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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att språkliga hinder kan försvåra patienters och 

sjuksköterskors förmåga att kommunicera och förstå varandra. Kommunikationen gör det 

möjligt för patienter att uttrycka sitt lidande till sjuksköterskor men språkliga hinder kan 

förhindra detta och därmed påverka vårdrelationen. Trots att det förekommer språkliga 

hinder kan sjuksköterskor skapa tillit genom att visa vilja att vårda. 

Syfte: Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hur 

språkliga hinder påverkar vårdrelationen. 

Metod: En kvalitativ systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes. 

Resultat: I resultatet presenterades två teman och fyra subteman. Temat Vilja att göra gott 

innehöll subteman En vilja att vårda och Att få stöd för att främja kommunikationen. 

Temat Hinder att vårda innehöll subteman Ett emotionellt avstånd och Att inte förstå. 

Slutsats: Språkliga hinder visade sig å ena sidan kunna begränsa vårdrelationen, å andra 

sidan kunde en vårdrelation utvecklas till en vårdande relation trots språkliga hinder. Tolkar 

var nödvändiga för att kunna skapa en kontakt med patienterna, samtidigt som de kunde 

skapa avstånd mellan sjuksköterskorna och patienterna.  

  
Nyckelord: Sjuksköterskor, språkligt hinder, tolkar, upplevelser, vårdrelation 

 

 

 
 



 

ABSTRACT  

Background: Previous research shows that language barriers can make it difficult for 

patients and nurses to communicate and understand each other. Communication enables 

patients to express their suffering to nurses, but language barriers can prevent this and thus 

affect the nurse-patient relationship. Although there are language barriers, nurses can create 

trust by showing willingness to care. 

The purpose: The aim of the study is to describe nurses' experiences of how language 

barriers affects the nurse-patient relationship. 

The method: A qualitative systematic literature study with a descriptive synthesis. 

Results: The result presented two themes and four sub-themes. The theme Willingness to 

do good contained sub-men A willingness to care and To receive support to promote 

communication. The theme Obstacles in caring contained sub-men An emotional distance 

and Does not understand. 

Conclusion: Language barriers, on the one hand, were found to limit the possibility of 

establishing a nurse-patient relationship, on the other hand, a nurse-patient relationship 

could develop into a caring relationship despite language barriers. Interpreters were 

necessary to be able to make contact with the patients, while being able to create a distance 

between the nurses and the patients. 
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1 INLEDNING  

Den ökade migrationen har resulterat i att Sverige blivit ett land där flera olika språk 

förekommer. När människor som talar ett annat språk kommer i kontakt med hälso- och 

sjukvården kan språkliga hinder uppstå. Språkliga hinder kan skapa begränsningar i 

kommunikationen vilket kan påverka vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet har författarna 

fått erfarenheter från möten med patienter som inte talade samma språk. Det upplevdes 

svårare att etablera en vårdrelation med patienter som inte talade samma språk i jämförelse 

med patienter som gjorde det. Att inte förstå patienter skapade utmaningar i att ta reda på 

deras behov. Patienternas behov förmedlades många gånger genom anhöriga och en 

direktkontakt saknades då med patienterna vilket kunde påverka vårdrelationen. Författarna 

uppmärksammade även att sjuksköterskor under den verksamhetsförlagda utbildningen inte 

spenderade lika mycket tid eller försökte kommunicera med patienter som inte talade samma 

språk. Dessa erfarenheter väckte ett intresse hos författarna om hur det är att vårda patienter 

som talar ett annat språk. Utifrån förslag på intresseområden från forskningsgruppen inom 

Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola kom författarna fram till att 

skriva om hur språkliga hinder påverkar vårdrelationen. Författarnas förhoppning är att 

bidra med en ökad kunskap som ska skapa en medvetenhet hos sjuksköterskor om hur 

språkliga hinder påverkar vårdrelationer. Detta ska förhoppningsvis leda till att 

sjuksköterskor kan förse patienter som talar ett annat språk med en god kvalitet på 

omvårdnaden.  

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av begrepp som är centrala i examensarbetet samt 

en teoretisk referensram med en vårdvetenskaplig inriktning. Därefter redogörs tidigare 

forskning utifrån vårdvetenskapliga artiklar. Bakgrunden avslutas med en 

problemformulering som leder fram till syftet. 

2.1 Språkliga hinder 

Antalet invandrare i Sverige har ökat de senaste decennierna (Statistiska centralbyrån, 2018). 

Människor förflyttar sig mellan olika länder runt om i världen. Detta kan bero på att 

människor tvingas fly på grund av oroligheter medan andra flyttar frivilligt 

(Migrationsverket, u.å). Den ökade migrationen ställer krav på att hälso- och sjukvården 

tillgodoser dessa människor med den vård och behandling som behövs (Socialstyrelsen, 
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2016). Språkliga hinder i vården kan uppstå när sjuksköterska och patient inte talar ett 

gemensamt språk. Språket är en förutsättning för att kunna uttrycka upplevelser, känslor och 

tankar. Talas inte ett gemensamt språk kan det skapa begränsningar i kommunikationen. En 

kommunikation utan ett gemensamt språk kan innebära att kroppsliga besvär kan tolkas 

lättare än de emotionella då det kroppsliga är konkret och det emotionella är abstrakt. Sker 

kommunikationen på olika språk är tolkens roll central (Bäärnhielm, 2013). Tolken kan 

behövas för att patienten ska kunna förmedla sitt budskap och är av stor betydelse för att 

patienten ska känna trygghet i vården (Hanssen, 2007).  

2.2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är baserad på begrepp inom vårdvetenskap med en holistisk-

humanistisk tradition. Författarna har valt att använda Kaséns (2002) beskrivning av 

begreppet vårdrelation som teoretisk referensram då begreppet är centralt genom hela 

arbetet. Begreppen vårdrelation och vårdande relation används på ett mångtydigt sätt inom 

vårdvetenskapen och Kasén (2002) ger en fördjupad aspekt av begreppet. Vårdande 

kommunikation utifrån Fredriksson (2017) beskrivs då det är en betydelsefull aspekt av den 

vårdande relationen. Vidare i den teoretiska referensramen framhålls även Erikssons (2015) 

teori om vårdlidande då vårdrelationer utan en vårdande karaktär kan orsaka vårdlidande. 

2.2.1 Vårdrelation 

Vårdrelationer innefattar enligt Kasén (2002) alla relationer mellan vårdare och patienter, 

oavsett om de är vårdande eller inte. Detta innebär att alla vårdrelationer inte uppvisar en 

vårdande kvalitet. Vårdrelationen finns i fyra olika former. Relationen kan ta form som en 

icke-vårdande relation, frånvaro av vårdrelation, en vårdrelation med potential till att bli en 

vårdande relation samt en vårdrelation som är vårdande. 

2.2.2 Vårdande relation 

Enligt Eriksson (2014) är meningen med vårdandet att skapa ett tillstånd av tillit, 

tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbefinnande samt att ge en känsla av att vara i 

utveckling med avsikt att förändra hälsoprocesser hos patienten. Vårdandet motiveras av 

människans lidande. Med kärlek i mötet till den lidande människan väcks ett medlidande och 

därmed uppstår också viljan att vårda. Enligt Kasén (2002) benämns en vårdrelation där 

patientens lidande lindras som en vårdande relation. Det är denna relation som bör 

eftersträvas mellan vårdare och patient där vårdaren tar på sig ansvaret att skydda och 

bevara patientens värdighet. Patientens värdighet bevaras när dennes lidande lindras. Att 

vårda i en vårdande relation innebär att i ett helhetsperspektiv fokusera på patientens 

lidande såväl som hälsa. Den vårdande relationen förutsätter att vårdaren bjuder in till en 

relation, men också att patienten tar emot detta erbjudande och bjuder in till sin värld. 

Genom att patienten bjuder in till sin värld så blir vårdaren delaktig i lidandeberättelsen och 

på så sätt skapas en gemenskap i förbindelsen mellan parterna. Detta sker när patienten 

känner tillit och upplever att vårdaren har ett genuint intresse för denne. Relationen kan inte 
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forceras då den bygger på ömsesidighet mellan vårdare och patient. Detta innebär att 

patientens egna initiativ och medverkan är av betydelse för den vårdande relationens 

utveckling.  

Att vara i en vårdande relation innebär att vårdaren blir berörd och medlidande är ett sätt att 

svara an på patientens lidandeberättelse. Relationen formas av att vårdaren tillåter patienten 

att lida samt har ett kärleksfullt förhållningssätt gentemot denne. Den vårdande relationen 

karaktäriseras av vårdarens vilja att vårda och önskan att hjälpa som grundar sig i det 

karitativa förhållningssättet som innebär att vårda i osjälvisk kärlek. Vårdarens engagemang 

möjliggör att lära känna patientens upplevda behov och genom att se hela människan främjas 

också skapandet av tillit. När en vårdande relation formas intar vårdare och patient olika 

positioner, vilket gör att relationen blir asymmetrisk. I och med yrket har vårdaren en annan 

kunskap, vilket också medför ett annat ansvar. Detta gör att vårdaren hamnar i en 

maktposition i relation till patienten (Kasén, 2002).  

