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Sammanfattning    
 
Allt fler personer i det svenska samhället kommer från en annan kultur än den svenska.  
Anledningarna till att personen kommer till Sverige kan bero på ett eget val eller att 
omständigheter i hemlandet tvingar personen att fly. Oavsett orsak möter 
distriktssköterskan dessa personer i sitt yrkesutövande. Fungerande kommunikation är 
en förutsättning för såväl god vård som för delaktighet.  
 
Syftet med denna studie är att beskriva icke svensktalande personers känsla av 
delaktighet i vårdmötet med och utan tolk.  
 
Studien är en kvalitativ intervjustudie.  Det erhållna datamaterialet har analyserats enligt 
kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att patientens delaktighet i vårdmötet är 
större med tolk än utan. Studien visar också att bemötandet från distriktssköterskans 
sida är viktigt för känslan av delaktighet. Detta bemötande handlar mer om den känsla 
distriktssköterskan förmedlar än om det som faktiskt sägs och görs. Resultatet visar 
även att patienternas tilltro till tolkarna vacklar.  
 
Delaktighet, kommunikation och bemötande diskuteras i relation till hållbar utveckling. 
Författarna menar att det är viktigt att använda tolk i vårdmöten framför allt vid det 
första besöket i hemsjukvården samt att distriktssköterskan bör vara medveten om hur 
mycket bemötandet betyder för den icke svensktalande patientens känsla av delaktighet. 
Författarna diskuterar också etiska aspekter i intervjusituationen med den icke 
svensktalande informanten. 
 
Nyckelord: Delaktighet, tolk, icke svensktalande, bemötande, hållbar utveckling, 
distriktssköterska  
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INLEDNING 
Samhället blir alltmer mångkulturellt. Av Sveriges ca 9,6 miljoner invånare är 16 
procent födda i ett annat land.  Invandringen fortsätter och chansen är stor att vi som 
distriktssköterskor träffar patienter som inte talar svenska. Det kan bli ett problem för 
oss som vårdgivare men även för vårdtagaren.  
 
I författarnas arbete i hemsjukvården möter författarna människor, patienter och 
anhöriga, som har liten, eller ingen, kunskap i svenska språket. Tolk används ytterst 
sällan. Bortsett risken för både missuppfattningar och kränkning av individens integritet 
och autonomi uppkommer också frågan om delaktighet. Kan man känna delaktighet i ett 
vårdmöte där parterna talar olika språk? Gör användande av tolk skillnad? Svaret får 
författarna genom att fråga dem det berör. 
 
Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) beskriver ordet delaktighet med “som har del i” 
eller “som har del av” någonting. I Sverige arbetar vi med delaktighetsfrågor och vi 
tycker att det är viktigt att människor är delaktiga i det som sker. Men man behöver inte, 
trots att demokrati och medinflytande fungerar i ett samhälle, erfara delaktighet. Verklig 
delaktighet ligger djupare än så. Salomonsson (2013) skriver, “Känslan av djup 
delaktighet uppstår endast på planen där det är ”vi” som både vinner och förlorar.” 
Delaktighet är en känsla, en inre upplevelse. 
 
 

BAKGRUND 
För att kunna vara delaktig i ett vårdmöte krävs förmåga att språkligt förstå och göra sig 
förstådd, av egen kraft eller med hjälp av andra. 
 
Definition av begrepp 
Begreppet icke svensktalande använder författarna i denna studie om personer som 
författarna menar inte kan föra ett samtal på svenska. Begreppet informant och patient 
används omväxlande beroende på i vilken situation individen befinner sig. 
 

