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Sammanfattning    

 

Att använda tolk i mötet med en patient med språksvårigheter är förenat med 

motstridiga erfarenheter. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor anser att en tolk 

bland annat kan utveckla och underhålla relationen mellan sjuksköterska och patient. 

Via tolken kan sjuksköterskan uttrycka sin omsorg kring patienten. Trots detta används 

tolk i begränsad utsträckning. När tolk inte används kan patienten uppleva att han eller 

hon inte blir förstådd eller blir tagen på allvar. Vilket kan skapa en känsla av misstro 

som kan prägla hela vårdsituationen. När tolk inte används får patienten sämre vård. 

 

Syfte med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att använda tolk i 

mötet med patienter med invandrarbakgrund och språksvårigheter. Studien är en 

kvalitativ intervjustudie. Datamaterialet har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. 
 

Distriktssköterskorna i studien beskriver tolken som en möjlighet för en ömsesidig 

kommunikation mellan dem och patienterna. Distriktssköterskor anser att det är viktigt 

att använda tolk i alla möten. I själva verket används dock tolk endast vid möten där 

distriktssköterskan själv anser att det är viktigt. Hinder för tolkanvändning är många. 

Begränsningar i ekonomin är både ett uttalad och dolt hinder för när tolk skall användas. 

Distriktssköterskorna verkar både medvetna och omedvetna om detta hinder. Resultatet 

i studien bekräftar tidigare studier där tolkanvändning visat på motstridiga erfarenheter. 

Vad vi fann som mycket intressant är att distriktssköterskan själv bestämmer när tolk 

skall användas. Det finns begränsat med forskning kring användning av tolk och vi 

anser att vidare forskning för att belysa ämnet är av vikt. 

 

 

Nyckelord: Distriktssköterska, tolk, patienter med invandrarbakgrund och 

språksvårigheter, kvalitativ innehållsanalys, intervju  
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INLEDNING 

Sedan mitten av 1950-talet har invandringen till Sverige successivt ökat. Invandringen 

speglar de olika kriserna i världen och har därför sedan 1950-talet bestått av invandrare 

från många olika nationer. Under 2008 kom cirka 100 000 invandrare till Sverige från 

169 olika länder (Migrationsverket, 2008).  

 

Att invandringen har ökat sedan 50 år tillbaka har lett till att det idag finns ett större 

antal patienter inom svensk hälso- och sjukvård som har svårigheter att förstå och tala 

det svenska språket. Språket är centralt för kommunikation människor emellan. När det 

finns språkliga hinder mellan patient och vårdpersonal kan problem uppstå. Det kan bli 

svårigheter för vårdpersonalen att ge jämlik vård i enlighet med hälso- och 

sjukvårdslagen. 

 

Det är allt mer förekommande att distriktssköterskor möter patienter med 

språksvårigheter. Det är inte alls ovanligt att distriktssköterskor träffar sina patienter 

tillsammans med tolk. Därför har vi valt att studera vilka erfarenheter 

distriktssköterskor har av att använda tolk i mötet med patienter med 

invandrarbakgrund. 

 

 

BAKGRUND 

En tolk är enligt Svenska akademins ordbok (2009) en person som yrkesmässigt under 

pågående samtal, diskussion, föredrag eller dylikt muntligen simultant översätter och 

förmedlar det sagda från talarens språk till det språk som förstås av lyssnaren. En tolk 

kan också vara en person som yrkesmässigt utför skriftlig översättning eller 

översättning av teckenspråk (aa).  

 

Det finns ingen internationell standardisering av vilka kompetenskrav en person skall 

klara av för att få titulera sig som tolk. Därför kan det finnas skillnader mellan hur 

mycket utbildning en tolk har. I Sverige är en tolk synonymt med en person som 

genomgått auktorisation av Kammarkollegiet (Kammarkollegiet, 2009a). I utländska 

studier används begreppet professionell tolk och syftar då på en person som har någon 

form av tolkutbildning (se t ex Karliner, Jacobs, Hm Chen & Mutha, 2007; Flores, 

2005). 

 

Tolkverksamhet i Sverige 

Sverige är unikt med hur tolkar utbildas i jämförelse med andra länder på så sätt att det 

endast finns en nationell utbildning till tolk och översättare. Sedan 1986 har Stockholms 

universitet ett nationellt ansvar för utbildning av tolkar och översättare. Utbildningen 

sker på högskola och folkuniversitet. Tolk och Översättarinstitutet utbildar olika typer 

av tolkar (Stockholms universitet, 2008).  

 

Kammarkollegiet är den myndighet i Sverige som har ansvar för att det finns 

auktoriserade tolkar och översättare i Sverige. Auktoriserad tolk är en skyddad 

yrkestitel. Den auktoriserade tolken skall klara av att översätta muntliga samtal och 
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anföranden. Vidare kan en auktoriserad tolk genomgå ett särskilt prov och få 

specialkompetens som rättstolk och/eller sjukvårdstolk (Kammarkollegiet, 2009a).  Det 

finns i Sverige auktoriserad tolkar i 38 olika språk. Det finns dock inte tolkar med 

specialkompetens som rättstolk och/eller sjukvårdstolk till alla auktorisationsspråk 

(Kammarkollogiet, 2009b).   Gemensamt för alla auktoriserade tolkar är att de skall 

följa så kallad god tolksed vilket bland annat innebär att de har tystnadsplikt, att de skall 

vara neutrala i en tolkningssituation och tolka allt så exakt som möjligt 

(Kammarkollegiet, 2009a). 
 

 

Hälso- och sjukvårdslag (HSL) (SFS, 1982:763) och Förvaltningslag (SFS, 1986:223) 

är två lagar som reglerar att tolk skall användas av hälso- och sjukvården i mötet med 

patienter som inte behärskar det svenska språket. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är 

målet för den svenska sjukvården att ge en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. För att nå detta mål skall hälso- och sjukvård ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vården skall bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vården skall främja goda 

kontakter mellan patient och vårdpersonal. Vidare skall vård och behandling så långt 

som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Enligt 

förvaltningslagen har en person som inte behärskar det svenska språket rätt till tolk i 

kontakten med en myndighet. Vidare avses det i förvaltningslagen att det är 

myndigheten som skall ansvara för att tolk finns tillgänglig när det behövs (aa). 

 

Den professionella tolkens betydelse för patienten 

Att vara patient och invandrare utan kunskap i landets språk gör att man befinner sig i 

en utsatt situation med begränsade möjligheter till att del av vård och behandling (Björk 

Brämberg, 2008). Att få tillgång till en professionell tolk är en förutsättning för att dessa 

patienter skall få vård av god kvalité (Karliner m fl, 2007; Flores, 2005). 

 

Användandet av en professionell tolk kan associeras med en allmän förbättrad vård för 

patienten (Karliner m fl, 2007). När tolk används förbättras kliniska resultat. Patienten 

förstår mera och det ökar patientens tillfredsställelse (aa). När en professionell tolk 

används får patienterna lättare läkarbesök och de får mera mediciner förskrivna (Flores, 

2005). Karliner m fl (2007) menar att när professionell tolk används höjs nyttjandet och 

kvalitén av vården till den nivån som patienter utan språkförbristningar får.  

 

Negativa konsekvenser av att inte använda en professionell tolk är att det finns en ökad 

risk för kommunikationsfel. Patienter som inte får tillgång till tolk behöver genomgå ett 

större antal medicinska undersökningar och provtagningar. När professionell tolk inte 

används finns det en ökad risk för hospitalisering av patienterna. Av dem som hade 

behövt, men inte haft tillgång till tolk finns en upplevelse av att de inte förstått vilken 

diagnos eller vilken behandling de fått (Flores, 2005). En annan negativ konsekvens av 

att inte använda professionell tolk är att tolken ibland ersätts med tvåspråkig 

vårdpersonal. Många gånger inväntar vårdpersonalen att den tvåspråkiga personalen 

skall gå på sitt pass istället för att ta hjälp via en tolkförmedling. Patienten blir då 

lidande på så sätt att den får vänta på att få en möjlighet att kunna få uttrycka sig 

(Nailon, 2006). 
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Karliner m fl (2007) och Flores (2005) har också undersökt om det blir skillnader på 

kvalitén på vården om en professionell tolk eller en ad hoc tolk används. Med ad hoc 

tolk avses enligt Flores (2005) en familjemedlem, vän, outbildad medicinsk personal 

eller främling som agerar tolk. Enligt båda studierna (Karliner m fl, 2007; Flores, 2005) 

kan endast en professionell tolk höja kvalitén på vården, en ad hoc tolk gör ingen 

skillnad. När ad hoc tolk används blir det lika stora kommunikationsmisstag som när 

patienten inte har någon tolk alls. En Ad hoc tolk, tolkar inte korrekt läkarens frågor och 

patienten får sämre kännedom om bland annat mediciners biverkningar. När barn 

används som ad hoc tolk avstår patienten att berätta om känsliga detaljer (aa).  