2.2.3 Vårdande kommunikation 

Att lindra patientens lidande och göra det gemensamt mellan patient och vårdare sker genom 

vårdande kommunikation. Det är genom samtalet som patienten får möjlighet att uttrycka 

sin lidandeberättelse. Språk och kommunikation är grundförutsättningar för att förstå 

patientens berättelser och upplevelser av hälsa och lidande. Kommunikation i vårdandet 

skapar en möjlighet för ömsesidig förståelse, men kan också skapa konflikter och spänning 

mellan vårdare och patient (Fredriksson, 2017). 

2.2.4 Vårdlidande  

Kasén (2002) menar att frånvaro av vårdrelation och en icke-vårdande relation kan orsaka 

vårdlidande. Ett lidande förorsakat av vård eller utebliven vård benämner Eriksson (2015) 

som vårdlidande. Vårdlidande kan finnas i flera olika former där kränkning av patientens 

värdighet utgör den vanligaste formen av vårdlidande. Kränkning kan ske genom en 

bristande etisk hållning och genom att inte se hela människan eller låta denne ta plats. 

Fördömelse kan skapa en annan form av vårdlidande där vårdaren tror sig veta vad som är 

bäst för patienten. Att inte ge karitativ vård och att nonchalera är ett sätt att straffa patienten. 

Straff genom att nonchalera kan uttryckas genom att vårdaren inte orkar samtala med en 

patient som upplevs vara svår eller besvärlig. Vårdlidande kan även uppstå när vårdaren inte 

tar patienten på allvar, vilket är ett sätt att utöva makt. Att inte bli tagen på allvar ger en 

känsla av maktlöshet. Utebliven vård kan bero på bristande förmåga att se och bedöma vad 

patienten behöver vilket också kan skapa ett vårdlidande. Enligt Kasén (2002) kan patienten 

uppleva känslor av övergivenhet och lidande i ensamhet när vårdaren inriktar sig på att 

utföra medicinsktekniska uppgifter ser patienten som ett objekt och inte som en helhet. 
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2.3 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen utgår från upplevelser av hur språkliga hinder påverkar 

vårdrelationen ur ett patient- och sjuksköterskestudentperspektiv.  

2.3.1 Att skapa en förbindelse 

Språkliga hinder kan försvåra patienters och sjuksköterskors förmåga att kommunicera och 

förstå varandra. Patienter upplever trots det att sjuksköterskors ansträngningar till att 

kommunicera ibland kan leda till att ett speciellt band mellan parterna skapas då 

sjuksköterskornas vilja att hjälpa synliggörs (Jones, 2018). Patienter menar att språk är en 

viktig del för att en samhörighet med sjuksköterskor ska kunna skapas, men anser även att 

god vård inte är beroende av språk. En samhörighet mellan patienter och sjuksköterskor kan 

skapas fastän endast ett fåtal ord kan kommuniceras (Sobel & Metzler Sawin, 2016). 

Patienterna känner att de får uppmärksamhet när sjuksköterskorna försöker kommunicera 

medan tystnad får dem att känna sig ignorerade. Att kommunicera trots att patienterna inte 

förstår upplevs bättre än när sjuksköterskor inte kommunicerar alls (Jones, 2018). Andra 

patienter upplever att språkliga hinder gör det svårt att få kontakt vilket skapar ett avstånd 

till sjuksköterskorna. Detta avstånd kan förstärkas när sjuksköterskor kommunicerar trots 

att patienterna inte förstår. Att inte förstå varandra skapar en känsla av hjälplöshet hos 

patienterna (Vydelingum, 2000). 

Sjuksköterskestudenter upplever att språkliga hinder försvårar möjligheten att kommunicera 

vilket kan leda till att omvårdnaden blir mer mekanisk och opersonlig. Att inte kunna 

kommunicera ger upplevelsen av att endast utföra en arbetsuppgift, vilket leder till en känsla 

av de sviker patienterna. Sjuksköterskestudenter upplever att en viktig del i vårdrelationen 

saknas när parterna inte kan kommunicera med varandra. Det är i omvårdnaden som 

sjuksköterskestudenter försöker samtala med patienterna för att skapa en kontakt. 

Sjuksköterskestudenterna menar att kommunikationen är en förutsättning för att kunna ge 

god omvårdnad, men att inte kunna samtala med varandra försvårar möjligheten till en 

kontakt. Genom att lära sig några ord på patienternas språk, använda kroppsspråk och le 

försöker sjuksköterskestudenterna främja en god kommunikation (Jirwe, Gerrish & Emami, 

2010).  

2.3.2 Att få ett gott bemötande och känna förtroende 

När sjuksköterskor och patienter inte talar samma språk uppskattar patienterna ett varmt 

och vänligt bemötande (Bergman & Connaughton, 2013; Wish Garrett, Grant Dickson, 

Young, Klinken Whelan & Forero, 2008) men blir ledsna om bemötandet sker på ett 

nonchalant sätt (Eckhardt, Mott & Andrew, 2005; Wish Garrett m.fl., 2008). Ett varmt och 

vänligt bemötande innebär en tydlig presentation, ett leende, ögonkontakt, småprat och 

tålamod i samtalet. Ett leende gör att patienterna känner att de är i goda händer och upplever 

trygghet (Bergman & Connaughton, 2013). Patienterna upplever att de blir sedda när 

sjuksköterskor ger en tydlig presentation, frågar hur de mår samt frågar vad som kan göras 

för dem. Om en tydlig presentation inte ges kan patienterna bli förvirrade och inte förstå 

vilka sjuksköterskorna är (Sobel & Metzler Sawin, 2016). 
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Patienter upplever att sjuksköterskors närvaro är viktig när de inte kan samtala med 

varandra. Trygghet förmedlas när sjuksköterskorna är tillgängliga och patienterna vet vart de 

kan vända sig. När sjuksköterskorna visar att de bryr sig och spenderar tid på att lära känna 

patienterna skapas tillit. Detta leder till att patienterna kan berätta mer om sig själva och sina 

behov. God vård innebär att lyssna och ge uppmärksamhet för att tillfredsställa patienternas 

emotionella behov och att sjuksköterskor inte endast är skickliga på vårdtekniska moment 

(Sobel & Metzler Sawin, 2016). Patienterna värdesätter att sjuksköterskor försöker lära 

känna dem som personer och tar reda på vad som är viktigt för dem (Jones, 2018). Andra 

patienter upplever att sjuksköterskor inte alltid möter deras individuella behov (Eckhardt 

m.fl., 2005; Jones, 2018). Patienter upplever att sjuksköterskorna inte alltid lyssnar eller 

förstår vilket gör att förtroendet till sjuksköterskorna inte kan skapas (Jones, 2018). 

2.3.3 Det egna inflytandet över vården 

Patienter upplever delaktighet när de får möjlighet att uttrycka sina behov och få vara 

engagerade i den egna vården. Sjuksköterskor måste lyssna och göra patienterna involverade 

i vården samt vara öppna och följsamma i det som patienterna uttrycker (Björk Brämberg, 

Nyström & Dahlberg, 2010). När sjuksköterskor tydligt förklarar, informerar och utbildar 

stärks patienternas inflytande och medverkan i vården (Sobel & Metzler Sawin, 2016). Att 

inte få tillräckligt med information gav en känsla av att vara sårbar (Björk Brämberg m.fl., 

2010; Sobel & Metzler Sawin, 2016). Att sjuksköterskor spenderar tid i samtalet och har 

tålamod där frågor och svar inte skyndas igenom är viktigt (Bergman & Connaughton, 2013). 

Patienterna upplever att de inte uppmuntras till att ställa frågor då sjuksköterskorna har 

mycket att göra (Sobel & Metzler Sawin, 2016). Det upplevs även att sjuksköterskor inte 

svarar på frågorna och skapar en uppfattning om patienternas tillstånd utan att fråga dem 

(Björk Brämberg m.fl., 2010). 

Språkliga hinder gör det svårt för patienterna att be sjuksköterskor om hjälp (Vydelingum, 

2000) och patienterna vill inte be om för mycket hjälp då de upplever att de stör 

sjuksköterskorna (Eckhardt m.fl., 2005; Jones, 2018). Andra patienter ber om hjälp trots att 

de egentligen inte vill och att behöva förlita sig på sjuksköterskors hjälp gör att de känner sig 

sårbara (Jones, 2018). Patienterna upplever att de på grund av språkliga hinder blir beroende 

av sjuksköterskorna. Det kan det leda till att patienterna inte vågar be om hjälp och lider i 

tystnad av att inte vara en del i sin egen vård. Andra patienter accepterar en otillräcklig 

kommunikation där de inte förstår sjuksköterskorna, men upplever istället att de inte blir 

inbjudna till en vårdrelation. Detta leder till att patienterna får en passiv roll där det saknas 

inflytande och engagemang i den egna vården (Björk Brämberg m.fl., 2010). 

2.3.4 Tolkar och anhöriga i vårdrelationen 

Sjuksköterskestudenter upplever att anhöriga som tolkar kan vara en fördel då de gör det 

möjligt att förstå vad som oroar patienterna, men upplever även oro över att anhöriga inte 

översätter det patienterna säger ordagrant. Trots anhörigas försök att vara till hjälp, kan 

anhöriga ta över situationen och hindra vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter 

(Jirwe m.fl., 2010). Patienter upplever att de är beroende av anhörigas hjälp för att kunna 
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kommunicera sina känslor och behov och när anhöriga är frånvarande känner de sig sårbara 

(Vydelingum, 2000). Patienterna känner trygghet när anhöriga hjälper dem att 

kommunicera och anhörigas medverkan har en betydande roll för patienternas vård. Men när 

sjuksköterskor endast riktar kommunikationen till anhöriga, och inte direkt till patienterna, 

upplevs minskad delaktighet i vården och brist på kontroll i att fatta beslut (Wish Garrett 

m.fl., 2008). 