Samtalet 
Samtalet är mänsklig gemenskaps viktigaste beståndsdel.  För att kunna samtala måste 
vi också kunna lyssna. När vi lyssnar i ett samtal är vi aktivt tysta men vi hör vad som 
sägs och vi ser den som säger det. Tystnaden i ett samtal kan beskrivas som kreativ. En 
stund där man reflekterar och ges en möjlighet till eftertanke. I ett samtal mellan vårdare 
och patient får vi aldrig glömma att det alltid är för patientens skull som samtalet äger 
rum. Ur vårdarens synvinkel uppfattas de flesta samtal som rutinsamtal men för 
patienten uppfattas samtalet oftast inte som rutin. Det är viktigt för vårdaren att tänka på 
detta då samtalet kan vara ett led i behandlingen som patienten genomgår (Arlebrink 
2013 s. 113-115). 
 
För att en patient ska känna sig bra bemött i ett samtal är det viktigt att patienten känner 
att distriktssköterskan är äkta, varm och empatisk. På så sätt uppfattas 
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distriktssköterskan som deltagande i vården och patienten upplever att vårdprocessen är 
patientcentrerad. Att vara äkta i ett vårdmöte är en attityd och ett beteende som bara en 
självmedveten distriktssköterska tycks kunna ha. Den verbala och icke verbala 
kommunikationen, med en övervikt på den ickeverbala kommunikationen, är det 
viktigaste. Den icke verbala kommunikationen demonstrerar distriktssköterskans 
känslomässiga stöd, förståelse och respekt för patienten som individ. Att 
distriktssköterskan är vänlig och glad är viktigt och hon får gärna använda sig av humor. 
Humor kan också förhöja patienternas självkänsla, särskilt om patienten kan få 
distriktssköterskan att skratta (McCabe 2004). Hur patienten upplever vårdmötet där 
distriktssköterskan och patienten inte talar samma språk är därför viktigt att få en 
förståelse för. 
 
 

Tolkverksamhet 
Som ovan nämndes är samtalet en viktig beståndsdel i mänsklig gemenskap. I de fall då  
bristande språkkunskaper förhindrar kommunikation mellan vårdgivare och patient skall 
tolk erbjudas enligt Förvaltningslagen (SFS 1986:223). 
 
Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel som utfärdas av Kammarkollegiet efter att 
tolken genomgått och godkänts på särskilda prov. De krav som ställs på en auktoriserad 
tolk, utöver goda språkkunskaper i svenska och tolkspråket, innefattar att tolken ska 
känna till innebörden av god tolksed och vara orienterad i hur det svenska samhället 
fungerar (Kammarkollegiets Författningssamling, 2004). God tolksed innebär bland 
annat att tolken inför ett uppdrag är skyldig att överväga om han/hon är lämpad att åta 
sig uppdraget. I begreppet god tolksed ingår även att all information ska återges så exakt 
som möjligt, att tolken ska vara neutral och opartisk och att tystnadsplikt ska iakttas. En 
auktoriserad tolk kan efter att ha genomgått ytterligare prov inom ett specifikt område 
erhålla auktorisation som till exempel sjukvårdstolk (Kammarkollegiet, 2014). 
Socialstyrelsen (2012, s.35) skriver att det är Kammarkollegiet som auktoriserar tolkar 
och översättare. Att auktorisera en tolk har som syfte att tillgodose samhällets behov av 
kvalificerade tolkar. En sjukvårdstolk har genomgått särskilda prov och har särskild 
kompetens för tolkning inom hälso- och sjukvård. En sjukvårdstolk har grundläggande 
kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion och de vanligaste 
sjukdomarna, samtidigt som de har mycket goda språkliga färdigheter. 
 