 

Patientens perspektiv 

Det finns mycket få studier som belyser patienters erfarenheter av att kommunicera med 

vårdpersonal via tolk. Gerrish, Chau, Sobowale och Birks (2004) menar att när patienter 

med språkförbristningar inte vet om att det finns tolkservice att tillgå kan de bli utan 

tolk. Det innebär att de blir utan tolk och möjligheten att kunna berätta vilka vårdbehov 

de har. En konsekvens av utebliven möjlighet till kommunikation kan göra att 

patienterna inte söker sig till vården förrän de har allvarliga problem (aa). 

 

Dålig kommunikation mellan vårdpersonal och patient till följd av språkförbristningar 

kan skapa oro hos patienten i onödan. I mötet med vården kan patienten få funderingar 

om sitt hälsotillstånd som den inte får svar på. I värsta fall kan till och med patienten tro 

att den skall dö (Gerrish m fl, 2004).  

 

Om en patient inte erbjuds möjlighet till kommunikation kan patienten inte heller bli 

delaktig i sin vård. Wiking, Saleh-Stattin, Johansson och Sundquist (2009) har studerat 

hur delaktiga patienter med språkförbristningar är i mötet med läkaren. De har kommit 

fram till att när dessa patienter träffar en läkare uppstår problem i form av språk och 

kultur under besöket. Patienterna har ett behov av att uttrycka mer än bara sin sjukdom 

för läkaren, de vill bli förstådda utifrån sin egen uppfattning kring sjukdomen. De har 

ett behov av att tala om hela sin situation. Läkaren behöver ha en känsla för de 

underliggande anledningarna till att patienten upplever de symtom som han eller hon 

gör (aa). 

 

Sjuksköterskans perspektiv 

I mötet med patienten med språkförbristningar har en studie av Eckhardt, Mott och 

Andrew (2006) visat att sjuksköterskor använder sig av professionella tolkar, tvåspråkig 

personal eller familjemedlemmar för att kunna kommunicera. Författarna menar att det 

finns ett tydligt mönster när det undersöks vilka personalkategorier som anlitar tolk. 

Tolk används mest när patienter har bokade besök hos läkare. Sjuksköterskorna 

använder tolk i en liten utsträckning när de möter patienter (aa). Sjuksköterskor 

åsidosätter sitt eget behov för att kommunicera med patienterna, då de anser att deras 

tjänsteutövande inte är tillräckligt viktig för att involvera en tolk i. Detta kan vara en 

anledning till varför sjuksköterskor anlitar tolk i liten utsträckning (Cioffi, 2003). Även 

distriktssköterskor har visat sig använda minimalt av tolkservice (Gerrish, 2001). 

Komplexiteten i kommunikationsprocessen har beskrivits av sjuksköterskor som 

frustrerande för såväl dem som för patienterna (Cioffi, 2003). De språkliga hindren kan 
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leda till att sjuksköterskor verkar uppfatta vårdsituationer som onödigt problematiska 

och svåra att reda ut (Ozolins & Hjelm, 2003).  

 

Sjuksköterskor har uttryckt att de är bekymrade över olämpligheten av att använda 

familjemedlemmar som tolkar och i synnerhet då barn (Gerrish, 2001). 

Sjuksköterskorna anser att familjemedlemmar kan vara bra att ha för att kunna 

kommunicera om vardagliga ting (Cioffi, 2003). Tidigare undersökningar visar även att 

sjuksköterskor i hemsjukvården anser att familjemedlemmar är bra som tolkar när de 

behöver besöka patienter på kort varsel (Nailon, 2006; Gerrish m fl, 2004; Gerrish, 

2001). Sjuksköterskor anser att en professionell tolk kan försvåra utvecklingen av en 

relation med patienten (Cioffi, 2003). Dessutom kan utsikterna för att utveckla en bra 

relation med familjen försämras när tolk används. Antagandet verkar vara att om det 

finns en släkting villig att översätta så finns det ingen anledning att överväga en 

professionell tolk. Detta för att patienter hellre vill hålla sitt personliga hälsotillstånd 

inom familjen (Gerrish, 2001). Viktigt för sjuksköterskan att tänka på, är att 

informationen som delges utav familjemedlemmen kan vara felaktig och kan därmed 

leda till felaktig behandling (Nailon, 2006). 

 

När tolk finns att tillgå så uppskattar sjuksköterskor detta (Nailon, 2006; Gerrish m fl, 

2004; Cioffi, 2003; Gerrish, 2001). Sjuksköterskor litar på att tolkarna skall kunna 

utveckla och underhålla relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Att de via tolk 

skall kunna uttrycka sin omsorg och omvårdnad kring patienten (Nailon, 2006). 

Sjuksköterskor använder sig utav tvåspråkig personal, även de med begränsade 

språkkunskaper, när det inte finns någon tolk att tillgå (Nailon, 2006; Cioffi, 2003). I 

jämförelse med tolkar anses tvåspråkig personal vara enkelt att få tag på eftersom de 

befinner sig på sjukhuset (Cioffi, 2003). Om inte tvåspråkig personal finns på plats 

använder sjuksköterskan sig utav sin eller patientens begränsade språkkunskap samt av 

tecken- och kroppsspråk (Nailon, 2006;  Cioffi, 2003).  

 

Okunskapen kring hur tillvägagångssättet är för att få tag i en tolk är också en faktor 

som påverkar huruvida sjuksköterskor använder sig utav tolk. Många sjuksköterskor vet 

inte om att det finns tolkservice eller hur tolkservice kontaktas. Vidare påverkas 

tolkanvändningen av att sjuksköterskor känner sig osäkra på hur tolkarna har förberetts 

för uppgiften. De bekymrade sig om huruvida patienten skall känna sig trygg med att 

tolken håller sin tystnadsplikt (Gerrish m fl, 2004).  

 

Tolkens perspektiv 

Tolkar ser sig själva och sin profession som en del av vården men upplever att personal 

inom vården inte bemöter dem som kollegor (Hsieh, 2008; Hsieh, 2006; Fatahi, 

Mattsson, Hansanpoor & Skott, 2005). Tolkar anser att sjuksköterskor generellt har 

dålig respekt och erkännande för tolkarnas profession (Gerrish m fl, 2004). Tolkar 

upplever att deras uppdragsgivare ser dem som något krångligt, kostsamt och 

tidskrävande (Fatahi m fl, 2005). Tolkar har också en föreställning om hur 

uppdragsgivarna upplever dem som opersonliga och ohjälpsamma (Hsieh, 2008). Tolkar 

upplever att många sjuksköterskor inte vet om att tolkservice existerar. Vidare anser 

tolkarna att allmänsjuksköterskor mycket sällan efterfrågar deras kompetens (Gerrish m 

fl, 2004).  
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Tolkar ser sig som en del av vårdteamet och anser sig därför ha indirekta rättigheter att 

vara meddiagnostiker. Det vill säga att vara med och hjälpa till att ställa en diagnos eller 

välja behandling. Tolkarna antar beteenden som gör dem till meddiagnostiker, 

exempelvis genom att lägga till ord som kan få vårdpersonalen att tänka i nya banor. 

Utifrån detta synsätt anser tolkarna också att är det är acceptabelt att de hjälper patienten 

så mycket som möjligt med vad de kan, såsom att trösta, stötta och berätta om egna 

erfarenheter (Hsieh, 2006).  

 

Tolkar kan inta olika roller under tolksamtalet för att i enlighet med deras uppfattning få 

samtalet att bli bättre mellan patienten och vårdaren. Rollerna behöver inte alltid 

stämma överens med vad tolkarna är utbildade till. Den vanligaste rollen är att vara en 

neutral person som de andra pratar igenom. Den andra rollen är att bli en 

försvarsadvokat eller manager åt patienten. Vilket betyder att tolken styr samtalet åt 

olika håll beroende på vilken kommunikativa intentioner tolken har. Tolken har goda 

intentioner när den antar denna roll och vill hjälpa och stötta patienten. Tolken vill 

stärka patientens egenförmåga till empowerment. Den sista rollen som tolkarna anser 

sig kunna välja är att vara professionella och med det menar de att de är en egen 

fristående del i helheten. De står inte på användarens sida och inte heller på patientens 

sida (Hsieh, 2008).  

 

Förutom att inta olika roller kan tolkarna också påverka samtalet mellan patienten och 

vårdaren genom att befinna sig på olika ställen i lokalen under tolksamtalet. Tolkarna 

kan välja att ställa sig på ett sådant sätt att användaren blir tvungen att titta på patienten. 

Det har beskrivits av tolkar att de är nöjda över att ha makt och egenbestämmande över 

vart i lokalen de skall befinna sig under tolksamtalet. Tolkar har också uttryckt att det är 

nöjda över att de genom sitt osynliga sätt kan tvinga fram till vad de anser är ett bättre 

möte mellan patient och vårdare (Hsieh, 2009). 