Andra patienter upplever att sjuksköterskor inte anordnar tolkar till deras möten trots att en 

förståelse för varandra inte finns (Eckhardt m.fl., 2005). Patienterna upplever att de lättare 

kan kommunicera med hjälp av tolk och att de utan tolkar inte kan uttrycka sina behov 

(Björk Brämberg m.fl., 2010). Andra patienter föredrar att kommunicera med 

sjuksköterskorna utan tolkar (Bergman & Connaughton, 2013). Det upplevs att 

vårdrelationen kan försvåras när alla tre parter kommunicerar (Lor, Xiong, Schwei, Bowers & 

Jacobs, 2016). Relationen med sjuksköterskor påverkas negativt om tolkar närvarar då de 

reducerar den personliga kontakten och mycket kan lämnas osagt när en tredje part 

medverkar (Hadziandic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2009). Patienterna är osäkra på om tolkar 

delar uppfattningen om av vad som är viktigt i samtalet och tolkarna upplevs ibland filtrera 

eller ändra deras ord (Bergman & Connaughton, 2013). Att tolkar inte översätter korrekt kan 

påverka relationen mellan patienter och sjuksköterskor negativt då missförstånd kan uppstå. 

Tolkar kan även misslyckas med att göra patienter delaktiga i samtalet då tolkarna och 

sjuksköterskorna diskuterar, utbyter åsikter och fattar beslut utan att göra patienterna 

delaktiga (Lor m.fl., 2016). 

2.4 Problemformulering 

Varje år flyttar människor till Sverige av olika anledningar. En del människor tvingas fly på 

grund av oroligheter, medan andra flyttar frivilligt. Detta har resulterat i att antalet 

invandrare har ökat i Sverige de senaste decennierna. När dessa människor uppsöker hälso- 

och sjukvård och blir patienter bildas en vårdrelation i mötet med sjuksköterskor. När 

sjuksköterskor och patienter inte talar ett gemensamt språk uppstår språkliga hinder. Detta 

medför begränsningar i kommunikationen vilket kan påverka vårdrelationen på olika sätt. 

Tolkar och anhöriga anses främja patienters förmåga att uttrycka sina behov men kan även 

försvåra och reducera kontakten med sjuksköterskor. Svårigheter med att få kontakt ger ett 

emotionellt avstånd mellan sjuksköterskor och patienter. Detta leder till känslor av ensamhet 

och gör att patienterna lider i tystnad. När patienters lidandeberättelser görs gemensamt 

mellan sjuksköterskor och patienter skapas förutsättningar för en vårdande relation. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskor får en ökad kunskap om hur språkliga hinder påverkar 

vårdrelationer för att kunna förse dessa patienter med god vård. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hur språkliga hinder påverkar 

vårdrelationen.  

4 METOD OCH MATERIAL 

Metoden för detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats. 

En litteraturstudie är en lämplig metod för ett examensarbete där upplevelser 

ska undersökas. Tidigare publicerade forskningsresultat av vetenskapliga kvalitativa artiklar 

har sammanställts och analyserats med minimal omtolkning (Friberg, 2017a). I denna 

systematiska litteraturstudie har en beskrivande syntes enligt Evans (2002) använts som 

analysmetod som syftar till att öka förståelsen för det valda fenomenet.  

4.1 Datainsamling och urval 

Artiklarna som inkluderades och behölls för analys var artiklar med en kvalitativ metod för 

att skapa en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser. Artiklar med en kvantitativ 

metod exkluderades då dessa går ut på att mäta och jämföra olika resultat (Segesten, 2017a) 

och inte för att skapa en djupare förståelse för ett valt fenomen. Endast artiklar som var 

publicerade på engelska inkluderades då det enligt Segesten (2017b) är vetenskapens 

officiella språk. Artiklarna som söktes fram var till en början begränsade från år 2008 till 

2018. Denna sökning gav ett resultat på åtta artiklar som var relevanta utifrån 

examensarbetets syfte. Begränsningen av år utökades från år 2003 till 2018 för att hitta 

resterande artiklar. Denna sökning gav ett resultat på tre artiklar. I en sökning kunde 

resultatet av artiklar avgränsas till år 2019, därför utökades begränsning av år ytterligare 

från 2003 till 2019. Detta gav ett resultat på en artikel. Ett annat inklusionskriterie var att 

artiklarna var peer reviewed. Artiklarna kontrollerades i Ulrichweb för att intyga att de var 

peer reviewed.  

För att hitta relevant litteratur gjordes flertalet artikelsökningar i databaser som publicerar 

vårdvetenskaplig forskning, Databaserna var CINAHL Plus, PubMed och ScienceDirect. De 

primära sökorden som användes i sökningen efter artiklar var ”nurse-patient relation”, 

”language barrier” och ”caring”. Dessa sökord användes för att hitta artiklar som beskrev 

upplevelser av vårdrelationer mellan sjuksköterskor och patienter när språkliga hinder 

förekommer. Sökorden kombinerades med ytterligare sökord som ”transcultural” och 

”experience”. ”Experience” användes för att hitta artiklar där sjuksköterskors upplevelser 

beskrevs. Av de artiklarna som framkom i sökningarna sågs att språkliga hinder existerade 

när sjuksköterskor vårdade patienter från andra kulturer och därför användes även sökorden 

”transcultural” och ”culturally diverse”. Övriga sökord som användes i artikelsökningen finns 

att se i bilaga A. Sökorden kombinerades med sök-operatorer som ”AND” och ”OR” genom en 
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boolesk söklogik som enligt Östlundh (2017) har för avseende att binda samman de utvalda 

sökorden. Sök-operatorn ”AND” användes för att bilda en söksträng mellan två ord och ge ett 

samband mellan dessa. Sök-operatorn ”OR” användes för att få fram artiklar som 

inkluderade antingen det ena eller andra ordet, då dessa ord i kombination med andra 

sökord var av betydelse i datasamlingen. Trunkeringstecknet ”*” användes i samband med 

sökningarna vilket enligt Östlundh (2017) innebär att få träffar på artiklar som innehåller 

sökordets alla böjningsformer. För att precisera sökningarna som gav högt antal träffar 

användes avgränsningsfunktionen ”full text” då Östlundh (2017) förklarar att det är ett sätt 

att sålla bort artiklar som inte är av relevans för examensarbetets syfte.   

Artiklarna som valts för examensarbetet har kvalitetsgranskats och värderats utifrån Fribergs 

(2017a) bilaga med förslag på granskningsfrågor vid kvalitativa studier. 12 av dessa förslag på 

frågor användes för kvalitetsbedömning. Genom granskningsfrågorna har artiklarna delats in 

i låg, medel eller hög kvalitet beroende på hur väl de besvarade frågorna. Om en artikel 

uppfyllde en granskningsfråga tilldelades ett poäng. Artiklar med ett till fyra poäng 

bedömdes ha låg kvalitet, artiklar med fem till åtta poäng bedömdes ha medelkvalitet och 

artiklar med nio till tolv poäng bedömdes ha hög kvalitet. Vid granskningen har en 

diskussion förts fram kring varje artikel och därefter har ett beslut tagits om artikeln ska ingå 

i examensarbetet. Artiklarna som bedömdes ha hög kvalitet inkluderades med syfte att hålla 

god kvalitet. Totalt 12 artiklar valdes ut. Se bilaga C för Granskningsfrågor.  

4.2 Genomförande och dataanalys 

Friberg (2017a) förklarar utifrån Evans (2002) hur analysarbetet går ut på att bryta 

artiklarnas helhet till mindre delar med avsikt att hitta centrala och viktiga aspekter som 

besvarar syftet. Det mindre delarna ska sedan sättas ihop och skapade en ny helhet. 

Genomförandet av analysarbetet gjordes med inspiration från Evans (2002) beskrivande 

syntes som tidigare nämnts. Den beskrivande syntesen innehåller fyra steg.  

 

I det första steget beskriver Evans (2002) att relevant insamling av data ska genomföras med 

stöd av inklusionskriterier. Artiklarna som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades.  

Artiklarna som uppfyllde inklusionskriterierna lästes igenom med fokus på artikelns 

resultatdel. Artiklar som inkluderades till datainsamlingen valdes efter att ha uppfyllt 

inklusionskriterierna för examensarbetets syfte.  

 

Det andra steget syftar till att öka förståelsen och få en helhetsbild utav artiklarna. Genom att 

skapa en helhetsbild uppmärksammas meningsbärande aspekter i artiklarna vilket resulterar 

i att nyckelfynd identifieras och dokumenteras (Evans, 2002). Varje artikel markerades med 

en siffra. En djupgående granskning gjordes där artiklarna lästes upprepande gånger. Detta 

gjordes för att få en förståelse för artiklarnas helhet. Genom upprepad läsning av artiklarnas 

resultatdel bildades en uppfattning om vad artiklarna handlade om. I artiklarnas resultatdel 

markerades meningar som besvarade examensarbetets syfte. Dessa meningar kom att bilda 

studiens nyckelfynd. Nyckelfynden klipptes ut och markerades med artikelns siffra för att 

veta vilken artikel de tillhörde. Totalt identifierades 98 nyckelfynd som samlades i en särskild 
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lista. Efter en diskussion kring varje nyckelfynd valdes sju stycken bort då de inte besvarade 

examensarbetets syfte. 