Närståendetolk innebär att en närstående, familjemedlem eller vän, till patienten är 
närvarande i mötet mellan vårdare och patient, i syfte att tolka.  Detta kan vara 
förknippat med problem då närståendetolken ofta deltar som en aktiv tredje part i 
samtalet. Det finns en risk att närståendetolken, snarare än att ordagrant översätta det 
sagda, mer ser som sin uppgift att skapa förståelse mellan representanten för sjukvården 
och patienten. Närståendetolken kan även åta sig en omhändertagande roll gentemot 
patienten. Detta kan visa sig genom att tolken inte förmedlar allt som sägs till patienten 
utan behåller information för sig själv (Rosenberg, Seller & Leanza 2008). Även 
Socialstyrelsen (2012, s. 35) skriver om detta. Utöver ovanstående finns också risk att 
vårdmötet begränsas vid användning av närståendetolk. Närståendetolkar brister ofta i 
sin noggrannhet och i sin medicinska kompetens. Läkarna är medvetna om bristen i 
gjorda tolkningar men tycker att det är besvärligt och tar extra tid att kalla in 
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auktoriserad tolk. Patienterna å sin sida förstår inte med vilken dålig kvalitet tolkningen 
sker. Dessa patienter visar sig ha sämre kunskap kring risker med ingrepp och andra 
alternativa behandlingsmetoder då detta i hälften av fallen inte blir förmedlat då en 
närståendetolk används (Hunt & de Voogd 2007). 
 
Personaltolk innebär att tvåspråkig vårdpersonal, till exempel en distriktssköterska, 
används som tolk i samtal mellan patienten och dennes vårdgivare.  Elderkin-
Thompson, Silver och Waitzkin (2001) menar att detta ställer krav på vårdpersonalen - 
ju mer komplex symtombild desto större risk för missuppfattningar. Elderkin et at. 
(2001) visar i sin studie att diagnos och behandling äventyras i en tredjedel av de 
okomplicerade fallen då icke tolkutbildad vårdpersonal används som tolk. I 
komplicerade fall, då flera orsaker kan finnas till patientens besvär, uppstår 
feltolkningar i två tredjedelar av alla fall. 

 

Kommunikation via tolk 
Sjukvårdstolken har som tidigare nämnts särskild kompetens för tolkning inom hälso- 
och sjukvård. Problem kan ändå uppstå i vårdsituationen. Alpers och Hansen (2014) 
menar att distriktssköterskan saknar kunskap om kommunikation via tolk. 
Distriktssköterskan saknar också kunskap om andra kulturers seder, bruk och syn på 
sjukdom vilket medför risk för att kulturell skillnad diagnosticeras som sjukdom. 
 
För att undvika missförstånd i en vårdsituation då tolk används, bör distriktssköterskan, 
enligt Wiener och Rivera (2004), före samtalet tillsammans med tolken gå igenom 
målen med intervjun/samtalet, ungefär hur lång tid det tar och de huvudsakliga områden 
som ska diskuteras. Tolken bör översätta ordagrant både vad distriktssköterskan säger 
och vad patienten svarar. Distriktssköterskan bör även göra klart att tolken alltid frågar 
om något är oklart eller om tolken känner sig osäker på någonting. Det är också viktigt 
hur distriktssköterskan, tolken och patienten sitter i förhållande till varandra. Om det går 
bör tolken sitta vid sidan om, lite bakom patienten så ögonkontakt hela tiden kan hållas 
med patienten och patienten bör alltid tilltalas i första person.  
 
Att inte ha ett gemensamt språk kan enligt Wiener och Rivera (2004) leda till att 
patienten inte förstår allt det som sägs i ett vårdmöte och att patienten känner sig 
missnöjd med den erhållna vården. Risk finns att dessa patienter sedan brister i 
följsamhet. Avsaknad av gemensamt språk kan också göra att patienten har svårare för 
att ta del av vad vården har att erbjuda.  
 

Delaktighet 
Samspelet mellan vårdare och patient är en förutsättning för att kunna ge god vård och 
med det uppfylla det etiska kravet. I detta samspel är båda parter experter, vårdaren med 
sin professionella kunskap och patienten med sina erfarenheter (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 109-113). Socialstyrelsen (2012, s.14), WHO (1978, s.1) och Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 1982:763) fastställer också patientens rätt till information, 
inflytande och självbestämmande. Dahlberg och Segesten (2010, s.109-113) tydliggör 
att förståelse för patientens livsvärld måste utgöra grund för vården, något som i sin tur 
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förutsätter att vårdaren lyssnar på patienten. Delaktighet kommer enligt författarna inte 
till stånd genom att vårdaren lämnar allmängiltig information till patienten, det är först 
när den givna informationen möter patientens livsvärld som delaktighet uppstår. 
Socialstyrelsen (2012, s. 22-23) kallar detta för vårdprocessen och menar även att 
patienten förutom att bli delaktig även kommer att känna sig trygg av detta.  
 