 

Svårigheter i översättningsuppdraget har beskrivits av tolkar som att patienterna ofta 

vänder sig mot tolken istället för mot läkaren. Läkaren i sin tur har svårt med att titta på 

patienten istället för på tolken. Tolkarna får då en känsla av att de är någon sorts 

patientombudsman istället för en viktig del för att kunna genomföra samtalet. Tolkarna 

har också beskrivit svårigheter som inte är relaterade till trepartskommunikationen, att 

patienten kan försöka få andra personliga ärenden utförda när de ändå har en tolk 

närvarande. En annan svårighet som beskrivits av tolkar är att de känner sig pressade 

över att de borde tolka fortare. Tolkar upplever att läkarna drar ner på information om 

den medicinska behandlingen på grund av att det är en tolk med (Fatahi m fl, 2005). 

 

I mötet med patienten med invandrarbakgrund anser tolkar att läkarna har svaga 

kunskaper om vilka kulturella skillnader det finns i synen på hälsa, sjukdom och 

tillfrisknandet. Tolkarna önskar att läkarna skulle ha mera kunskap om dessa skillnader. 

För att kunna bemöta patienternas frågor på ett mera anpassat sätt och ha förståelse för 

varför patienten frågar vissa saker (Fatahi m fl, 2005).  
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PROBLEMFORMULERING 

Alla patienter oavsett bakgrund har rätt till vård och behandling på lika villkor. För 

patienten med invandrarbakgrund kan språksvårigheter innebära behov av tolk i mötet 

med vårdpersonal. Att möta behovet hos patienter som inte talar samma språk är en 

komplex process som involverar mer än att bara översätta från ett språk till ett annat. 

Om patienten upplever att han eller hon inte blir förstådd eller tas på allvar kan en 

känsla av misstro skapas som kan prägla hela vårdsituationen. Det är känt att tolk inte 

används av vårdpersonal i den utsträckning som det borde göras. För patienten innebär 

det sämre tillgång till vård och behandling. 

 

Det finns ett flertal studier som studerat tolkens perspektiv.  Däremot finns det få studier 

som studerat patientens perspektiv när tolk används. Gällande distriktssköterskors 

användning av tolk finns det studier som visar att distriktssköterskor använder tolk i låg 

utsträckning. Vi har inte funnit några studier som undersökt distriktssköterskors 

erfarenheter av att använda tolk. Vi är därför intresserade av att undersöka 

distriktssköterskans erfarenheter av att använda tolk i mötet med patienter med 

invandrarbakgrund och språksvårigheter. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av att använda tolk i mötet med 

patienter med invandrarbakgrund och språksvårigheter. 

 

 

METOD 

I denna studie riktas intresset mot distriktssköterskors erfarenheter av att använda tolk i 

mötet med patienter med invandrarbakgrund och språksvårigheter. För att uppnå 

studiens syfte valde vi att göra en intervjustudie med kvalitativ ansats. Det är en ansats 

som gör det möjligt att belysa distriktssköterskornas egna erfarenheter. Enligt Kvale 

(1997) byggs kunskap upp under den kvalitativa forskningsintervjun. Det rör sig om ett 

samspel och ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av 

gemensamt intresse (aa). Data har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer och har 

analyserats med hjälp av kvalitativ innehållanalys. Kvalitativ innehållsanalys innebär att 

fokus ligger på att granska och tolka texter och därigenom kunna beskriva mönster i 

textinnehållet (Lundman & Hällgren Graneheim 2008).  

 

Datainsamling 

Vi har genomfört en empirisk intervjustudie med distriktssköterskor. Sammanlagt 

intervjuades sex distriktssköterskor från en mellanstor stad och en storstad med 

anställning på barnavårdscentraler, vårdcentraler eller hemsjukvård i invandrartäta 

områden. Som urvalskriterier angavs att de som deltog skulle ha en specialistutbildning 

till distriktssköterska samt ha erfarenhet av att arbeta med auktoriserad tolk. Inga andra 

exklusionskriterier valdes.  
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Initialt skickade vi ut en förfrågan till verksamhetscheferna på respektive arbetsplats. Vi 

skickade information om syftet med studien samt genomförandet. Vi ställde frågan om 

möjligheterna att komma till arbetsplatsen för utförandet av intervjuerna (bilaga 1). 

Efter godkännande av verksamhetschefen skickades en förfrågan (bilaga 2) till 

distriktssköterskor på arbetsplatserna. Vi informerade även här om syftet med studien 

samt en uppmaning om att intresserade skulle kontakta oss genom att skicka ett bifogat 

svarsbrev med samtycke. När de distriktssköterskor som var intresserade kontaktat oss, 

bokade vi in en tid för genomförandet av intervjun. 

 

Vi intervjuade distriktssköterskorna på deras respektive arbetsplats. Platsen för 

intervjun valdes ut av den intervjuade. Det var antingen ett arbetsrum, fikarum eller 

angränsande konferensrum där intervjun ostört kunde genomföras. Forsberg och 

Wengström (2008) menar att det är viktigt att intervjun genomförs i en lugn miljö där 

störande telefonsamtal eller störande av andra personer minimeras. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 30-45 min. Alla distriktssköterskor var kvinnor. 

Intervjuerna var kvalitativa och halvstrukturerade och utformades i enlighet med Kvale 

(1997) som menar att det kan vara en fördel att använda en halvstrukturerad frågemall 

för att få med de ämnen forskaren önskar få svar på. Inför intervjuerna gjorde vi en 

intervjuguide med 12 frågeområden (bilaga 3). Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

genomförs halvstrukturerade intervjuer med en struktur som är friare och anger de 

ämnesområden som ska omfattas. Intervjuguidens frågeområden syftade till att omfatta 

erfarenheter av att arbeta med tolk, om tolken påverkar mötet, vilka möjligheter/hinder 

det finns i att använda tolk samt att få reda på när tolk används. Våra tankar när vi skrev 

frågorna var att vi ville ta del av distriktssköterskornas erfarenheter, såväl positiva som 

negativa. Vi ville att de själva skulle få utrymme att reflektera över sin roll i mötet med 

patienten såväl som med tolken. Intervjuerna började med en öppningsfråga där 

distriktssköterskan ombads att fritt berätta en situation där hon använt tolk. Vidare 

utvecklades intervjun utefter hur den intervjuade svarade men med intervjuguiden som 

ett dolt manus. I den kvalitativa intervjun är det enligt Forsberg och Wengström, (2008) 

viktigt att intervjuaren uppmuntrar respondenten att ge uttryck för sina uppfattningar, 

sina upplevelser såväl som värderingar och attityder (a.a). Intervjuerna spelades in på 

band. Enligt Kvale (1997) är bandupptagning lämpligt vid kvalitativa intervjuer för att 

kunna registrera det som blir sagt. 

 

Dataanalys  

För att kunna analysera vårt datamaterial valde vi kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Hällgren Granheim (2008) som metod. Vi valde den metoden då vi ansåg 

att den skulle vara passande utifrån argumentet att det är en metod som kan användas 

oavsett storlek eller kvalité på texterna.  

 

När intervjuerna var gjorda transkriberades varje intervju ordagrant ut till text. Initialt 

läste vi igenom våra egna såväl som varandras texter ett flertal gånger för att få en 

helhet och förståelse av texterna. Efter det påbörjades arbetet med att hitta stråk i 

texterna som besvarade syftet. Vi strök under i texten när vi ansåg att vi hittat en 

bärande meningsenhet.  Sedan skrev vi i marginalen vad meningsenheten handlade om. 

För att få en överblick över alla meningsenheter skrevs de in i en tabell (se tabell 1). 
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Under denna process arbetade vi först på var sitt håll. Vi bearbetade vårt eget material 

såväl som varandras och hade därefter en dialog om alla meningsenheter. I tabellen 

fortsatte vi sedan med att kondensera meningsenheterna. Att kondensera innebär att 

texten blir mer lätthanterlig. Meningar skrivs ihop utan att tappa det som är kärnfullt. 

Denna process gjorde vi delvis tillsammans såvida att vi hade kondenserat 

meningsenheterna själva, men vi gick sedan noggrant igenom varje kondenserad 

meningsenhet tillsammans. Detta för att inte tappa något värdefullt i texten. Vidare 

fortsatte vi med att koda de kondenserade meningsenheterna. De olika koderna som vi 

ansåg hörde ihop parades samman. Koden som framträder sätter en etikett på texten 

vilket skall stämma väl överens med kontexten i meningsenheten. Efter att fått överblick 

på alla koder växte kategorierna fram. Kodningen och kategoriseringen arbetades 

uteslutande igenom tillsammans. Utifrån kategorierna och dess koder växte 

underkategorierna fram. Initialt hade vi sex kategorier som efter omarbetning blev fem.  

 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

…det är viktigt att 

patienten känner 

att det känns bra, 

att det är rätt 

person som är 

med och tolkar. 

 

..jag vet inte vad 

dom säger, så 

naturligtvis kan 

dom ju hoppa över 

ord som är 

betydelsefulla.. 

