=13 

(kvinnor) 

 

 

Historietas utvecklades under studien, godkändes av alla 

deltagare och rekommenderades av de för användning i 

kliniskt sammanhang.  

Historietas var tilltalande, informativ och lätt att förstå, 

ett bra verktyg för att sprida kunskap och information.  

 

Hög 

 

86 % 

 



 

4 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Johnson, M.J., 

Evans, D.G.,  

Mohamed, Z., & 

Caress, A.-L. 

 

2006 

Storbritannien 

The development 

and evaluation of 

alternative 

communication 

strategies to 

facilitate 

interactions with 

Somali refugees in 

primary care: a 

preliminary study  

Att undersöka vilka av 

tre kommunikations-

strategier, en bok, 

surfplatta geller PC, som 

bedömdes som mest 

acceptabel och enklast att 

använda av en grupp av 

läs- och skrivkunniga och 

somalier som var 

analfabeter  

Kvalitativ studie 

 

Observation och 

intervju med 

öppna frågor 

n=20 Tydlig preferens hos deltagarna för databaserade 

hjälpmedel.  

Boken lättast att använda av de deltagare som kunde läsa 

och skriva, men de föredrog ändå inte den som 

hjälpmedel.  

Analfabeterna bland deltagare: boken svårast att använda.  

Deltagarna fördrog surfplatta eller PC eftersom: 

lätt att använda, frågorna och svarsalternativen kunde 

läsas med hjälp av inspelad röst, underlättar för 

analfabeterna i gruppen.  

Observationen visade också att deltagarna uppskattade att 

höra somaliska.  

Hög 

 

 80 % 

Kenerson, D., 

Fadeyi, S., 

Jianguo, L., 

Weriwho, M., 

Beard, K. & 

Hargreaves, M. K. 

 

2017 

USA 

 

Process in 

Increasing 

Participation of 

African American 

Women I n Cancer 

Prevention Trials: 

Development and 

Pretesting of an 

Audio-Card. 

 

Utveckla ett ljudkort för 

afro amerikanska kvinnor 

med låg läskunnighet och 

låg inkomst som passar 

deras kultur vad det 

gäller cancer 

förebyggande studie. 

 

Jämföra detta röstkort 

som är speciellt 

framtaget för 

afroamerikanska kvinnor 

med låg läskunnighet och 

låginkomst med broschyr 

för allmänheten för att 

förbättra attityder och 

övertygelser för cancer 

förebyggande studier. 

Mixad metod, 

Kvalitativ 

Semistrukturerad 

intervju. 

 

Kvantitativ 

metod  

Ansikte mot 

ansikte intervjuer 

vid både för test 

och slut test. 

Använde ett 

paper och penna 

enkät. 

 

n= 27 (kvinnor 

i den 

kvalitativa) 

 

n= 60 (kvinnor 

i den 

kvantitativa) 

 

De 30 kvinnor som hade använt röstkort med 

information om cancer-förebyggande studier ändrade sin 

inställning till cancerförebyggande studier på ett positivt 

sätt jämförd med de som fick samma information genom 

en broschyr. 

 

Hög  

 

93% 

 



 

5 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Kumar, K., John, 

H., Gordhan, C., 

Situnayake, D., 

Raza, K. & Bacon, 

P. A. 

 

2010 

 

Storbritannien 

 

Breaking 

Communication 

Barriers for RA 

Patients of South 

Asian Origin: The 

Use of a Bilingual 

Educational Audio 

CD and 

Linguistically 

Appropriate Peer 

Testa nyttan av 

stödsamtal med en 

utbildad patientfrivillig 

och en tvåspråkig 

pedagogiska ljud-cd-

skivan   som 

tillhandahålls av 

Birmingham Arthritis 

Resource Centre (BARC) 

för patienter med RA 

Kvalitativ metod 

 

Semistrukturerad 

intervju 

n = 15 

(kvinnor) 

 

De flesta patienterna blev nöjda med den utbildade 

frivilliga patientkontakten, eftersom de kände att de fick 

gehör, de fick även en partner som de kunde prata på sitt 

eget språk med. Alla patienter var mycket nöjda med den 

tvåspråkiga skivan eftersom den tydligare förståelse för 

sjukdomen och dess behandling. De kunde lyssna på 

skivan om och om igen. Även familjen och bekanta 

kunde bli delaktiga och få förståelse för RA. 

Hög 

 

92 % 

 

Lipson-Smith, R.,   

Hyatt, A.,  

Butow, P.,  

Hack, T.F.,  

Jefford, M., 

Hale, S.,  

Hocking, A.,  

Sirianni, M.,  

Ozolins, U.,  

Yiu, D., & 

Schofield, P. 