Förhållandet mellan vårdare och patient är viktigt för att öka patientens känsla av 
delaktighet. En positiv, vänlig och genuin sjuksköterska ökar känslan av delaktighet 
medan bristande kompetens hos distriktssköterskan och dåligt samspel mellan 
inblandade parter, tidsbrist, personalbrist och dålig personalkontinuitet sänker känslan 
av delaktighet.  Likaså kan personer som är viktiga för patienten genom sitt inflytande 
störa patientens möjlighet till delaktighet (Sainio, Eriksson & Lauri 2001; Sahlsten, 
Larsson, Plos & Lindencrona 2005). 
 
Patientens beskrivning av delaktighet fokuserar mer på att ha kunskap än att vara 
informerad och att det är ur patientens synvinkel viktigt att interagera med 
vårdpersonalen snarare än att bara delta. Delaktighet innefattar en önskan om att bli 
respekterad, lyssnad på och sedd som en individ. Information är viktigt för att känna 
delaktighet. Att ha kunskap om den planerade vården och om vart patienten ska vända 
sig för att få hjälp bidrar till känslan av delaktighet (Eldh, Ekman & Ehnfors 2010).  
 
Socialstyrelsens ICF-klassifikationers (2003, s.14) definition av delaktighet täcker 
lärande, erhållande av kunskap, kommunikation och mellanmänskliga relationer och 
stämmer överens med patienternas beskrivning av patientdelaktighet som visat i Eldh et 
al. (2010) studie. 
 

Kulturkompetens 
Förhållandet mellan vårdare och patient är viktigt för patientens känsla av delaktighet, 
oavsett kultur. Kulturkompetens definieras av Alpers och Hansen (2014) som 
införlivande av kulturer, utvärdering av tvärkulturella relationer, uppmärksammande av 
dynamiken som uppkommer vid kulturella skillnader, utvecklande av det egna 
kulturella kunnandet och anpassning av tjänster för att möta de olika kulturernas unika 
behov. Distriktssköterskan hyser önskan om bättre insikt i hur medlemmarna i de olika 
etniska minoritetsgrupperna föreställer sig sjukdom då detta ofta skiljer sig från den 
föreställning distriktssköterskan har. Utbildning i interkulturell omvårdnad är önskvärt. 
 
Att ha kulturkompetens innebär också en risk. Enligt Björk Brämberg (2010) säger 
kulturkompetens mer om vårdarens behov av att kategorisera det hon inte känner igen 
snarare än att tillgodose patientens egentliga behov. Det finns en risk att vårdandet blir 
stereotypt. Björk Brämberg (2010) menar vidare att vårdaren med fördel, istället för att 
öka sin kulturkompetens, kan öka sin kompetens att förstå patientens livsvärld. 
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Livsvärld och välbefinnande 
Livsvärlden är en värld som delas med andra, i den bemärkelse att vi alla har en 
livsvärld - ett sätt att förhålla oss till oss själva, till andra och till allt som finns 
runtomkring oss. Samtidigt är livsvärlden personlig och unik för var och en av oss. 
Livsvärlden är världen, så som den uppfattas av varje enskild individ (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 128). Wiklund (2003, s. 40) definierar begreppet livsvärld som 
verkligheten, sådan individen genom sin kropp upplever och lever den.  
 