 

 

Viktigt att det 

känns bra för 

patienten, att det 

är rätt tolk som är 

med. 

 

 

Jag vet inte vad 

dom säger.  Dom 

kan hoppa över 

betydelsefulla ord. 

 

 

 

Rätt tolk skapar 

trygghet 

 

 

 

 

 

Osäkerhet kring 

vad tolken 

översätter 

Stärkande av 

relationen 

 

 

 

 

 

Vad översätter 

tolken 

Tolken inverkar 

på relationen 

mellan 

distriktssköterska 

och patient 

 

 

Osäkerhet kring 

hur professionell 

tolken är 

Tabell 1. Beskrivning av analysprocessen. 

 

Att analysera texterna var en process som präglades av att materialet lästes med 

omväxlande närhet och distans. Analyserandet har delvis gjorts tillsammans och delvis 

på vart sitt håll. Att vi delvis gjorde analysen på var sitt och håll och sedan träffades för 

att gå igenom våra analyser resulterade i att alla stegen i analysen blev igenomarbetade 

flera gånger. Vi strävade hela tiden efter att under kondenseringen och kodningen att 

arbeta nära vårt material och hålla en manifest linje. Under analysprocessens alla faser 

fanns en handledare från Borås Högskola med som medbedömare. 

 

Etiskt ställningstagande 

Studien har genomförts i enlighet med forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002). De intervjuade distriktssköterskorna informerades muntligen och skriftligen om 

studiens syfte och genomförande i samband med intervjun. De fick information om att 

deras deltagande byggde på frivillighet och att det när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Samtliga intervjupersoner lämnade skriftligt samtycke (bilaga 4). De fick i 

samband med intervjun information om att materialet skulle behandlas konfidentiellt. 

Alla kontaktuppgifter om intervjupersonerna har lagrats på sådant sätt att ingen 
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utomstående har haft tillgång till det. Vid transkribering har alla personuppgifter tagits 

bort exempelvis namn på person eller vårdinrättning. Datamaterialet har endast syftat 

till att användas i denna studie. 

 

 

 

RESULTAT 

Det analyserade datamaterialet resulterade i sex kategorier. Dessa är följande: tolken 

inverkar på relationen, tolken möjliggör kommunikation, tolk kan skapa osäkerhet, tolk 

används godtyckligt, att använda tolk kräver flexibilitet, hindrande faktorer påverkar 

tolkanvändning negativt. Resultatet presenteras utifrån dessa kategorier och 

underkategorier, se tabell 2. I resultatet avses auktoriserad tolk. Distriktssköterskorna är 

i den föreliggande intervjustudien är numrerade 1-6. Vid varje citat presenteras vilken 

av distriktssköterskorna som citeras. 

 

 

Kategori Underkategori 
1. Tolk inverkar på relationen 

 

 

 

Stärkande av relationen 

Hindrande för relationen 

Tre personer i mötet 

Tolken tar över 

Telefontolk är hindrande för mötet 

 

2. Tolken möjliggör kommunikation Jämlik kommunikation 

Hjälpmedel 

Budskapet når fram 

Telefontolk är möjliggörande för kommunikationen 

3. Tolken kan skapa osäkerhet Vad är det som bli översatt 

Tolken lägger in eget 

Tolkens agerande 

 

4. Tolk används godtyckligt Vid särskilt utvalda besök 

Används bara när det är ett måste 

Skall användas med eftertanke 

Tolk till alla möten 

5. Att använda tolk kräver flexibilitet Anpassa verksamheten efter tillgänglighet 

Anpassa samtalet 

Avsätta mera tid 

 
6. Hindrande faktorer påverkar tolkanvändning 

negativt 

Tidigare dåliga erfarenheter av tolkanvändning 

Tankar om ekonomin begränsar 

Brist på tid 

Låg tillgänglighet 

Pat vill inte ha alla tolkar 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 

 

Tolken inverkar på relationen  

Ett gott möte är en förutsättning för att det skall kunna bli en god relation med en 

patient. Hur ett möte blir gott och hur en relation blir god är komplext. Tolken ses av 
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distriktssköterskorna som en faktor som inverkar på relationen mellan distriktssköterska 

och patient. Hur tolken utför sitt uppdrag är avgörande för hur relationen mellan 

distriktssköterska och patienten blir. Relationen kan påverkas av tolken i både positiv 

och negativ bemärkelse. En tolk som kan vara med och stötta distriktssköterskan i 

samtalet med patienten anses vara en tolk som stärker relationen. Att stötta innebär 

enligt distriktssköterskorna att tolken endast tolkar det som sägs. Denna typ av tolk ger 

distriktssköterskan en känsla av patienten litar mer på henne. Att tolken stärker 

relationen beskrivs på följande sätt av distriktssköterska nr 1: 
 

Har man en väldigt professionell tolk som verkligen tolkar det vi säger och bara stöttar 

oss i vårt samtal, kan jag få ett bra möte med patienten. 

 

En tolk som tolkar det som sägs mellan patient och anhöriga är också en tolk som 

stärker relationen. Distriktssköterskan känner då mera delaktighet och att hon ges 

möjlighet att fånga upp patientens, såväl som de anhörigas funderingar. När det blir rätt 

tolk, då bedömt utifrån personkemin mellan tolk och patient, upplever 

distriktssköterskan att tolken kan skapa trygghet för patienten. Trygghet utvecklas när 

patienten känner möjlighet att uttrycka sig, som att kunna förmedla sina känslor, vad 

som är jobbigt eller sina frågor. En trygg patient stärker relationen. 

 

En tolk som är hindrande för relationen är en tolk som inte översätter allt som patienten 

säger. Det beskrivs att tolken ibland besvarar patientens fråga utan att översätta den till 

distriktssköterskan. Detta agerande försvårar för distriktssköterskan att få en god 

relation till sin patient. Dessutom anges att detta agerande minskar kvalitén på vården då 

det är oklart vad tolken säger till patienten. Distriktssköterska nr 3 uttryckte följande: 

 

Jag berättar en sak och så hör jag att tolken berättar det för mamman, och då kommer 

hon med en motfråga som tolken inte tolkar för mig utan han svarar på. Och då förstår 

jag att han förklarar ytterliggare vad jag har menat egentligen och så skall det inte va. 

 

Vidare påverkas relationen negativt av att det är tre personer i mötet, det vill säga 

tolken. Distriktssköterskan måste då anstränga sig mera för att få kontakt med patienten. 

Ett exempel är att distriktssköterskan måste tänka på att titta på patienten och inte på 

tolken. Vidare tror distriktssköterskorna att patienten kan bli hämmad av att det finns en 

tredje person med i samtalet. Det som sägs när tolk är med sägs inte endast i förtroende 

till distriktssköterskan. Tolken blir då en begränsning för relationen. Detta har beskrivits 

av distriktssköterska nr 2 på följande sätt: 

 

Man vet aldrig hur mötet blir, för vi är tre personer som går in i mötet och som vi sa 

innan så beror det på hur är patienten, hur lätt har den för att tala eller hur begränsad 

blir den av att tolk är med. 

 

Distriktssköterskorna beskriver även hur närvaron av tolk kan få dem att känna sig 

utanför. Distriktssköterskorna menar att tolken tar över. När tolk är med vänder sig 

patienten mot tolken och tolken vänder sig sin tur mot distriktssköterskan. Vidare menar 

distriktssköterskorna att tolkens närvaro försvårar för dem att kunna etablera en kontakt 

med patienten. Det angavs inga konkreta exempel på vilket sätt tolken försvårar för att 
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kontakt med patienten skall kunna etableras utan det är mera en känsla hos 

distriktssköterskorna. På följande sätt beskrev distriktssköterska nr 1: 
 

Jag får inte till mötet med patienten. Patienten får mer delaktighet med tolken. 

 

Distriktssköterskorna berättar återkommande att telefontolk är hindrande för mötet. Det 

försvårande när det gäller att få till stånd en relation med patienten. När telefontolk 

används blir det mera fokus på att få tekniken att fungera och på högtalartelefonen. 

Mottagningsrummen är inte anpassade för att patient eller distriktssköterska skall sitta 

bra när högtalartelefonen används. Vanligt är att högtalartelefonen finns på skrivbordet 

och distriktssköterskan och patienten måste sitta nära högtalartelefonen för att kunna 

höra vad tolken säger och för att tolken skall kunna höra dem. Distriktssköterska nr 3 

berättade på följande sätt om hur det kan bli när telefontolk används: 

 

På nått sätt blir det som om att både jag och mamman sitter och pratar inne i telefonen 

på nått konstigt sätt, så det är faktiskt jättesvårt. 

 

 

Tolken möjliggör kommunikation 

Tolken beskrivs som en kanal mellan distriktssköterskan och patienten. Tolken ses som 

något positivt och oumbärligt, utan tolk blir det ingen kommunikation. Tolkanvändning 

bidrar till en ökad grad av jämlik kommunikation genom att patienten kan kommunicera 

med distriktssköterskan och att patienten ges utrymme till att göra sin röst hörd. 