 

I det tredje steget enligt Evans (2002) identifieras likheter och skillnader mellan artiklarna 

med hjälp av nyckelfynd som ska bilda gemensamma teman och subteman. Den samlade 

listan med nyckelfynd lästes igenom upprepade gånger för att dela in i likheter och 

skillnader. Nyckelfynden kodades i färger utifrån deras innebörd. Olika teman skapades 

utifrån nyckelfyndens likheter och efter att de jämförts och kontrollerats att de inte tillhörde 

andra teman. Ytterligare 14 nyckelfynd valdes bort då dessa inte svarade på examensarbetets 

syfte och de fastställda nyckelfynden blev 77 stycken. Till en början bildades tre stycken 

teman. I dessa teman framkom skillnader som i sin tur skapade tillhörande subteman som 

blev sju stycken. Efter en diskussion ändrades teman till att bli två stycken med fyra 

tillhörande subteman. Se tabell 1 för exempel på nyckelfynd, teman och subteman. 

 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subteman  

Nyckelfynd Tema Subteman 

 
Many nurses in the study were concerned 

and saddened when they sensed that 
patients did not realize the emotional 
investment the nurse had in their care 

because of attitudes or disengagement on 
the part of the interpreter. 

 
 
 
 
 
 

Hinder att vårda 

 
 
 

Ett emotionellt avstånd 

 
One participant described this situation as 

‘a constant battle every day to be 
understood’ and she felt that the patient 

was equally frustrated. 

 
 

Att inte förstå  

 

Enligt Evans (2002) innebär steg fyra att teman och subteman bildar ett resultat där en 

beskrivning av det valda fenomenet görs. För att misstolkningar av det beskrivna fenomenet 

skulle undvikas granskades artiklarnas resultat med de teman som framställts. När 

examensarbetets teman hade kontrollerats noggrant mot artiklarna kunde de slutligen 

fastställas. Analysarbetet gav teman och subteman som medförde en ökad förståelse för det 

valda fenomenet. En beskrivning av fenomenet presenterades i resultatet. 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt Codex (2018a) är det forskarens yttersta ansvar att se till att en god kvalitet och 

moralisk acceptans upprätthålls i forskningen. En säkerställning av att artiklarna är 

moraliskt acceptabla görs genom att granska att de innehåller information om deltagarnas 

rättigheter och frivillighet att delta i studien. För att garantera att artiklarna är av god kvalitet 

kontrolleras om de är peer reviewed. Codex (2018b) menar att forskningen behöver 
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genomgått en kritisk granskning av ämnesexperter som bevis på att den uppfyller 

vetenskapliga krav för att den ska benämnas som peer reviewed. Trots den kritiska 

expertgranskningen kan felaktiga bedömningar förekomma och därför betonar Codex 

(2018c) på det personliga ansvaret att en granskning och bedömning av forskningen görs. 

För att hålla god forskningssed ska inte plagiering, förfalskning, fabricering och andra typer 

av fusk förekomma. För att förhindra plagiat och förfalskning ska referenshantering ske 

genom att använda American Psychological Association (APA) för att hänvisa till rätt källor. 

Då artiklarna var publicerade på engelska användes ordböcker och Google translate för att 

säkerställa att översättningen skett på ett korrekt sätt. För att undvika detta ytterligare har 

analysarbetet enligt Evans (2002) beskrivande syntes använts för att minimera omtolkningen 

och därmed förhindra att personliga värderingar förekommit.  

5 RESULTAT 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hur språkliga 

hinder kunde påverka vårdrelationen. I resultatet presenterades två teman och 

fyra subteman. Temat Vilja att göra gott innehöll subteman En vilja att vårda och Att få 

stöd för att främja kommunikationen. Temat Hinder att vårda innehöll subteman Ett 

emotionellt avstånd och Att inte förstå.  

 
Tabell 2: Examensarbetets teman och subteman 

Tema Subtema 

 
 

Vilja att göra gott 

 
En vilja att vårda 

 

 
Att få stöd för att främja kommunikationen  

 
 

Hinder att vårda  

 
Ett emotionellt avstånd 

 

 
Att inte förstå 

 
 

5.1 Vilja att göra gott 

Detta tema beskriver hur sjuksköterskor vid språkliga hinder har en vilja att göra gott som 

främjar en vårdrelation. I subtemat En vilja att vårda beskrivs sjuksköterskor upplevelser av 

att vilja vårda genom att försöka engagera sig och skapa tillit. I subtemat Att få stöd för att 

främja kommunikationen beskrivs sjuksköterskors upplevelser av tolkar då dessa anses vara 

en viktig resurs för att överkomma språkliga hinder och för att främja kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och patienter. 
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5.1.1 En vilja att vårda 

Sjuksköterskor betonade vikten av att skapa tillit i vårdrelationen till patienter när språkliga 

hinder förekom (Coleman & Angosta, 2016; Johnstone, Rawson, Hutchinson & Redley, 2018; 

Jones, 2008). Det första intrycket upplevdes vara viktigt. För att patienter skulle få ett gott 

första intryck av sjuksköterskorna behövde bli personliga. Om sjuksköterskor synliggjorde en 

personlig del av sig själva hoppades de att även patienter skulle våga göra likadant. 

Sjuksköterskorna menade att detta ledde till att patienter började lita på dem och vågade 

öppna upp sig och berätta saker. Andra menade också på att de inte kunde förvänta sig att 

patienterna skulle öppna upp sig om de själva inte gjorde likadant. En sjuksköterska beskrev 

detta: 

... in order for us to respect and understand them, we do have to [ ... ] trust them to be able to 
let us in. So if we don’t sell a bit of ourselves to them, how do we expect them to give us what 
they’re giving us? (Johnstone m.fl., 2018, s.766). 
 

Sjuksköterskorna visade på vilja och engagemang när de försökte förstå patienterna, lära 

känna dem och ta reda på vad de uppskattade (Coleman & Angosta, 2016; Johnstone m.fl., 

2018).  Sjuksköterskor menade att när patienter förstått deras engagemang i relationen så 

kände patienter tillit till dem. Sjuksköterskor menade att när tillit hade skapats i relationen 

blev det lättare att vårda patienterna. Detta var viktigt för att sjuksköterskorna skulle kunna 

anpassa vårdandet utifrån patienternas behov och även stötta dem i det som var viktigt för 

dem (Johnstone m.fl., 2018). Vid språkliga hinder var enkla handlingar viktiga i vårdandet 

för att skapa trygghet och tillit. Detta gjordes genom att exempelvis ge en varm filt, använda 

humor, hålla händer och omfamna patienter samt ge information om deras mediciner. 

Patienters emotionella behov upplevdes lika viktiga som de fysiska behoven, om inte mer 

viktiga (Coleman & Angosta, 2016). 

 

Sjuksköterskor förklarade att de vid språkliga hinder ofta använde sig av icke verbal 

kommunikation (Cioffi, 2003; Coleman & Angosta, 2016; McCarthy, Cassidy, Graham & 

Tuohy, 2013). Kroppsspråk och gester användes för att kommunicera (Cioffi, 2003; 

McCarthy m.fl., 2013). De bekantade sig också med patienternas språk för att skapa en 

kontakt och lättare kunna kommunicera med dem (Cioffi, 2003; Lin, Wu & Hsu, 2019). 

Sjuksköterskorna kunde göra detta genom att snappa upp visa ord på patienternas språk 

(Cioffi, 2003) men även genom att förbereda sig med bland annat ordböcker innan de 

träffade patienterna. Detta beskrevs av en sjuksköterska:  

  
When I know I will need to provide care to a foreign patient the next day, I will look up some 
commonly used English terms at work or find some health care conversations in books or 
online. I usually watch foreign soap operas that are related to nursing care (Lin m.fl., 2019, s. 
10). 

 
Om sjuksköterskor visade för patienter att de försökte förstå deras språk, kommunicera och 

göra sitt bästa för att hjälpa så skulle patienterna se och uppskatta detta (Coleman & Angosta, 

2016; Jones, 2008). Sjuksköterskor menade på att godhet kan förstås oavsett vilket språk 

som talas (Coleman & Angosta, 2016). När de försökte konversera med patienter på deras 

språk så blev de glada och började skratta och le. De upplevde då att det skapades en 

gemenskap mellan dem och patienterna. Sjuksköterskor trodde inte att patienter förväntade 
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sig att de skulle kunna småprata på deras språk, men när detta skedde uppskattade 

patienterna det och en speciell kontakt kunde skapas (Jones, 2008). 