Att ha livsvärlden som grund i vårdandet innebär att vårdgivaren försöker se, förstå och 
beskriva livet sådant det erfars av patienten vad gäller hälsa, sjukdom, lidande och vård. 
Genom att försöka förstå patientens livsvärld får vi förståelse för patientens sätt att 
förhålla sig till sjukdom och dess påverkan på patientens liv (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 128). Välbefinnandet utgår från individens livsvärld. Det uttrycker en inre 
upplevelse och känsla hos individen. Den inre upplevelsen är unik och personlig hos 
alla, det är därför svårt att sätta upp objektiva kriterier som beskriver begreppet 
välbefinnande (Wiklund 2003, s. 80).  
 
En livsvärldsledd vård synliggör existentiella delar av välbefinnandet likväl som den 
påvisar patientens sårbarhet. Välbefinnandet utgör en grundläggande drivkraft hos 
människan, vi vet vad välbefinnande är och vi märker när det fattas oss.  Hälsa och 
välbefinnande kan inte särskiljas från varandra. Den existentiella synen på 
välbefinnande är central inom livsvärldsledd vård då den visar vägen till en vård som är 
hälsofokuserad i ordets vidaste bemärkelse (Dahlberg, Todres & Galvin, 2009). 
 
 

Vårdande möten och vårdande relation 
Ett vårdande möte uppstår enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 192-193) då vårdaren 
stödjer patientens hälsoprocesser. Vårdaren har ansvar för hur mötet blir och för det 
vårdande som blir resultatet av detta möte. Det åligger vårdaren att se till så att mötet 
blir vårdande eftersom det är vårdaren som har kunskap och kompetens. Det åligger 
också vårdaren att svara an på patientens behov genom att vara följsam och öppen för 
patientens livsvärld.  
 
En vårdande relation är en förutsättning för vårdgemenskap. En vårdande relation är 
ömsesidig men den är också asymmetrisk då vårdaren genom sin kunskap och sitt yrke 
innehar en maktposition gentemot patienten. I en god vårdande relation använder 
vårdaren sin makt till att stärka patientens makt så att denna bättre kan tillvarata sina 
egna resurser. En vårdande relation förutsätter ömsesidighet. Vårdaren måste vara 
tillgänglig och ställa sig till patientens förfogande. Patienten i sin tur måste anta 
vårdarens erbjudande om tillgänglighet och bjuda in denne i sin värld. Eftersom 
vårdaren är den som har störst makt är det också vårdaren som har störst ansvar i en 
vårdande relation. Det är vårdarens ansvar att se till så att relationen blir till nytta för 
patienten (Wiklund 2003, s.155-158). 
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Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling handlar om att hushålla med dagens begränsade resurser så att dessa 
räcker även för kommande generationer. Begreppet hållbar utveckling består av tre 
dimensioner, en ekonomisk, en social och en miljömässig. Dessa dimensioner ska verka 
tillsammans och stödja varandra. Jämställdhet/fred och interkulturell förståelse/kulturell 
mångfald är viktigt i ett hållbart perspektiv. Mänskliga möten är en förutsättning för 
jämställdhet och för att få förståelse för varandra måste människor ha en dialog. För att 
kunna få förståelse för andra måste vi även kunna förstå oss själva samt vår historia och 
inse att kultur inte är statisk (Miljödepartementet 2014; Hallberg 2010 s.12, 28). 
 
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för den svenska politiken. I begreppet hållbar 
utveckling ingår att skapa ett samhälle som främjar människors delaktighet och 
medbestämmande och där alla människor har samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter (Miljödepartementet 2014). 
 