Distriktssköterska nr 3 uttryckte: 
 

Vi är jämlika, patienten har samma möjligheter att göras sig hörd som vad jag har. 

 

En distriktssköterska beskriver ett tillfälle där patientens anhöriga tolkade men hon var 

osäker på att de tolkade korrekt. Vid nästa tillfälle tog hon in en tolk för att försäkra sig 

om att tolkningen blev just korrekt. Tolken blev då ett redskap och hjälpmedel för både 

distriktssköterskan och patient. Tolken ses som ett nödvändigt och självklart 

hjälpmedel. Tolken anses inte som en person eller kollega i arbetslaget. 

Distriktssköterska nr 2 sa:  

 

Det är ju ett måste instrument som man måste använda sig av för att nå fram med 

någonting. 

 

När tolk används upplever distriktssköterskorna att den information som de vill delge 

sin patient kan nå. De menar att budskapet når fram och att det sker utan att det blir 

missförstånd mellan patient och distriktssköterska. De besök där mycket information, 

och då information av mera medicinsk karaktär skall delges, är exempel på sådana 

tillfällen. Det är av yttersta vikt att patienterna förstår vad som sägs för att kunna klara 

av sin egenvård. Exempelvis om patienten är hos diabetessköterskan och skall lära sig 

att justera insulindoser efter blodsockernivåer. Distriktssköterska nr 4 uttryckte: 
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När de får tolkens förklaring till det och man kan se att dom, att det rinner alla 

tioöringar på plats vad dom skall göra och sånt här, då blir det ju en aha upplevelse 

egentligen för dom. 

 

När patienten besöker distriktssköterskan för ett första möte är det också viktigt med 

tolk ur ett kommunikationsperspektiv. Detta för att kunna få en förståelse för vad 

patienten önskar att få hjälp med och för att kunna planera en fortsättning. Efter första 

besöket planeras kommande besök in med olika mellanrum för att se att patienten 

förstår behandlingen.  

 

Tolk via telefon används i olika grad i de olika verksamheterna. Distriktssköterskorna 

som använder sig utav telefontolk ser detta som ett alternativ, Distriktssköterskorna 

menar att telefontolk är möjliggörande för kommunikationen. Framförallt med patienter 

som talar ett språk där det finns få tolkar i Sverige. Telefontolk ses också som en 

möjlighet till kommunikation när patienten av olika anledningar inte vill ha den tolk 

som erbjudits via tolkförmedlingen.  

 

 

Tolken kan skapa osäkerhet 

Osäkerhet kring hur professionellt tolken genomför sitt uppdrag är genomgående hos 

distriktssköterskorna. När tolken visar sig ha tydliga svårigheter med språket, inte 

agerar som brukligt eller önskat, leder det till att distriktssköterskan känner osäkerhet.  

 

Det mest framträdande är osäkerhet kring vad och hur tolken översätter det som 

distriktssköterskan eller patienten säger. Osäkerheten beskrivs som att 

distriktssköterskan funderar över vad är det som bli översatt och om tolkningen blir 

korrekt. Ibland upplever distriktssköterskor att tolken håller en lång utläggning trots att 

distriktssköterskan inte sagt många ord. Det föder tankar på om tolkarna inte översätter 

korrekt. Det handlar också om vad tolken i översättningen låter bli det viktiga samt om 

tolken lägger in eget. Det är vad distriktssköterskan säger och beskriver som skall bli 

det viktiga. Vidare har distriktssköterskorna upplevelser av att tolkarna ibland har dålig 

språklig kompetens i det språket som de tolkar till men även i det svenska språket. 

Distriktssköterska nr 2 beskrev sin osäkerhet kring tolkens professionalism gällande 

översättning enligt följande: 
 

Man har ju både funderingar om, säger de som jag säger och blir det rätt. 

 

Under tolksamtalet är tolkens agerande också en grund för om det uppstår osäkerhet 

kring hur professionell tolken är. Vissa tolkar visar sig oengagerade och läser tidningar 

istället eller passar på att bekanta sig med personalgruppen. En distriktssköterska menar 

att hon kan känna osäkerhet kring tolkens äkthet om den inte börjar med att presentera 

sig för henne och patienten genom att säga den sedvanliga öppningsfasen om vem 

han/hon är och att tolken har tystnadsplikt. Vidare menar andra distriktssköterskor att 

om tolken under samtal agerar så att de känner sig utanför dialogen så skapar även det 

osäkerhet kring tolkens professionalism. Om detta sa distriktssköterska nr 4 följande:  
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Ibland har jag varit med om att tolken och min patient har börjat en egen dialog och det 

är ju jättesvårt för dels ibland vet ju inte jag vad det handlar om. 

 

 

Tolk används godtyckligt 

Flera av distriktssköterskorna använder bara tolk när de själva anser att det är viktigt. 

Tolk används vid särskilt utvalda besök som när distriktssköterskor har 

specialistmottagningar.. I det övriga arbetet är det av mindre vikt att använda tolk. Om 

detta sa distriktssköterska nr 6: 

 

I det vanliga arbetet med injektioner, blodtryck och såromläggningar, det är inte 

speciellt ofta jag behöver tolk.  

 

Vidare anser distriktssköterskorna att tolk skall användas när det är ett måste. Några av 

distriktssköterskorna menar att det är vid läkarbesök och specialistbesök som det måste 

användas tolk. Vid dessa besök är det mycket information och ansvar som faller på 

patienten och det är viktigt att denne förstår. Vid övriga besök behövs ingen tolk alls 

eller så räcker det med en anhörig. Distriktssköterskorna motiverar detta med att de 

förklarar ordentligt för patienten vid första besöket på specialistmottagningen vad som 

skall göras vid kommande besök. Därför behövs sedan inte tolk mera. Patienterna anses 

klara sig utan tolk. Besöken är ofta så korta att en tolk känns onödigt. Tolk beskrivs 

även som en onödig lyx som skall användas med eftertanke när besök inte anses vara 

tillräckligt långa eller viktiga. Distriktssköterska nr 4 sa: 

  

Ibland är besöken så väldigt korta, så ibland kan det kännas lyxigt att ta hit någon 

också på något sätt. 

 

En av distriktssköterskorna ansåg att de till och med var slöhet från deras sida när de 

inte beställer tolk till alla bokade möten. Istället för att tala med patienterna vid dessa 

tillfällen gestikuleras det och det försöks med engelska ord. Det händer att 

distriktssköterskorna skriver lappar med information som patienterna får ta med sig hem 

och be någon översätta. 

 

Trots att distriktssköterskorna inte använder tolk till alla möten så anser 

distriktssköterskorna att det är viktigt med tolk till alla möten. Vissa anser att det till och 

med är en nödvändighet. En tolk anses viktig för att kunna kommunicera och nå fram 

till patienten. Att använda tolk är mer något som alla borde göra men inte gör. 

Distriktssköterska nr 4 uttryckte sig på följande sätt: 

 

Jag tycker att det är motiverat att använda tolk i alla möten som sker, det borde man 

nog göra.  

 

Att använda tolk kräver flexibilitet  

Att använda tolk kräver att både distriktssköterskorna och verksamheten är flexibla och 

anpassningsbara. Svårigheterna med att ibland få tag i en tolk leder till att 

distriktssköterskorna anser att de måste anpassa verksamheten efter tillgänglighet. Med 
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detta menas att distriktssköterskorna är tvungna att boka tid för patientbesöket efter när 

det går att få tag på tolk, inte när det passar bäst för verksamheten. I praktiken innebär 

det att distriktssköterskorna får slå knut på sig själva för att finnas tillgängliga när det 

finns tolk. Detta kan vara att boka om andra patienters tider och avstå från andra 

åtagande. Distriktssköterska nr 1 sa följande: 

 

Jag hade en period, det var något asiatiskt språk som var väldigt svårt att lösa. Vi fick 

verkligen anpassa tiden. 

 

Att behöva anpassa verksamheten efter när det finns tolk påverkar i hur hög grad tolk 

används. En distriktssköterska berättar att eftersom det är krångligt att boka tolk leder 

det till att hon och hennes kollegor använder sig av tolk endast i de situationer då de 

verkligen inte klarar sig utan tolken. Det finns även tillfällen när tolk känns nödvändigt 

men ingen tolk finns att tillgå. Finns det då dessutom få tider när distriktssköterskan har 

möjlighet att träffa patienten innebär det att besöket ändå genomförs även om tolk inte 

finns tillgänglig. 

 

När tolk använda måste distriktssköterskan anpassa samtalet. Det som sägs skall hinnas 

tolkas därför måste det tas i lagom långa bitar. Om tolken har svårt med språket måste 

distriktssköterskan tänka på att prata enkelt så att tolken förstår henne. Då själva 

översättningen tar tid ifrån besöket behöver distriktssköterskan tänka efter och endast 

säga det väsentliga. Distriktssköterskan måste också vara flexibel på så sätt att hon 

avsätter mera tid när tolk skall användas Att behöva anpassa samtalet och inte kunna 

prata på sitt vanliga sätt samt att behöva avsätta mera tid upplevs negativt. 