5.1.2 Att få stöd för att främja kommunikationen 

Tolkar underlättade kommunikationen med patienter som talade ett annat språk (Cioffi, 

2003; Coleman & Angosta, 2016; Ian, Nakamura-Florez & Lee, 2016; McCarthy m.fl., 2013; 

Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 2008). Sjuksköterskor upplevde att det fanns ett stort 

behov av tolkar när de försökte att skapa vårdrelationer med patienterna (Nailon, 2006; 

Tuohy m.fl., 2008). Genom tolkar förmedlades sjuksköterskornas engagemang och 

patienternas vårdbehov kunde kommuniceras (Nailon, 2006). Tolkarnas stöd förbättrade 

patienternas vård (Cioffi, 2003; Ian m.fl., 2016). Genom tolkar kunde sjuksköterskor även 

förstå anhörigas oro och göra dem delaktiga i patienternas vård (Ian m.fl., 2016). 

 

Sjuksköterskor upplevde att de inte kunde titta till patienterna snabbt utan att de ville vara 

säkra på att de förstod och fick sina frågor besvarade. För att vara säkra på detta tog de hjälp 

av telefontolkar. Sjuksköterskor upplevde att både telefontolkar och fysiskt närvarande tolkar 

var nödvändiga i kommunikationen med patienterna (Coleman & Angosta, 2016). Fysiskt 

närvarande tolkar gjorde att patienterna kände sig trygga. Sjuksköterskorna blev då säkra på 

att de fick all information av tolkarna och att patienterna även vågade ställa fler frågor samt 

uttrycka vad de ville än om tolk via telefon användes. En sjuksköterska beskrev detta:  

 
I think… [the hospital translator is] more helpful to the patient. I think they feel more secure 
that they’re getting the information and I feel like they’re [going to] be more free asking a 
question of someone that’s standing in front of them as opposed to somebody that’s over the 
phone (Jones, 2008, s. 202). 
 

Sjuksköterskor beskrev deras försök i att använda samma tolkar genom hela vårdprocessen 

(Coleman & Angosta, 2016; McCarthy m.fl., 2013; Nailon, 2006; Tuohy m.fl., 2008). Det 

upplevdes att kontinuitet med samma tolkar förbättrade de redan etablerade relationerna 

med patienterna (Nailon, 2006; Tuohy m.fl., 2008). Kontinuiteten gjorde att tolkarna blev 

bekanta med patienternas situationer och berättelser. Sjuksköterskorna upplevde att 

kontakten med samma tolk kunde få patienterna att känna sig trygga när de var oroliga eller 

rädda (Nailon, 2006). Kontinuiteten med samma tolk upplevdes som viktig då även tolkarna 

och patienterna byggt upp relationer med varandra (Tuohy m.fl., 2008). Sjuksköterskorna 

beskrev att de ansträngde sig för att bevara kontakten med patienterna genom att de riktade 

sin uppmärksamhet mot patienterna istället för mot tolkarna. De försökte också få tolkarna 

att stå närmare patienterna (Nailon, 2006). 

 

Anhöriga som tolkar underlättade kommunikationen med patienterna (Cioffi, 2003; Lin 

m.fl., 2019) och spelade därför en stor roll i patienternas vård, “Some of our elderly 

indigenous patients speak their own language, and as a result, we could not communicate 

with them. Family members play an essential role as a coordinator in the care of our 

patients.” (Lin m.fl., 2019, s. 9-10). Det upplevdes att anhöriga var till stor hjälp för att 

kommunicera vardagliga saker som patienterna behövde och deras hjälp användes om de var 

tillgängliga (Cioffi, 2003). 
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5.2 Hinder att vårda 

Detta tema beskriver hur språkliga hinder kan skapa begränsningar för sjuksköterskor att 

vårda patienter. I subtemat Ett emotionellt avstånd beskrivs sjuksköterskors upplevelser av 

hur tolkar på olika sätt stör vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter. I subtemat 

Att inte förstå beskrivs sjuksköterskors upplevelser av hur språkliga hinder skapar 

utmaningar i att ta del av patienternas berättelser vilket leder till känslor av oro, frustration 

och otillräcklighet.  

5.2.1 Ett emotionellt avstånd  

Sjuksköterskor upplevde att tolkar kunde ha en negativ inverkan på vårdrelationen (Cioffi, 

2003; Coleman & Angosta, 2016; Jones, 2008; Nailon, 2006). De upplevde att det 

emotionella engagemanget ibland inte förmedlades på grund av tolkarnas dåliga attityd eller 

distanserade hållning. Sjuksköterskorna blev ledsna när de kände att patienterna inte var 

medvetna om deras emotionella engagemang. Det fanns en oro över att tolkarnas dåliga 

attityd och ovilja att tolka skulle leda till att patienterna kände sig mindre omhändertagna 

(Nailon, 2006). 

 

Sjuksköterskorna var eniga om att det fanns begränsningar när de använde tolkar (Cioffi, 

2003; Coleman & Anogsta, 2016; Jones, 2008; Nailon, 2006). Möten tillsammans med 

patienter och tolkar upplevdes vara för korta (Cioffi, 2003; McCarthy m.fl., 2013). När 

sjuksköterskor kommunicerade genom tolkar var de tvungna att konversera långsamt vilket 

krävde mer tid (Ian m.fl., 2016). Det inte alltid gick att få tag i tolkar när de behövdes (Cioffi, 

2003; Jones, 2008; Nailon, 2006). Utan tolkar kunde sjuksköterskornas engagemang inte 

förmedlas och de kunde inte uttrycka att de brydde sig om patienterna (Nailon, 2006). 

Tolkars tillgänglighet påverkade vårdrelationen då de inte kunde kommunicera med 

varandra (Jones, 2008; Nailon 2006). En sjuksköterska beskrev detta: 

 

If I’m able to talk with them, you know, I may come back more often and talk with them. 
But…if they don’t understand me and the interpreter is unavailable, I may just come in and 
smile or something, but not be able to communicate as well what’s going on [or] what they’re 
waiting for (Jones, 2008, s. 202). 

 

Sjuksköterskor upplevde att patienter ibland inte berättade allt i tolkarnas närvaro (Cioffi, 

2003; Coleman & Angosta, 2016). Det troddes bero på att patienterna var rädda för att 

tolkarna skulle sprida vidare den informationen till andra människor (Cioffi, 2003). 

Sjuksköterskor trodde också att det var skrämmande för patienterna att kommunicera med 

tolkar på telefon som var okända för dem när det gällde personliga problem och trodde 

därför att patienterna inte berättade allt (Coleman & Angosta, 2016). Det fanns svårigheter i 

att få kontinuitet med samma tolk då sjuksköterskor behövde gå genom en tolkförmedling 

och själva behövde organisera detta. Att inte ha kontinuitet med samma tolkar gjorde att 

patienter inte kunde bygga upp tillit till tolkarna (McCarthy m.fl., 2013; Tuohy m.fl., 2008). 

 

Sjuksköterskor upplevde ibland att tolkar och patienter hade konversationer som de själva 

inte blev delaktiga i, “They’ll be interpreting for me, then all of a sudden they have this little 

interchange without me involved at all. And I’m like, ‘Okay, wait a minute. Back up. Did I just 
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miss an important piece of information?” (Nailon, 2006, s. 26). Sjuksköterskor berättade att 

de använde anhöriga som tolk men att de ibland upplevde att anhöriga höll inne med 

information och inte berättade allt för dem (Jones, 2008; McCarthy m.fl., 2013; Ozolins & 

Hjelm, 2003). Det upplevdes vara svårt att inte ha någon direktkontakt med patienterna. 

Sjuksköterskor upplevde att anhöriga tenderade att träda i patienternas ställe, “... often when 

one ask a question, the relative answers without asking the patient, you don’t get an unbiased 

anamnesis.” (Ozolins & Hjelm, 2003, s. 88). Ett problem med att använda anhöriga som 

tolkar upplevdes i situationer där patienter inte ville berätta om intima problem till de 

anhöriga (Nielsen & Birkelund, 2009). 

5.2.2 Att inte förstå 

Sjuksköterskor upplevde att språkliga hinder gjorde det svårt att ta del av patienters 

berättelser (Halligan, 2006; Ian m.fl., 2016; McCarthy m.fl., 2013; Tuohy m.fl., 2008). Detta 

gjorde att de inte kunde ta reda på patienternas behov (Halligan, 2006; Lin m.fl., 2019; 

McCarthy m.fl., 2013; Tuohy m.fl., 2008). Sjuksköterskorna upplevde osäkerhet i att bedöma 

patienters mående och att de behövde gissa sig fram (McCarthy m.fl., 2013). Det upplevdes 

inte vara viktigt att använda resurser, såsom tolkar, för att försöka förstå patienters 

berättelser när språkliga hinder förekom (Nailon, 2006). De tolkade hur patienten mådde 

främst genom att undersöka deras kliniska status eller genom att endast ställa specifikt 

bestämda frågor (Halligan, 2006). Sjuksköterskor menade att de ville hjälpa patienterna men 

att inte kunna kommunicera på grund av språkliga hinder gjorde detta svårt, ” [It’s] not a 

very good feeling… you want to help…  but don’t really know where to start.” (McCarthy m.fl., 

2013, s. 337). 