Att uppnå bättre folkhälsa ingår som en del i arbetet för hållbar tillväxt, god välfärd och 
miljömässig hållbarhet. En god hälsa på lika villkor för alla handlar om att skapa goda 
levnadsvillkor: tillgång till arbete, god arbetsmiljö, sunda levnadsvanor, trygghet både 
ur ekonomisk och social aspekt, delaktighet och medinflytande. I arbetet för god hälsa 
ingår också att utjämna påverkbara skillnader i hälsa mellan olika grupper. God 
folkhälsa ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt på samhällsnivå, något som i sin tur 
ger större möjligheter att finansiera åtgärder som ytterligare förbättrar människors hälsa. 
En god folkhälsa ger även en bättre ekonomi för den enskilde individen och för 
samhället (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006). 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
Hälso- och sjukvårdslagen anger ramarna för svensk sjukvård. Målet är god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. Som vårdgivare har distriktssköterskan en 
informationsskyldighet inför patienten och vården blir bättre när den bygger på 
patientens självbestämmande och delaktighet. Att vara delaktig i sin vård innebär att ha 
kunskap om den planerade vården och att veta vart man ska vända sig för att få hjälp.  
Författarna anser att språket är nyckeln till mellanmänsklig kommunikation. Om patient 
och distriktssköterska inte förstår varandra skapar detta en otrygg situation för båda 
parter. Det i sin tur motverkar utvecklandet av en god vårdrelation då bristande 
kommunikation gör det svårt att delta i den egna vården. Det finns risk att den vård som 
ges inte är adekvat vilket kan leda till felbehandling och otillräcklig patientsäkerhet.  
 
Distriktssköterskan ska också ha förståelse för patientens livsvärld vilket innebär att 
distriktssköterskan måste lyssna på patienten. Om inte parterna förstår varandra blir 
detta ett problem. Hur icke svensktalande patienter upplever sin delaktighet i vårdmötet 
när de kommunicerar med hjälp av tolk är viktigt att veta. Denna kunskap kan göra 
distriktssköterskor medvetna om hur patientens delaktighet kan underlättas och 
förbättras. Genom att få den icke svensktalande patienten att känna sig mer delaktig kan 
hälsa och jämställdhet främjas. På lång sikt främjas även hållbar utveckling, både för 
den enskilde individen och för samhället. 
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SYFTE 
Att beskriva icke svensktalande personers känsla av delaktighet i ett vårdmöte med och 
utan tolk. 
 

METOD 
Det finns olika metoder genom vilka förståelsen för omvärlden och människan i denna 
kan erhållas. Vilken metod som väljs är beroende av det svar som eftersöks. 
 
Ansats 
Studien syftar till att beskriva människors upplevelse och författarna har valt att 
genomföra studien som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Malterud 
(2012, s. 172) beskriver den induktiva ansatsen med att resonemanget går från det 
speciella till det generella. Insamlade kunskaper från enskilda studier används för att dra 
slutsatser. Kvale och Brinkmann (2009, s.44) menar att den kvalitativa 
forskningsintervjun ger unikt tillträde till informantens levda vardagsvärld. 
 
Deltagare  
Författarna vände sig till två invandrartäta stadsdelar i en storstad i förhoppning att få 
kontakt med distriktssköterskor i hemsjukvården som kunde lotsa författarna till icke 
svensktalande personer. Författarna ringde därefter upp hemsjukvårdscheferna. En chef 
ville inte bidra till studien med motiveringen att de inte använde auktoriserad tolk. En 
chef skulle återkomma men gjorde aldrig det. 
 
Kontakt togs med två invandrarföreningar som tackade nej till att delta trots att de 
tyckte att ämnet var intressant. Vid förfrågan på Medborgarkontoret i en invandrartät 
stadsdel kunde de vara behjälpliga med att dela ut information till personer de kände väl 
om informationen var översatt till de vanligaste språken. Författarna beslöt sig för att 
använda sig av kollegor i stadsdelen som i sin tur föreslog grannar och vänner som 
kunde intervjuas. Informationsbrevet (bilaga 1) översattes med hjälp av kollegor, till 
persiska och spanska (bilaga 2 och 3). Därefter hjälpte kollegorna till med att dela ut 
informationsbreven och boka tider för intervjuer. 
 