 

2016 

Australien 

Are audio-

recordings the 

answer? – a pilot 

study of a 

communication 

intervention for 

non-English 

speaking patients 

with cancer 

 

Att utveckla ett 

kombinationshjälpmedel 

bestående av tre 

komponenter, inspelade 

audiofil, informations-

broschyr och frågelista 

och att undersöka deras 

kulturella acceptans samt 

implementerings-

möjlighet inför en phase 

II study. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerad 

telefonintervju 

 

n=23 

 

(arabiska, 

kantonesiska, 

grekiska och 

mandarin 

deltagande) 

 

Inspelade audiofil:  

positiv feedback, 81 % av deltagare spelade upp de 

hemma, bättre förståelse av given information, bra för att 

upprepa information och för att informera 

familjemedellemmar och bättre för att träffa beslut om 

behandling, rekommenderad för mer komplexa 

läkarbesök 

Informationsbroschyr och frågelista:  

positiv, speciell vid ny diagnos, 

uppmuntrade till att ställa frågor, bara 38,5 % kom ihåg 

att de fick broschyr och frågelista  

Hög  

 

92 % 



 

6 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Somers, H.L.,  

Caress, A.-L.,  

Evans, D.G.,  

Johnson, M.J.,  

Lovel, H.J., & 

Mohamed, Z. 

 

2008 

Storbritannien 

A computer-based 

aid for 

communication 

between patients 

with limited 

English and their 

clinicians, using 

symbols and 

digitized speech 

Att undersöka i vilken 

grad den databaserade 

kommunikations-

hjälpmedlet kan 

möjliggöra 

kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal och 

patient.  

 

Mixed study 

 

Observation och 

utvärdering med 

frågeformulär 

innehållande 

skalor och öppna 

frågor 

 

n=35 (kvinnor 

och män) 

 

 

65 % av vårdpersonalen och 100 % av patienterna var 

nöjda med kommunikationshjälpmedlet.  

Patienterna: dataprogrammet hjälpte att uttrycka 

funderingar och rädslor, bra relation med vårdpersonalen, 

förstod vårdpersonalen bättre.  

Vårdpersonalen inte lika positiv: osäkra om de förstod 

patienter rätt, non-verbal kommunikation av nytta också.  

Merparten av alla deltagare: bättre kommunikation med 

datahjälpmedel än inget hjälpmedel alls.  

Medel 

 

79 % 

 

Soo, J., Aldridge, 

S., French, J. & 

Mitchell, A. 

 

2008 

Kanada 

Development of 

Dual Language 

Information Cards 

as a Tool for 

Communication 

Between Radiation 

Therapists and 

Cantonese-

Speaking Patients 

Undergoing 

Radiaton 

Treatments for 

Head-and-Neck 

Cancer 

 

 

 

 

Att utforma och 

utvärdera ett verktyg 

med bilinguala  

språkkort  

Kvantitativ 

 

Enkäter. 

Innan 

implementering:  

n= 1537 

 

Efter 

implementering: 

n= 49  

(kvinnor och 

män) 

Användningen av språkkorten ökade patienternas 

förståelse av behandling och biverkningar. Mycket 

nöjdare med vården efter implementeringen av korten. 

 

Medel  

 

62% 



 

7 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Steinberg, E. M., 

Valenzuela-

Araujo, D., 

Zickafoose, J. S.,  

Kieffer, E. & Ross 

DeCamp, L. 

 

2016 

USA 

The ”Battle” of 

Managing Language 

Barriers in Health 

Care 

Beskriva upplevelser och 

erfarenhet av 

språktjänster för latinska 

mammor med låg/ingen 

kunskap i engelska för att 

informera om utveckling 

av mer patient- och 

familjecentrerade 

språktjänster. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerad 

intervju. 

n = 48 

(kvinnor) 

De föredrog att prata med tvåspråkig personal i 

jämförelse med språktolk eftersom det underlättade 

kommunikationen och ökade deras förståelse, de fick 

även en bättre relation till den personalen. 

Hög  

 

92% 

Vargas, P.A.,  

Robles, E.,  

Harris, J., & 

Radford, P. 

 

2010 

USA 

 

Using information 

technology to 

reduce asthma 

disparities in 

underserved 

populations: a pilot 

study 

 

Att undersöka 

effektiviteten av ett 

interaktiv databaserad 

frågeformulär för 

bedömning av  

astmasymtom hos barn 

till föräldrar som har 

begränsat 

hälsokompetens och/ 

eller begränsade 

kunskaper i engelska 

språket. 

Kvantitativ 

studie 

 

Strukturerade 

intervjuer och 

frågeformulär  

 

n=48  

 

Högre överenstämmelse mellan svaren från e-formuläret 

och strukturerade intervjuer än mellan svaren från 

pappersformulär och intervjuer. Det tyder på patienter 

förstod e-formuläret bättre än pappersformuläret.  

96 % av patienterna nöjda med e-formuläret, lätt att 

använda och att förstå.  

 

Medel  

 

72 % 

 



 

8 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Zendedel, R., 

Shouten, B.C., van 

Weert, J.C.M., & 

van den Putte, B. 

 

2016 

Nederländerna 

Informal 

interpreting in 

general practice: 

Comparing the 

perspectives of 

general 

practitioners, 

migrant patients 

and family 

interpreters 

Att undersöka skillnader 

i patientens, 

allmänläkarnas och 

anhörigtolkens 

perspektiv angående 

tolkens roll   

 

Kvalitativ design 

 

Semistruktu- 

rerade intervjuer 

 

n=54 kvinnor 

 

Tydliga skillnader mellan vårdpersonalens och patientens 

upplevelse av användning av anhörigtolk.  