 

Att ta reda på om patienterna förstod det som sjuksköterskorna ville förmedla var svårt 

(Coleman & Angosta, 2016; Ian m.fl., 2016; Nielsen & Birkelund, 2009). Att inte förstå 

varandra på grund av språkliga hinder ledde till att sjuksköterskorna upplevde känslor av 

frustration (Halligan, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy m.fl., 2008). Sjuksköterskor 

var tvungna att lägga mer tid på patienter som inte talade samma språk trots att de hade 

mycket att göra (Nielsen & Birkelund, 2009). Det var en ständig kamp för sjuksköterskor att 

göra sig förstådda och patienterna blev likt sjuksköterskorna frustrerade när dessa försök 

inte lyckades. Detta beskrevs av en sjuksköterska: 

 
…she could not be understood by us and we could not understand her. She used to get these 
panic attacks and she used to literally stop breathing on the ventilator… (Halligan, 2006, s. 
1569). 

 

Sjuksköterskor kände sig otillräckliga när de inte kunde förstå eller besvara det som 

patienterna försökte säga vilket upplevdes skapa svårigheter i vårdrelationen (Halligan, 

2006). Att inte förstå patienter kunde leda till missförstånd (Ozolins & Hjelm, 2003; Tuohy 

m.fl., 2008). Missförstånd kunde orsakas när sjuksköterskorna hade förutfattade meningar 

om patienterna. Detta upplevdes påverka patienternas vård och kunde leda till negativa 

konsekvenser av deras hälsa (Ozolins & Hjelm, 2003). 
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Språkliga hinder kunde skapa en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskorna (Coleman & 

Angosta, 2016; Lin m.fl., 2019; Nailon, 2006). Att patienterna inte förstod sjuksköterskorna 

ledde till en oro (Lin m.fl., 2019; Nailon, 2006). När patienter var rädda och ensamma blev 

sjuksköterskorna nervösa och visste de inte vad de skulle säga för att trösta patienterna (Lin 

m.fl., 2019). När sjuksköterskor inte kunde förklara att de skulle gå och komma tillbaka ledde 

det till en oro över att patienterna skulle känna sig övergivna och därmed mindre viktiga 

(Nailon, 2006). En tyst relation uppstod när sjuksköterskor på grund av språkliga hinder inte 

vågade kommunicera med patienterna. Sjuksköterskor upplevde att det fanns mycket att 

tillägga i kommunikationen för att kunna bygga upp en relation, men att inte kunna 

småprata med patienterna försvårade detta (Coleman & Angosta, 2016). Att inte kunna 

kommunicera orsakade aggression och misstro från patienterna vilket skapade spänning i 

relationen mellan sjuksköterskor och patienter (Halligan, 2006; Lin m.fl., 2019). När 

sjuksköterskor inte presenterat sig ordentligt för nya patienter ledde det till att patienterna 

inte förstod vilka sjuksköterskorna var. Patienterna trodde att sjuksköterskorna endast 

ställde frågor för att de ville snoka i deras privatliv vilket gjorde dem upprörda (Lin m.fl., 

2019) 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer en diskussion kring examensarbetets resultat, metod och 

etiska överväganden att presenteras. I resultatdiskussionen kommer viktiga delar i resultatet 

diskuteras i relation till examensarbetets syfte som var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av hur språkliga hinder påverkar vårdrelationen. Resultatets likheter och 

skillnader kommer att diskuteras i relation till den tidigare forskningen samt den teoretiska 

referensramen. I metoddiskussionen kommer examensarbetets styrkor och svagheter lyftas 

fram för att diskutera hur dessa påverkat resultatet. Val av metod, analysarbete och 

kvalitetskriterier kommer att lyftas fram i diskussionen. I etikdiskussionen kommer 

forskningsetiska synpunkter och etiska reflektioner presenteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

Trots språkliga hinder visade sjuksköterskor en vilja att inleda en vårdrelation. Detta gjordes 

genom att ta reda på vad patienterna uppskattade och vad som var viktigt för dem. Att lära 

känna patienterna som personer krävde engagemang vilket gjorde det möjligt att ge 

individuell vård. Med engagemang i relationen kunde tillit skapas. Detta överensstämmer 

med tidigare forskning där patienter upplevde tillit till sjuksköterskorna när de spenderade 

tid på att försöka lära känna dem och de fick möjlighet att berätta om personliga saker. 

Tilliten ledde till att patienterna öppnade upp sig och delade sina berättelser med 

sjuksköterskorna (Jones, 2018). Kasén (2002) menar att tillit skapas när sjuksköterskan 

visar engagemang för att förstå patientens behov. En vårdande relation kan uppstå när 
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sjuksköterskan har ett genuint intresse och patienten känner tillit till att låta sjuksköterskan 

bli delaktig i dennes värld och lidandeberättelse. Resultatet visade att sjuksköterskors försök 

att kommunicera på patienternas språk uppskattades och deras ansträngningar till att hjälpa 

patienterna kunde leda till att en gemenskap bildades. Enligt Fredriksson (2017) är språket 

är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna förstå patientens upplevelser och 

berättelser samt skapa en ömsesidig förståelse. Tidigare forskning visade däremot att en 

gemenskap mellan patienter och sjuksköterskor kunde bildas fastän de bara kunde 

kommunicera några få ord med varandra. Patienterna ansåg att god vård inte var beroende 

av språk (Sobel & Metzler Sawin, 2016). 

 

Enkla handlingar i vårdandet skapade trygghet och tillit hos patienterna. Enkla handlingar 

kunde innefatta att informera, använda humor, hålla händer och omfamna patienterna. 

Patienters emotionella behov ansågs vara lika viktiga som deras fysiska behov. På liknande 

sätt har tidigare forskning visat att enkla handlingar gav patienterna ett varmt intryck av 

sjuksköterskorna och en enkel handling som ett leende förmedlade trygghet (Bergman & 

Connaughton, 2013). Det var viktigt att sjuksköterskorna tillgodosåg patienternas 

emotionella behov genom att lyssna och ge uppmärksamhet (Sobel & Metzler Sawin, 2016).  

Eriksson (2015) menar att sjuksköterskan ska vårda patienten med syfte att skapa ett 

tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbefinnande. Enligt Kasén (2002) 

karaktäriseras en vårdande relation av sjuksköterskans vilja att vårda och önskan att hjälpa 

patienten. 

 

Sjuksköterskor presenterade sig inte alltid tydligt vilket gjorde patienter upprörda då de inte 

visste vilka sjuksköterskorna var. Detta skapade missförstånd och misstro i vårdrelationen. 

Likaså har tidigare forskning visat att patienter blev förvirrade när sjuksköterskor inte 

introducerade sig själva (Sobel & Metzler Sawin, 2016). Patienterna blev ledsna om de blev 

bemötta på ett nonchalant sätt (Eckhardt m.fl., 2005; Wish Garrett m.fl., 2008). Däremot 

upplevdes att en tydlig presentation av sjuksköterskorna ledde till att patienterna kände sig 

sedda. Eriksson (2015) menar att om sjuksköterskan nonchalerar patienten kan det leda till 

ett vårdlidande. När sjuksköterskan har en bristande etisk hållning och inte ser hela 

människan kan patientens värdighet kränkas. 

 

Sjuksköterskor var rädda att kommunicera med patienterna då det fanns språkliga hinder. 

Att inte kunna kommunicera med varandra ledde till en tyst relation vilket gjorde att 

vårdrelationen inte kunde utvecklas. Detta i sin tur ledde till att sjuksköterskorna kände sig 

otillräckliga och oroliga över att patienterna skulle känna sig mindre viktiga eller övergivna. 

Likt resultatet visade tidigare forskning att när sjuksköterskorna inte tog initiativ till att 

kommunicera fick tystnaden patienterna att känna sig ignorerade (Jones, 2018). Enligt 

Fredriksson (2017) är det genom samtal som patienten får möjlighet att uttrycka sin 

lidandeberättelse. Den vårdande relationen förutsätter enligt Kasen (2002) att 

sjuksköterskan bjuder in till en relation men även att patienten bjuder in sjuksköterskan att 

bli delaktig i lidandeberättelsen. Genom att lidandeberättelsen blir gemensam skapas en 

förbindelse mellan parterna. Om sjuksköterskan däremot endast inriktar sig på att utföra 

medicinsktekniska uppgifter leder det till känslor av övergivenhet och lidande i ensamhet hos 

patienten vilket kan skapa ett vårdlidande i vårdrelationen.  
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Sjuksköterskorna behövde ibland tolka hur patienterna mådde främst genom att bedöma 

deras kliniska status eller genom att ställa vissa specifikt bestämda frågor. Likaså visade 

tidigare forskning att patienter upplevde att sjuksköterskor skapade en uppfattning om deras 

tillstånd utan att ställa frågor om hur de mådde samt att de inte brydde sig om att svara på 

deras frågor (Björk Brämberg m.fl., 2010). På grund av att patienter upplevde 

sjuksköterskorna som upptagna ville de inte vara till besvär och därför kunde de inte ställa de 

frågor som de ville (Sobel & Metzler Sawin, 2016). Språkliga hinder gjorde det svårt för 

sjuksköterskorna att ta del av patienters berättelser samt förklara och ge information. Detta 

styrks i tidigare forskning där även sjuksköterskestudenter upplevde det svårt att informera 

och ge förklaringar till patienter (Jirwe m.fl., 2010). Att inte få tillräcklig information ledde 

till att patienterna upplevde en känsla av sårbarhet (Björk Brämberg m.fl., 2010; Sobel & 

Metzler Sawin, 2016). Ett vårdlidande kan skapas när patienten inte tas på allvar eller när 

sjuksköterskan tror sig veta vad som är bäst för patienten (Eriksson, 2015). När 

sjuksköterskor inte besvarar patienters frågor kan det ses som att patienterna inte blir tagna 

på allvar. Att bedöma patienters mående utan frågade dem kan ses som att sjuksköterskorna 

tror sig veta vad som är bäst för patienterna.  