I enlighet med Robins-Sadler, Lee, Seung-Hwan Lim och Fullerton (2010) användes 
”snowball sampling technique” för att hitta deltagare till studien.  Snöbollsteknik kan 
vara lämplig när behov finns att nå populationer som är svåra att hitta och svåra att 
komma i kontakt med, till exempel grupper som är sårbara eller för att undersökningen 
kräver snävt definierade egenskaper hos den eftersökta informanten. Tekniken innebär 
att forskaren inledningsvis knyter kontakt med en eller flera personer, som sedan via 
sina kontaktnät hjälper till att hitta ytterligare informanter.  I detta fall var, som ovan 
nämnts, kollegor till författarna behjälpliga med att hitta informanter. 
 
Inklusionskriterier för deltagande i studien var att personen skulle ha bristfälliga eller 
inga kunskaper i svenska språket. Personen skulle också ha erfarenhet av vårdmöten 
med och utan tolk. Bristfälliga, eller inga, kunskaper i svenska språket innebär att 
informanten inte kan föra ett samtal på svenska. Varje inledningsvis utvald person 
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bedömde detta. Informanterna var i åldrarna 28 - 84  år. Sju av de åtta informanterna var 
kvinnor. Två informanter kom från Spanien, en kom från Kurdistan och fem kom från 
Iran. 
 
Datainsamling  
Författarna intervjuade åtta personer med annat modersmål än svenska. Intervjuerna 
som med ett par undantag gjordes i informanternas hem, tog mellan 40-60 minuter i 
anspråk. Informanterna fick själva föreslå var intervjun skulle hållas och de flesta ville 
vara i hemmet. Vid två tillfällen föreslog informanten att intervjun skulle äga rum på ett 
bibliotek. Då detta bedömdes olämpligt med tanke på risken för störande inslag vid 
intervjutillfället enades informant och författare istället om att i det ena fallet träffas på 
författarens arbetsplats, i det andra hemma hos informanten. Närvarande vid varje 
intervju var en av författarna, informanten samt tolk. Tolken fick själv bestämma 
sittplats. 
 
Tolk deltog vid sju av intervjuerna.  För att finansiera tolkarna vände författarna sig till 
en stadsdelschef i Västra Sverige med förfrågan om att få tolkarna betalda. Klartecken 
gavs till detta. En första provintervju gjordes utan tolk. Anledningen var att denna 
informant bedömdes ha goda kunskaper i svenska. Provintervjun bedömdes bra då den 
svarade på studiens syfte och författarna beslöt därför att använda den i studien. Före 
intervjuerna informerades informanterna muntligt och skriftligt om syftet med studien. 
Informanterna fick ett informationsbrev på sitt hemspråk. Den kurdiska informanten 
fick sitt brev på svenska då informanten ville ha det så. 
 
Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (bilaga 4) med två ämnesorienterade 
öppningsfrågor som åtföljdes av tre huvudfrågor. I enlighet med Björk Brämberg och 
Dahlberg (2013), önskade författarna samtala med tolken innan intervjun. Detta visade 
sig vara svårt för tolkförmedlingen att ordna. Vid beställning av tolk förklarade 
författarna att det rörde sig om en intervju som handlade om delaktighet, detta för att 
förbereda tolken på begreppet. Författarna tog också kontakt med informanten eller 
någon som hade nära kontakt med denne för att höra om informanten hade några 
särskilda önskemål vad gällde tolken. I ett fall önskades kvinnlig tolk. Före intervjun, på 
plats hos informanten, pratade författarna med tolken och förklarade att de skulle ställa 
några få öppna frågor som författarna ville att tolken skulle översätta så ordagrant som 
möjligt. Alla intervjuer spelades in på band.  
 
Dataanalys 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades varje intervju ordagrant ut i text av den 
författare som utfört intervjun. Malterud (2012, s. 80) menar att vinsterna i detta 
förfarande ligger i att den som varit närvarande vid intervjutillfället lättare kan komma 
ihåg händelser som förtydligar oklarheter och innebörder i textmaterialet. Det ger också 
tillfälle att återuppleva intervjun och ta del av materialet ur en annan vinkel. 
Transkriberingen skedde samma dag som intervjun genomförts.  
 