 

Hindrande faktorer påverkar tolkanvändning negativt 

När distriktssköterskan möter en patient som är i behov av tolk finns det hinder som gör 

att tolkanvändning uteblir eller att tolkanvändning i sig själv upplevs hindrande. Av 

dessa hinder finns det dem som är av en sådan karaktär att distriktssköterskan inte kan 

påverka dem. Ett exempel är att patienten inte vill ha den tolk som är bokad till besöket. 

Det finns hinder som distriktssköterskan skapar själv. Exempelvis att hon tidigare 

dåliga erfarenheter av att använda tolk och därför avstår eller använder tolk i mindre 

omfattning. Om detta sa distriktssköterska nr 6: 

 

Jag har inte så mycket positiva erfarenheter, utan jag tycker det är jobbigt med tolk. 

 

Ekonomiska aspekter finns med som ett uttalat, men även som ett dolt hinder för att inte 

använda tolk. Tankar om ekonomin begränsar för hur tolk används. Upplevelser av 

begränsningar gällande restriktioner av tolkanvändning från ledningens sida har 

upplevts olika. En av distriktssköterskorna uttryckte missnöje då hon under en period av 

kostnadsmässiga skäl inte fick använda en tolk som kom och var med under besöket 

utan endast telefontolk. Tolkanvändning kostar verksamheten pengar och därför bokas 

tolk i tidsenheter om 30 minuter. Under denna korta period skall mycket avhandlas. Om 

distriktssköterskan använder mer än denna tid får tolken övertidsersättning. 

Konsekvensen för distriktssköterskorna blir att de upplever att de har brist på tid när de 

har patientbesök med tolk och att de själva inte har någon möjlighet att påverka detta. 

Distriktssköterska nr 5 uttryckte följande om denna problematik: 
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Det är viktigt att hålla tiden när man har tolk. Om man beställer en halvtimme och går 

över den halvtimmen kostar det mycket mer. 

 

Distriktssköterskorna upplever att patienterna många gånger inte har någon uppfattning 

om att tolk kostar pengar. Patienterna kan komma för sent eller inte alls till ett besök 

och distriktssköterskorna menar att de inte förstått att tolk kostar pengar. Det finns även 

patienter som vill ha tolk hela tiden fastän inte distriktssköterskan anser det nödvändigt. 

Då känner distriktssköterskan sig manad att begränsa användningen. Distriktssköterska 

nr 6 uttrycker sig på följande sätt: 

 

Jag tänker ju på ekonomin, så att det får ju inte gå bara att dom vill ha besök på besök, 

utan det skall ju leda någonstans och ge någonting. 

 

En ytterligare hindrande faktor var att det ibland kan vara låg tillgängligheten av tolk. 

Speciellt tolkar som talar något av de mindre språkgrupperna är ett uttalat problem. En 

distriktssköterska menade att utebliven tolkning då patienten talar ett mindre språk kan 

vara mycket frustrerande.  

 

Det finns tillfällen då patienten inte vill ha alla tolkar.  En anledning är att patienten inte 

litar på att tolken klarar av att hålla sin tystnadsplikt. En annan anledning kan vara att 

patienten och tolken känner till varandra sedan tidigare. Distriktssköterska nr 1 uttryckte 

sig på följande sätt: 

 

Det är ju ändå så att det här är ju ändå en liten stad så oftast så känner ju personerna 

tolkarna, dom kanske är med i samma landsförening och sånt, och det då kan det ju bli 

känsliga situationer.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Att välja en kvalitativ ansats till den här studien gjorde vi utifrån avsikten av att 

beskriva erfarenheter. Då lämpar sig kvalitativ ansats bra. Vidare ansåg vi att kvalitativa 

intervjuer skulle vara en bra metod för att uppnå vårt syfte. En intervju innebär enligt 

Forsberg och Wengström (2008) att forskaren och undersökningspersonen möts ansikte 

mot ansikte, där avsikten är att forskaren genom ett ledsagat samtal ska kunna förstå 

vilken mening en individ lägger i en händelse (a.a). Den halvstrukturerade kvalitativa 

intervjun gav informanterna frihet att delge sig av erfarenheter och reflektioner, även 

om de till viss del var styrda av våra frågor. Syftet hade också kunnat besvaras med 

fokusgrupper. Vi ansåg att det inte var aktuellt med fokusgrupper för att det var mera 

relevant och mest praktiskt genomförbart att intervjua en informant i taget. 

 

Som urvalskriteriet angavs att de som deltog skulle ha en specialistutbildning till 

distriktssköterska samt ha erfarenhet av att arbeta med tolk. Vi valde att inte ha några 

kriterier gällande ålder, kön eller erfarenhet och frågade inte heller intervjupersonerna 

om detta. Detta kan ses som en svaghet då dessa kriterier kan ha en påverkan på 
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resultatets trovärdighet då vårt resultat inte kan bedömas utifrån variationerna i 

informantgruppen. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) kan resultatets 

trovärdighet ifrågasättas om informantgruppen inte är variationsrik. Om 

informantgruppen varierar i kön, ålder eller levd erfarenhet ökar möjligheten att till att 

få det studerade området belyst utifrån olika erfanrenheter (a.a). Det visade sig dock 

vara svårt att finna intervjupersoner och därför valde vi inte att ändra på urvalskriteriet. 

Vi ansåg att vi inte kunde göra vårt urval större genom att ändra på 

inklusionskriterierna. På grund av sjukdom föll en informant bort. Hon ersattes sedan av 

en ny. 

 

Intervjuerna genomfördes var och en på sitt håll.  Intervjuguiden blev ett hjälpmedel och 

stöd för oss. Intervjuguiden gjorde att vi som oerfarna forskare inte tappade tråden utan 

att vi hade en struktur att falla tillbaka på. Enligt Kvale (1997) kan resultat påverkas av 

hur frågorna är ställda, om de är riktade eller öppna frågor. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008) anser att forskaren samspelar med informanten i kvalitativa 

intervjuer och därmed är delaktig i skapandet av texten. Att ställa rätt frågor, på rätt sätt, 

ökar möjligheten till att svaren blir mer innehållsrika (aa). Första intervjun genomfördes 

och därefter lästes den igenom av vår handledare och tillika medbedömare. Hon 

bedömde att den var av tillräckligt god kvalité för att kunna ingå i studien.  

 

Intervjuerna genomfördes i lugn miljö på informanternas arbetsplats. Intervjuerna kunde 

genomföras utan att någon av informanterna blev avbrutna. Huruvida platsen för 

genomförandet av intervjuerna påverkade resultatet vet vi inte. Däremot anser vi att då 

intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, att diktafonen kan ha påverkat resultatet. 

En av informanterna var nära att avbryta på grund av denna stressfaktor. Denna 

informant var mycket forcerad i sina svar och hade svårt att vidareutveckla sina svar på 

ett tillfredsställande sätt.  

 

Att intervjua distriktssköterskor om deras erfarenheter av att använda tolk i mötet med 

patienterna med invandrarbakgrund visade sig inte helt enkelt. De som ställde upp på att 

bli intervjuade hade sparsamt med egna reflektioner kring vilka erfarenheter de hade av 

att använda tolk. Vi upplevde att intresset kring detta ämne var svalt och hade låg status 

bland distriktssköterskorna. Under intervjuerna upplevde vi dock, att samtala kring detta 

ämne gjorde att de själva började reflektera över vikten av att använda tolk. Och vi 

tycket oss erfara att allteftersom intervjun gick, att de reflekterade mera kring tolkens 

betydelse för patienten. Det var intressant att ta del av deras reflektioner kring ett ämne 

som från början kändes mindre viktigt för distriktssköterskorna. En annan svårighet 

under intervjuerna var att de berättade om hur man borde göra men sedan berättade 

något annat om hur de själva gjorde. Vi upplevde därför deras berättelser som 

paradoxala. Det paradoxala med berättelserna påverkade vår analys på så sätt att våra 

kategorier kan upplevas som motsägelsefulla till varandra. 

 

Vi bad informanterna att berätta om sina erfarenheter av att använda tolk i mötet med 

patienter med invandrarbakgrund och språksvårigheter. Informanterna berättade bland 

annat om erfarenheter av att samtala och möta en patient tillsammans med en tolk. Men 

mest berättade de om andra erfarenheter av att använda tolk så som att det är svårt att få 

tag på tolk, att ekonomiska aspekter påverkar, med mera. Vi har valt att ta med dessa 

erfarenheter då det var det som distriktssköterskorna talade mycket om. De flesta av 
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dessa erfarenheter ryms inom kategorin hinder för när tolk skall användas. Att sätta 

rubriker på denna kategori upplevde vi som svårt. Den handlar både om hinder som 

distriktssköterskan inte kan påverka men också om hinder som kommer från henne själv 

i form av attityder och åsikter om tolkanvändning.  