 

Tolkar var viktiga för att komma över språkliga hinder i vårdrelationen då de främjade en god 

kommunikation och förståelse för patienters behov. Även tidigare forskning visade att 

patienter ansåg att tolkarna underlättade när deras behov skulle kommuniceras (Björk 

Brämberg m.fl., 2010). Kommunikation i vårdandet skapar en möjlighet för ömsesidig 

förståelse, men kan också skapa konflikter och spänning mellan sjuksköterska och patient 

(Fredriksson, 2017). Tolkar kunde ha en negativ inverkan på vårdrelationen då de inte 

förmedlade sjuksköterskors känslomässiga engagemang. På grund av tolkarnas distanserade 

hållning kunde ett emotionellt avstånd mellan sjuksköterskor och patienter skapas. På 

samma sätt upplevde patienter i tidigare forskning att tolkar kunde påverka relationen med 

sjuksköterskor negativt. Tolkar kunde reducera den personliga kontakten med sjuksköterskor 

och mycket kunde lämnas osagt när en tredje part medverkade (Hadziandic m.fl., 2009). 

Resultatet visade även att tolkar kunde hindra sjuksköterskor från att vara delaktiga i 

patienters berättelser när tolkar samtalade med patienterna utan att involvera 

sjuksköterskorna. Likaså visade tidigare forskning att patienter också kunde känna sig 

exkluderade i samtal med sjuksköterskor och tolkar då de hade egna konversationer där 

beslut togs kring patienterna utan att de själva var delaktiga (Lor m.fl., 2016). Enligt Kasén 

(2002) är patientens egna medverkan av betydelse för att en vårdrelation ska vara vårdande. 

Eriksson (2015) menar att om sjuksköterskan inte låter patienten ta plats kan ett vårdlidande 

skapas.  

 

Trots svårigheter i att använda tolk var sjuksköterskor beroende av tolkar för att kunna förstå 

patienter när språkliga hinder förekom. Kontinuitet med samma tolkar ledde till att patienter 

kände trygghet och därmed vågade berätta mer i samtal med tolk. Däremot fanns en 

begränsad tillgång till tolkar vilket gjorde att kontinuitet med samma tolk inte alltid gick att 

anordna trots sjuksköterskors försök till detta. Andra sjuksköterskor tyckte inte det var 

viktigt att anordna tolkar för att få reda på patienters berättelser. Detta överensstämmer med 
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tidigare forskning där patienterna upplevde att sjuksköterskor inte brydde sig om att skaffa 

tolkar till deras möten (Eckhardt m.fl., 2005).  

 

Anhöriga till patienter kunde vara en fördel i vårdrelationen när språkliga hinder förekom då 

de underlättade kommunikationen med patienterna. Sjuksköterskor kunde däremot uppleva 

att anhöriga tenderade att träda i patienternas ställe vilket kunde hindra vårdrelationen från 

att utvecklas. Det var svårt att använda anhöriga som tolkar när patienter inte öppet ville 

berätta om känsliga ämnen framför dem. Likväl som resultatet visade tidigare forskning att 

anhöriga till patienterna ansågs vara till stor hjälp när de skulle kommunicera med 

sjuksköterskor. Patienter ansåg också att anhöriga kunde störa vårdrelationen. De kände inte 

alltid delaktighet i att fatta beslut när sjuksköterskor och anhöriga kommunicerade utan att 

involvera dem (Wish Garrett m.fl., 2008). Sjuksköterskornas upplevelser om att anhöriga till 

patienter kan hindra vårdrelationen är i enlighet med tidigare forskning. Även 

sjuksköterskestudenter upplevde att anhöriga till patienter kan ta över situationen trots deras 

försök att vara behjälpliga. Det kunde även vara fördelaktigt att använda anhöriga som tolkar 

då de kunde förmedla patienternas oro (Jirwe m.fl., 2010). 

6.2 Metoddiskussion 

Kriterier på god vetenskaplig kvalitet inom kvalitativ forskning är begreppen trovärdighet, 

giltighet och överförbarhet. Trovärdighet innebär att författarna redogör för att resultatet, 

det vill säga den nya kunskapen, är rimlig samt att det i resultatet finns giltighet. Det är bra 

för examensarbetets kvalitet om en granskning av utomstående med ett kritiskt 

förhållningssätt görs. Genom att diskutera analysarbetet med utomstående, exempelvis 

handledare, och skapa en överensstämmelse om analysen är grundad i den data som ingår i 

studien ökar examensarbetets trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Regelbundna 

träffar med handledare och studiekamrater har under examensarbetets gång bidragit med 

diskussioner, synpunkter och råd som har varit värdefulla för examensarbetets utveckling. 

Mårtensson och Fridlund (2017) menar att ett annat sätt att öka trovärdigheten i 

examensarbetet är att se problemet ur olika perspektiv. Det kan göras genom att redogöra 

data där personer med olika relationer till problemet förekommer. Författarna till 

examensarbetet har gjort detta genom att presentera tidigare forskning ur ett student- och 

patientperspektiv. På så sätt blir det tydligt att problemet inte endast upplevs av 

sjuksköterskor. Mårtensson och Fridlund (2017) menar att giltigheten i examensarbetet ökar 

om det ges en tydlig och noggrann beskrivning av metoden och analysarbetet. Det är viktigt 

att det inte sker en omtolkning av data i analysarbetet. För att uppnå giltighet i 

examensarbetet har författarna därför strävat efter att omtolka data minimalt. För att påvisa 

minimal omtolkning har sjuksköterskornas upplevelser styrkts med citat, detta för att 

bekräfta att data inte har förvrängts eller ändrats. Enligt Polit och Beck (2016) innebär 

överförbarhet att studiens resultat ska vara överförbart på andra människor eller liknande 

sammanhang. Artiklarna som utgör studiens resultat kommer från Europa, Amerika, 

Australien och Asien. Författarna anser att artiklarnas geografiska spridning och deras 

gemensamma upplevelser kring språkliga hinder i vårdrelationer ses som en styrka i 

examensarbetet som gör resultatet överförbart. 
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Författarna valde ett ämne utifrån en lista med förslag på intresseområden från Akademin 

för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola. Utifrån detta förslag på intresseområden 

skapades ett första syfte. Författarna fick under examensarbetets gång bredda 

intresseområdet och ändra syftet då tillräckligt med forskning inte fanns att tillgå. Till en 

början var författarnas tanke att en litteraturöversikt skulle användas som metod i 

examensarbetet. Syftet med en litteraturöversikt är enligt Friberg (2017b) att skapa en 

översikt över kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsområde. Då examensarbetets syfte 

ändrades till att beskriva sjuksköterskors upplevelser ansåg författarna att denna metod inte 

längre var den mest lämpliga. Därmed valdes en systematisk litteraturstudie med en 

beskrivande syntes enligt Evans (2002). En systematisk litteraturstudie ansågs som en 

användbar metod för att skapa en djupare förståelse för ett valt fenomen och beskriva 

upplevelser. Till skillnad från en tolkande syntes som innebär ett omfattande arbete av 

omtolkning, menar Friberg (2017a) att en beskrivande syntes är lämplig för ett 

examensarbete på kandidatnivå då analysen ska ske med minimum av omtolkning. 

 

En svaghet med examensarbetet var att författarna inte var bekanta sedan tidigare med den 

metod som valts utifrån Evans. Enligt Evans (2002) ska analysarbetet utföras i fyra olika 

steg. Författarna upplevde att det var svårt att följa stegen då de inte var tillräckligt tydligt 

beskrivna. På grund av otydligheten i stegen uppstod svårigheter när teman och subteman 

skulle bildas. Teman och subteman ändrades ett flertal gånger under analysarbetet och till en 

början bildades subteman innan teman. Författarna insåg då att analysarbetet gick i fel 

ordning eftersom att teman ska bildas före subteman. Det ledde till att teman och subteman 

inte blev korrekta och precisa. När nyckelfynden kontrollerades märkte författarna att flera 

nyckelfynd passade in i fler än ett subtema och att det fanns likheter i olika subteman. 

Författarna valde då att göra om analysarbetet och skapa nya teman och subteman. I denna 

process valdes nyckelfynd bort som inte passade in i något tema eller subtema. När resultatet 

var klart lästes varje tema och subtema igenom upprepade gånger och kunde då namnges 

med rubriker som stämde överens med innehållet. 