Vårdpersonal: frustation och misstänksamhet emot 

anhörigtolkar på grund av sammanfattande tolkning, 

oärlighet, låg medicinsk kompetens samt dominant och 

styrande uppträdande.  

Patienter: tillit i anhörigtolk på grund av kunskap om 

varandra och familjetillhörighet, förväntningar att tolken 

styrde samtalet och krävde vissa åtgärder. Frustration på 

grund av fria sätt att tolka.  

Medel 

 

76 % 

 



 

1 

 

Bilaga 3  

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvantitativa studier 

  
 

Fråga 
Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?     
2. Återger abstraktet studiens innehåll?     
3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     
4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?     

6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?     
7. Är designen relevant utifrån syftet?     
8. Finns inklusionskriterier beskrivna?     
9. Är inklusionskriterierna relevanta?     

10. Finns exklusionkriterier beskrivna?     
11. Är exklusionskriterierna relevanta?     
12. Är urvalsmetoden beskriven?     

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14. Finns populationen beskriven?     
15. Är populationen representativ för studiens syfte?     

16. Anges bortfallets storlek?     
17. Kan bortfallet accepteras?     
18. Anges var studien genomfördes?     

19. Anges när studien genomfördes?     
20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?     

21. Anges vilka mätmetoder som användes?     
22. Beskrivs studiens huvudresultat?     

23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?     
24. Besvaras studiens frågeställningar?     
25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?     

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet??     
27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?     
28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     
29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     
Summa       

 
Maxpoäng:             29 

Erhållen poäng:     ? 

Kvalitet:                  låg          medel     hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008).



 

1 

 

 

Bilaga 4  

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

  

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?     

2 Återger abstraktet studiens innehåll?     

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?     

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?     

7 Är designen relevant utifrån syftet?     

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?     

9 Är inklusionskriterierna relevanta?     

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11 Är exklusionskriterierna relevanta?     

12 Är urvalsmetoden beskriven?     

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

    

15 Anges var studien genomfördes?     

16 Anges när studien genomfördes?     

17 Anges vald datainsamlingsmetod?     

18 Är data systematiskt insamlade?     

19 Presenteras hur data analyserats?     

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?     

21 Besvaras studiens syfte?     

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

    

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

Summa       

  
Maxpoäng:             25 

Erhållen poäng:     ? 

Kvalitet:                  låg          medel     hög 

  

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 



 

1 

 

Bilaga 5 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Mixed studies 

  
Fråga 

Ja Nej 

1 Anges ett övergripande mål varför kvalitativ och kvantitativ ansats kombinerades?     

2 Finns det utöver de respektive frågorna till den kvalitativa och kvantitativa delen i 

studien, en specifik ”mixed method” fråga om hur fynden relaterar till varandra? 
    

3 Beskrivs studiens design tydligt?     

4 Är studiens design relevant för att besvara studiens syfte och frågeställningen?     

5 Är designen för varje del av studien (kvalitativ o kvantitativ) relevant för respektive 

frågeställning i båda delar av studien? 
    

6 Finns ett logiskt sammanhang mellan alla komponenter i studiens design?     

7 Beskrivs vilka metoder som har använts för att förbättra exakthet och trovärdighet i 

studiens båda delar? 
    

8 Beskrivs urvalsmetoden?     

9 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

10 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundvariabler?     

11 Är undersökningsgruppen relevant för studiens syfte?     

12 Anges var studien genomfördes?     

13 Anges när studien genomfördes?     

14 Beskrivs datainsamlingsmetoden?     

15 Beskrivs om möjligheten till triangulering av datamaterialet har använts eller 

övervägts?   
    

16 Vid sekventiell design, följer datainsamling i fas II analysen i fas I av studien?     

17 Är designens komponenter och datainsamlingsmetoder utformade med den 

noggrannhet som krävs för att fånga fenomenets komplexitet? 
    

18 Är båda delar av studien integrerade?     

19 Beskrivs hur båda delar av studien integreras (på tolkande eller analytisk nivå)?     

  Presenteras data från båda delar av studien i de kombinerade fynden på ett strukturerat 

och omfattande sätt? 
    

20 Anges analysteknik för att nå analytisk integration?     

21 Är analysmetoden relevant för varje del av studien och för integration av båda?     

22 Är analysmetoden relevant för studiens syfte?     

23 Stöder insamlade data studiens resultat?     

24 Är studiens tolkning kompatibel med aktuell evidens och teorier (tolkningens 

överensstämmelse)? 
    

25 Är resultaten trovärdig beskrivna?     

26 Är slutsatser integrerade från båda delarna av studien? Förklaras eventuella 

diskrepanser av resultat från båda delarna? 
    

27 Är slutsatserna relevanta för studiens mål?     

28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

Summa       

  
Maxpoäng:             29 

Erhållen poäng:     ? 

Kvalitet:                  låg          medel     hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Polit och Beck (2012), Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 