 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant vilket är, enligt Kvale (1997), viktigt då 

utskriftsprocessen påverkar reliabiliteten. Analyserandet av intervjuutskrifterna gjordes 

delvis av båda författarna. När vi träffades för att gå igenom våra analyser upptäckte vi 

att vi oftare hade en mera latent tolkning när vi arbetade enskilt. För att hålla oss nära 

vårt material arbetade vi igenom analysen flera gånger tillsammans. För att påvisa hur vi 

tänkt under analysprocessen har texten i resultatet stärkts med citat från datamaterialet. 

Under analysprocessen märkte vi att vi fick fram mer än syftet. De utförliga 

beskrivningarna av intervjuarnas genomförande om analysprocessen anser vi stärker 

resultatets tillförlitlighet.  Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) stärks 

resultatets tillförlitlighet om analysprocessen beskrivs noggrant.  

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller till andra situationer (Lundman & Hällgen-Granheim, 2008)).  Vårt 

resultatets överförbarhet anser vi påverkas av att det är en studie med få deltagare samt 

att informantgruppens variation inte beskrevs utförligt. Därför anser vi att det inte går 

att överföra resultatet generellt till verksamheter där vårdpersonal möter patienter med 

invandrarbakgrund och språksvårigheter. Däremot anser vi att det som stärker 

överförbarheten till verksamheter där distriktssköterskor finns verksamma är att 

intervjuer gjorts med distriktssköterskor i olika verksamheter samt från olika städer.  

 

Innan vi började med denna studie kände vi att tolkanvändning inom vården var ett 

område som vi hade relativt lite kunskap om trots att vi båda två hade erfarenhet av att 

arbeta med tolk inom slutenvården. När vi läste in oss på området fick vi en del av våra 

erfarenheter bekräftade. Genom diskussion med varandra har vi försökt att 

problematisera våra egna erfarenheter för att kunna vara öppna för vad informanten har 

kunnat säga oss.  

 

 

Resultatdiskussion 

Vår studie visar att distriktssköterskornas erfarenheter av att använda tolk i mötet med 

patienter med invandrarbakgrund och språksvårigheter handlar om hur tolken inverkar 

på relationen mellan distriktssköterskan och patienten.  Deras erfarenhet är att tolken 

kan vara både stärkande och hindrande för relationen. De anser att tolken är en 

nödvändig förutsättning för att distriktssköterskan och patienten skall kunna 

kommunicera med varandra. Vidare visar resultatet på att distriktssköterskorna blir 

osäkra på tolkens professionalism när tolken inte agerar som väntat eller verkar ha 

svårigheter med språket. Distriktssköterskorna anger att det finns hinder som inverkar 

på när tolk skall användas. Hindren kan vara yttre påverkande faktorer men kan också 

var hinder som distriktssköterskan själv skapar. Slutligen visar resultatet att det är 

distriktssköterskorna som bestämmer till vilka besök det är viktigt att tolk är med.  

 

En tidigare studie av Cioffi (2003) har påvisat att sjuksköterskor anser att tolk kan 
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försvåra utvecklingen av en relation med patienten. Vi menar att distriktssköterskan 

upplever att tolken kan inverka negativt och hindrande på relationen genom att tolken 

bland annat försvårar för att etablera en kontakt med patienten. Det vi funnit, men inte 

träffat på i tidigare forskning, är att relationen till patienten kan stärkas när tolk används. 

Vårt resultat visar på att en tolk kan få patienten att känna sig tryggare under besöket. 

Det blir då lättare för distriktssköterskan att få en god relation till patienten. En tolk kan 

få distriktssköterskan att känna delaktighet med patienten när tolken översätter det som 

sägs mellan patienten och anhöriga. Även detta är stärkande för distriktssköterskans 

relation med patienten. 

 

I den föreliggande studien har vi valt att inte fördjupa oss i kulturbegreppet eftersom vi 

menar att varje patient bör vårdas utifrån sina individuella behov. Björk Brämberg 

(2008) anser att vårda patienter med invandrarbakgrund inte handlar om att ge kulturellt 

anpassad vård. Det handlar om att sjuksköterskan skall skaffa sig kunskap om hur 

sjuksköterskan på bästa sätt kommunicerar genom tolk. Vårt resultat visar på att 

distriktssköterskorna inte har någon formell kunskap om hur de skall kommunicera när 

tolk är med. Däremot har de genom egen erfarenhet skaffat sig kunskap om hur de skall 

gå tillväga. De har lärt sig att de på olika vis måste anpassa sättet att samtal på. Den 

anpassning upplevs dock som negativ. Däremot är de eniga om att tolk är 

möjliggörande för kommunikationen mellan dem och patienten. 

 

I vårt resultat framkommer det att distriktssköterskorna på olika sätt känner osäkerhet 

kring hur tolken utför sitt uppdrag. De är osäkra på om tolken översätter det som sagts 

eller om tolken lägger till egen information i sin översättning. Tidigare studier av Hiesh 

(2008) har visat på att tolken medvetet kan anta en roll under tolksamtalet för att i 

enlighet med deras uppfattning få samtalet att bli bättre mellan patienten och vårdaren. 

Rollen behöver inte alltid stämma överens med vad tolkarna är utbildade till. Vidare 

menar Hiesh (2006) att tolkar ser sig som en del av vårdteamet och anser sig därför ha 

indirekta rättigheter att vara meddiagnostiker. Det vill säga att vara med och hjälpa till 

att ställa en diagnos eller välja behandling. Tolkarna antar beteende som gör dem till 

meddiagnostiker exempelvis genom att lägga till ord som kan få vårdspersonalen att 

tänka i nya banor (aa). Det är i vår studie inte undersökt om de tolkar som studiens 

distriktssköterskor berättar om medvetet antagit beteende för att skapa en bättre relation 

mellan distriktssköterskan och patienten. Det hade dock varit intressant att få ta del av 

tolkarnas upplevelser av samma situation. 

 

Vårt resultat visar att distriktssköterskorna själva bedömde vissa besök som mer viktiga 

att tolk skulle vara närvarande vid än andra. De viktigaste besöken visade sig vara besök 

till specialistmottagningarna. Vid vanliga besök såsom till blodtryckskontroller eller 

såromläggningar ansåg distriktssköterskorna att det var mindre viktigt med tolk. En 

anledning till att tolk inte används vid alla möten är att sjuksköterskor inte upplever att 

deras arbete är tillräckligt viktigt för att anlita en tolk De förminskar vikten av att 

kommunicera med patienten både gällande patienten såväl som för sig själva (Gerrish m 

fl 2004; Cioffi, 2003). En distriktssköterska i vår studie menade att hon fick hålla nere 

på tolkanvändningen då patienten inte kunde ha besök på besök bara för att patienten 

ville det. Sahlsten, Larsson, Plos och Lindencrona (2005) menar att det finns en obalans 

i form av makt mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskor upplever att de vet 

patientens bästa och de anser att patienten inte behöver all medicinsk kunskap. 
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Sjuksköterskor behöver känna att de har makt och kontroll (aa). Detta stämmer överens 

med vårt resultat då distriktssköterskorna inte anser att en tolk är nödvändig vid 

exempelvis blodtryckskontrollerna. Underförstått så räckte det med ”tummen upp” eller 

andra gester som de menade att de gjorde vid utebliven tolk. En distriktssköterska 

uttryckte att patienterna inte kan få tolk som de önskar och vill. Hon ansåg att tolk skall 

användas när den kan hjälpa distriktssköterskan att nå patienten med viktig information. 

Detta förhållningssätt till tolkanvändning visar på distriktssköterskans makt och 

kontroll.  

 

Det framkom ett flertal hinder som inverkar på när distriktssköterskan skall använda 

tolk. Ett visar sig vara distriktssköterskans begränsade tillgänglighet. Finns det ingen 

tolk tillgänglig när distriktssköterskan har tid så genomförs besöket ändå. Problemet 

kringgås med hjälp av anhöriga eller utav att skriva lappar som någon hemma kan 

hjälpa patienten att översätta.  Att inte använda tolk i dessa situationer och tänka att ”går 

det så går det” tyder på brist för förståelse av tolkens betydelse för patienten. Studier 

visar att brist på förståelse för patienten när en trygg relation skall byggas kan leda till 

att patienten inte känner sig sedd eller bekräftad (Sahlsten m fl, 2005).  Ett ytterligare 

hinder visade sig vara ekonomi både som ett uttalat hinder och som ett dolt hinder. Det 

varierar något mellan distriktssköterskorna om de har fria händer till att anlita tolk eller 

om ledningen har synpunkter på i vilken utsträckning tolk får anlitas. Några 

distriktssköterskor fick under en period endast använda telefontolk. När de anlitade tolk 

verkade distriktssköterskorna anlita tolk i perioder om 30 minuter vilket vi förstod var 

en standardtid. Distriktssköterskorna berättade om att det var viktigt att hålla sig inom 

tiden, annars blev ersättningen betydligt högre på grund av övertidsersättning. Varför de 

inte bokade längre än 30 minuter uttalades inte. Detta ansåg vi vara ett dolt ekonomiskt 

hinder. Vi tror att många av distriktssköterskorna inte reflekterade över att anlita tolken 

under en längre tidsintervall för att känna sig mer avslappnade i mötet. Nailon (2006) 

och Gerrish m fl (2004) beskriver att ledningen många gånger ogillar nyttjandet av 

tolkar och att det finns en press på sjuksköterskorna att hålla kostnaderna nere. I vår 

studie är det ingen som uttalat att ledningen ogillar tolkanvändning men att de manat till 

minsta möjliga användning. 