 

Databaserna som använts för att söka vetenskapliga artiklar var CINAHL Plus, ScienceDirect 

och PubMed. Dessa valdes för att de publicerade ett stort utbud av vårdvetenskaplig 

forskning. En svaghet med studien är att MeSH-termer inte använts vid sökningar av 

artiklar. MeSH är en ämnesordlista med kontrollerade ämnesord som enligt Östlundh (2017) 

kan precisera sökningar och bidra till ett bättre sökresultat. För att få fram de mest relevanta 

artiklarna hade det därför kunnat vara en fördel att söka på MeSH. För att få fram relevanta 

artiklar specificerade författarna sökorden och avgränsade träffarna. Detta gjorde träffarna 

hanterbara vilket underlättade sökningen av artiklar. Enligt riktlinjer för examensarbetet 

skulle forskningen som används inte ska vara äldre än fem år. Östlundh (2017) menar att så 

ny forskning som möjligt ska användas i ett examensarbete. Författarna upplevde dock 

svårigheter i sökningen av artiklar då begränsad forskning kring ämnet fanns. Ett beslut om 

att utöka årtalen på de vetenskapliga artiklarna gjordes. Detta ledde till att alla artiklar inte 

var av helt ny forskning vilket kan ha påverkat examensarbetets resultat. Det är möjligt att 

det finns skillnader på hur språkliga hinder upplevdes i vårdrelationer för 15 år sedan och 

hur det upplevs idag.  
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För att säkerställa att artiklarna var av god kvalitet användes Fribergs (2017a) exempel på 

granskningsfrågor vid kvalitativa studier. Vissa granskningsfrågor var otydliga vilket ledde 

till att de tolkades olika av författarna. Därför exkluderades ett antal frågor för att författarna 

skulle vara eniga om vad granskningsfrågorna innebar vilket skulle underlätta 

kvalitetsbedömningen. Författarna anser dock att det kan vara en svaghet att göra en egen 

kvalitetsbedömning eftersom granskningsfrågorna kan tolkas olika. Författarna anser att 

detta skulle kunna resultera i en annorlunda kvalitetsbedömning om den skulle göras av 

utomstående. 

6.3 Etikdiskussion 

Samarbetet mellan författarna har fungerat väl i detta examensarbete. Ett öppet arbetsklimat 

gjorde att båda parterna kunde dela med sig av tankar, idéer och åsikter. Ett gott samarbete 

har varit en förutsättning för en god kommunikation som har bidragit till intressanta och 

givande diskussioner. 

 

Referenssystemet American Psychological Association (APA) har använts genom hela 

examensarbetet för att hänvisa till rätt ursprungskälla och undvika plagiat. När citat använts 

i examensarbetet har författarna varit noga med att hänvisa till ursprungskällan för att inte 

tolka eller förändra innehållet. Artiklarna som valts för analysarbetet var publicerade på 

engelska vilket försvårade förståelsen för artiklarnas innehåll trots författarnas goda 

kunskaper i engelska. Därmed användes Google translate och ordböcker för att översätta från 

engelska till svenska för att på så sätt undvika feltolkning. Samtliga artiklar som innefattades 

i examensarbetet var peer reviewed. Enligt Segesten (2017b) innebär peer review att 

artiklarna är vetenskapligt granskade och bedömda som god forskning med hög kvalitet. Det 

framhålls dock att bedömningen kan vara felaktig och att även läsaren själv har ett ansvar att 

göra en egen granskning och bedömning. Därför valde författarna att själva bedöma 

artiklarnas kvalitet med hjälp av granskningsfrågor. En av dessa granskningsfrågor ställde 

krav på att artiklarna innehöll etiska resonemang då artiklarna som använts i 

examensarbetet var empiriska studier med intervjuer. Därför granskades det om artiklarna 

redogjorde för bland annat deltagarnas rättigheter, frivillighet att delta samt om det fördes en 

etisk diskussion. Alla artiklar som ingår i detta examensarbete uppfyllde denna 

granskningsfråga. 

7 SLUTSATS 

Språkliga hinder gjorde det svårt för sjuksköterskor att ta del av patienternas berättelser och 

förstå deras behov. Detta kunde överkommas med stöd av tolkar vilket främjade en god 

kommunikation som ansågs vara nödvändig i vårdrelationen. Tolkarna kunde däremot skapa 
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ett emotionellt avstånd mellan sjuksköterskor och patienter och reducera den personliga 

kontakten. Sjuksköterskors vilja och engagemang att vårda patienter trots att språkliga 

hinder förekom skapade tillit. Deras försök att konversera på patienternas språk och enkla 

handlingar skapade trygghet och gemenskap i vårdrelationen. Genom en god kommunikation 

kan sjuksköterskor ta del av patienters berättelser och behov vilket gör det möjligt att lindra 

deras lidande. Sjuksköterskor behöver använda tolkar för att åstadkomma detta när språkliga 

hinder förekommer. Trots tolkars stöd behövs en positiv inställning och vilja från 

sjuksköterskor för att etablera vårdande relationer med patienter som talar ett annat språk. 

Detta examensarbete har bidragit till en ökad förståelse och fördjupad kunskap för hur 

språkliga hinder påverkar vårdrelationen. Denna ökade förståelse och kunskap har lett till en 

insikt som författarna kommer ta med i sin framtida yrkesroll för att kunna skapa vårdande 

relationer och minska vårdlidande. Författarna vill använda kunskapen för att ge god vård på 

lika villkor för att patienter som talar ett annat språk inte ska få sämre omvårdnad och 

kvalitet på vården.    

7.1 Förslag på vidare forskning 

Språkliga hinder förekommer allt mer i vården idag då människor förflyttar sig runt om i 

världen. Dock finns inte tillräckligt med forskning om hur vårdrelationer påverkas av 

språkliga hinder. Därför ger författarna förslag på forskning utifrån allmänsjuksköterskors 

perspektiv för att utveckla en medvetenhet om hur språkliga hinder påverkar vårdrelationen 

med patienter som talar ett annat språk. Då både likheter och skillnader upptäcktes mellan 

tidigare forskning och examensarbetets resultat vore det intressant att utöka forskning ur 

patienters perspektiv. Patienter är en sårbar grupp och denna sårbarhet kan förstärkas när 

patienter inte kan uttrycka sina behov och förväntningar till sjuksköterskor på grund av 

språkliga hinder. Utifrån patienters upplevelser kan sjuksköterskor få en djupare förståelse 

och använda kunskapen i mötet med patienterna. Sjuksköterskorna kan då dra nytta av 

denna kunskap som ger förutsättningar för att säkerställa en god kvalitet på omvårdnaden. 
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minority ethnic patients 
 

Scandinavian Journal of Caring 

Science 

 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor och 

observationer.  

 

Deltagare: 4 

sjuksköterskor  

 

 

Nailon, R. 

 

2006 

 

Nurses’ concerns and practices 

with using interpreters in the care 

of Latino patients in the 

emergency department 

 

Journal of Transcultural Nursing 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

omvårdnad av 

patienter med 

latinamerikansk 

bakgrund på en 

akutmottagning för 

att avgöra hur 

vården planeras 

relaterat till 

patientens etnicitet 

inkluderat deras 

språkliga förmåga. 

Kvalitativ metod  

 

Ostrukturerade 

intervjuer 

individuellt och i 

fokusgrupper med 

öppna frågor 

 

Deltagare:  15 

sjuksköterskor 

 

Sjuksköterskor var beroende av tolkar för att 
utveckla en vårdrelation och kontinuitet med 
samma tolk förbättrade vårdrelationen. Frånvaro 
av tolk hindrade deras engagemang och 
begränsade deras närvaro med patienterna. När 
tolken distanserade sig förmedlades inte 
sjuksköterskornas känslomässiga engagemang.  
En del sjuksköterskor samlade information om 
patienters behov utan att kommunicera med dem. 
Sjuksköterskor var oroliga att patienterna kände 
sig mindre viktiga och övergivna. 

Hög kvalitet 

Ozolins, L.-L. & Hjelm, K.  
 
2003 
 
Nurses ‘experiences of 
problematic situations with 
migrants in emergency care in 
Sweden 
 
Clinical Effectiveness in Nursing 

Att utforska och 

beskriva 

sjuksköterskors 

berättelser av 

situationer som 

upplevs 

problematiska med 

invandrare på en 

akutmottagning.   

Kvalitativ metod 
 
Enkäter med 
öppna frågor 
Deltagare: 49 
sjuksköterskor  

Språkliga hinder gjorde det svårt att skapa 
kontakt med patienterna och det uppstod 
missförstånd mellan sjuksköterskor och patienter. 
Det fanns svårigheter med att använda anhöriga 
som tolkar då sjuksköterskorna inte fick 
direktkontakt med patienterna.  

Hög kvalitet 

Tuohy, D., McCarthy, J., Cassidy, 

I. & Graham, M.-M. 

 

Att diskutera 
sjuksköterskors 
erfarenheter när 

Kvalitativ metod  

 

Intervjuer i 

Språkliga hinder påverkade kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och patienter. Att använda 
samma tolk var viktigt så att en relation mellan 

Hög kvalitet  
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2008 

 

Educational needs of nurses when 

nursing people of a different 

culture in Ireland 

 

International Nursing Review 

dem vårdar 
personer från en 
annan kultur i 
Irland. 

fokusgrupper och 
individuellt. 
 
Deltagare: 7 
sjuksköterskor  
 
 

alla tre parter kunde bildas. Utan tolk uppstod 
missförstånd och viktig information om 
patienternas behov uteblev. Att vårda patienterna 
utan tolk ledde till en opersonlig och mekanisk 
vård.  

 
 



 

 

BILAGA C; GRANSKNINGSFRÅGOR 

 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall beskriven?  

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

• Hur har data analyserats? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument för fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga antaganden?  
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