 

Vi anser att det är anmärkningsvärt att distriktssköterskorna tycker att det är viktigt med 

tolk till alla möten men att det i verkligheten inte blir så. Det finns alltså en ganska 

betydelsefull skillnad mellan hur distriktssköterskan anser att det bör vara och hur det 

verkligen är. Det är distriktssköterskan som bestämmer när tolk behövs och detta beslut 

grundar sig på eget godtycke. Vi tror att distriktssköterskor vill gott när de försöker 

tänka efter och bestämma när tolk behövs eller inte. Vi tror dock att distriktssköterskor 

inte är medvetna om hur viktig tolken egentligen är för patienten och för kvalitén på 

vården som patienten får. Om alla distriktssköterskor skulle vara medvetna om att en 

tolk kan vara avgörande för vilken vård en patient får tror vi att tolk skulle användas i 

högre utsträckning. Utifrån vilka hinder som angetts som inverkar på när tolk skall 

användas tycker vi att man kan ha förståelse för att det inte allt är så lätt för 

distriktssköterska att använda tolk. Inför ett besök med tolk kan distriktssköterskan ha 

varit tvungen att boka om andra patienter för att kunna vara tillgänglig när tolken kan. 

När tolken kommer kan patienten säga att den där tolken vill jag inte ha. Då kan 

distriktssköterskan välja på att försöka genomföra besöket efter bästa förmåga utan tolk 

eller försöka hitta en ny tid åt patienten.  
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Slutsats 

Vi anser att kunskapen om hur viktigt en tolk är för patientens tillgänglighet och kvalité 

på vården måste spridas till vårdpersonal inom all vårdverksamhet. Ett första steg för att 

sprida denna kunskap skulle kunna vara att arbeta för att kunskap om tolkens betydelse 

skall ingå under sjuksköterske- såväl som inom specialistsköterskeutbildningen. Om de 

som bokar tolk är mera medvetna om tolkens betydelse för patienten tror vi att tolk 

kommer att användas i högre grad. Idag används det när vårdpersonal anser att de har 

något viktigt att förmedla till patienten. Vidare anser vi att goda exempel från när det 

fungerar väl med att använda tolk i vården behöver lyftas fram för att andra skall kunna 

lära sig av det. 

 

De studier vi funnit har övervägande handlat om tolkens roll eller upplevelser samt om 

vårdpersonals upplevelser av tolkanvändning. Vi har funnit få studier som belyser hur 

det är att vara patient och behöva tolk för att kunna kommunicera med vårdpersonal. 

Inom detta område anser vi att det behövs mera forskning. Vi anser att det skulle vara 

intressant att göra en fallstudie med tolk, distriktssköterska och patient. Då skulle de 

olika parternas erfarenheter av samma möte kunna studeras. 
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bilaga 1 

 
         090207 

 

Till verksamhetschefer inom primärvård och kommunal hälso- och 

sjukvård  

 
Vi är två distriktssköterskestudenter som läser vid Borås Högskola. Under 2009 skall vi 

skriva en magisteruppsats om i vilken omfattning distriktssköterskan använder tolk i 

mötet med de patienter som har ett behov av detta. Till grund har vi en litteraturstudie 

som pekar på vikten av tolkanvändning i distriktsköterskans arbete. Datainsamling till 

uppsatsen kommer att bestå av intervjuer av distriktssköterskor, verksamma inom 

primärvården eller inom kommunal hälso- och sjukvård. Informanterna kommer att 

ombes att fritt berätta om sina erfarenheter av att använda tolk. En kvalitativ 

analysmetod kommer att användas för att tolka intervjuerna. Tidsåtgången för varje 

intervju kommer att vara cirka 45 minuter. Handledare för uppsatsen är Elisabeth Björk 

Brämberg, lektor vid Institutionen för Vårdvetenskap, Borås Högskola.  

  

Vår förhoppning är att Ni ger oss erat medgivande till att få genomföra intervjuerna med 

distriktssköterskor inom primärvården eller kommunal hälso- och sjukvård och att 

intervjuerna får ske under deras arbetstid. Med ert medgivande kommer vi att kontakta 

distriktsköterskorna och tillfråga dem om de vill vara med i studien. Att delta är 

frivilligt och de kan när som helst avbryta sitt deltagande. 

  

Om du har frågor eller önskar mera information är du välkommen att ta kontakt med oss 

på telefon eller e-mail. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anneli Ringblom   Karin Olsson 

anneli.sjoberg@home.se   karin_boras@hotmail.com 

0708-607530    0709-726003 

 

 

 

mailto:Anneli.sjoberg@home.se
mailto:karin_boras@hotmail.com
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bilaga 2 

  090225 

 

Till berörda distriktssköterskor som arbetar i primärvården eller 

kommunal hälso- och sjukvård 

 

Vi är två distriktssköterskestudenter som läser vid Borås Högskola. Under 2009 skall vi 

skriva en magisteruppsats där vi vill ta reda på i vilken omfattning distriktssköterskan 

använder tolk i mötet med de patienter som har ett behov av detta. Till grund har vi en 

litteraturstudie som pekar på vikten av tolkanvändning i distriktsköterskans arbete och 

vi vill empiriskt genom intervjuer undersöka vilka erfarenheter Du har av att använda 

tolk i ditt arbete.  

 

Intervjun kommer äga rum under våren och tillsammans bestämmer vi tid och plats. 

Tidsåtgången beräknas till ca 45 min och vi har fått din verksamhetschefs tillåtelse att 

genomföra den under din arbetstid. Intervjun kommer med din tillåtelse att spelas in på 

band. Den kommer att börja med en öppningsfråga och vi kommer att be dig att fritt 

berätta om dina erfarenheter. Den inspelade intervjun kommer sedan att skrivas ut i sin 

helhet till text. Texten analyseras av oss och kommer att bli grunden till vår uppsats. 

Resultatet kommer att redovisas så att ingen enskild person går att identifiera. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och ingen annan än vi och vår 

handledare Elisabeth Björk Brämberg har tillgång till det. Både band och utskriven text 

kommer att förvaras som sekretessbelagd handling. Du har rätt till att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 

 

Om du samtycker till att delta i studien och skickar bifogat svarsbrev kommer vi inom 

snar framtid att kontakta dig för att bestämma tid och plats för intervjun. Du är 

välkommen att höra av dig till oss på telefon eller e-mail om du har frågor angående 

studien. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anneli Ringblom   Karin Olsson 

anneli.sjoberg@home.se   karin_boras@hotmail.com 

0708-607530    0709-726003  

 

 

 

 

 

mailto:Anneli.sjoberg@home.se
mailto:karin_boras@hotmail.com
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bilaga 3 

 

Frågor 

 
 

1) Kan du berätta om en situation där du använt tolk? 

- Berätta mera 

- Hur tänkte du då 

 

2) Kan du berätta vilken betydelse en tolk har för mötet mellan dig och patienten? 

 

3) Kan du berätta om en positiv erfarenhet av tolkanvändning? 

 

4) Vilka möjligheter ser du i att använda tolk? 

 

5) Vilka svårigheter ser du i att använda tolk? 

 

6) När är det motiverat att använda tolk? 

 

7) Finns det situationer som är mera berättigande än andra att anlita en tolk? 

 

8) Det är vanligare att tolk anlitas vid läkarbesök, jämfört med besök till dsk/ssk. 

Varför är det så tror du? 

 

 

9) Vad är det som skulle hindra dig från att använda tolk? 

 

10) Hur gör du när tolk inte används? 

 

11) Vad skulle underlätta för distriktsköterskan att använda tolk i högre 

utsträckning? 

 

12) Känner du behov av att anlita en tolk i högre utsträckning än vad du gör just nu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

     bilaga 4 

 

Samtycke till att medverkan i studien 
 

 

 

 

 

Frivillighet 
Jag har tagit del av ovanstående skriftlig information. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande 

utan att behöva motivera varför. 

 

 

 

………………………………. …………………………………... 

Ort och datum   Namnunderskrift 

 

 

 

 

Min arbetsplats  

är:………………………………………………………………………….. 

 

Jag går att nå på 

telefonnummer:…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