Analysarbetet har skett i enlighet med Malteruds fyra steg (2012, s.100). I det första 
steget lästes samtliga texter igenom upprepade gånger för att få förståelse och en 
helhetsbild av texten.  Författarna läste igenom texterna enskilt, träffades sedan och gick 
igenom dem tillsammans.  
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Det andra steget i Malteruds (2012, s.101) analysprocess innefattar att hitta 
meningsbärande enheter, att skilja relevant text från det som inte är relevant med tanke 
på författarnas problemställning.  Sökandet efter meningsbärande enheter gjordes var 
för sig av författarna, rad för rad, först i de egna utskrivna texterna, därefter i 
medförfattarens.   
 
Steg tre i analysprocessen innebär enligt Malterud (2012, s. 106) att meningsbärande 
enheter gås igenom och bryts ner, kondenseras, i olika kodgrupper. Detta arbete gjorde 
författarna både tillsammans och var och en för sig De enskilt kondenserade 
meningsenheterna gick författarna sedan igenom tillsammans. De kondenserade 
meningsenheterna kodades utefter innehåll vilket ledde författarna vidare till 
underkategorier och kategorier (Tabell 1). 
 
Analysprocessens sista steg innebär att en sammanfattning görs av 
innehållsbeskrivningarna för varje kodgrupp. Dessa stärks med citat från de 
meningsbärande enheterna (Malterud 2012, s. 109).  
 
 

Tabell 1: Exempel på studiens analysprocess 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

“Att jag 
berättar mina 
känslor, mina 
problem, att 
jag kan 
språket på ett 
bra sätt” 

Att jag kan 
språket på ett 
bra sätt 

Kan 
förmedla 
tankar 
och 
känslor 

Att kunna 
förmedla sig 

Kommunikationens 
betydelse 

 
 

Förförståelse 
Malterud (2012, s. 44-46) skriver att förförståelse är våra erfarenheter, våra antaganden 
och vår teoretiska referensram. Vi tar med oss detta in i projektet och förförståelsen kan 
både hjälpa och stjälpa. Utan förförståelse skulle det inte bli samma projekt då 
förförståelsen är en del av vår motivation.  Innan projektet startar ska forskaren tänka 
igenom var hon står. Under arbetets gång kan forskaren läsa igenom detta för att göra 
sig påmind om vilken förförståelse forskaren har och att denna inte får överskugga de 
nya kunskaper forskaren får. Dahlberg och Segesten (2010, s. 184-186) påtalar att det på 
grund av människans förförståelse är omöjligt att vara helt förutsättningslös i mötet med 
en annan människa. Om dennes berättelse hos mig anpassas till min förförståelse 
resulterar mötet inte i någonting nytt. 
 
I ett möte med en annan människa och dennes livsvärld kan vi få signaler om hur öppna 
och följsamma vi är genom att räkna antalet gånger vi blir förvånade under samtalet. 
Om vi inte blir överraskade överhuvudtaget, inte ser någonting nytt alls, kan detta bero 
på att det inte har funnits någon önskan att förstå människan vi möter.   
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Vid studiens början skrev båda författarna ner sin förförståelse med hjälp av de frågor 
Malterud (2012, s. 45) formulerat. Det var frågor som handlade om vilken bakgrund 
författarna hade och vad författarna förväntade sig att finna i studien. Förförståelsen 
kunde författarna sedan gå tillbaka till under studiens gång för att se om det fanns 
likheter eller olikheter mellan förförståelsen och studiens resultat. 
 
Etiska överväganden  
Studien kräver inte tillstånd av etiskt nämnd då den ingår i en högskoleutbildning på 
avancerad nivå (SFS 2003:460). Omvårdnadsforskning vägleds enligt Northern Nurses’ 
Federation (NNF) (2003, s.11-12) av fyra etiska principer, principen om autonomi, 
principen om att göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa. NNF 
(2003, s. 11-12) skriver också att forskaren ska uppfylla fyra krav, informationskrav, 
krav på konfidentialitet, krav på samtycke och krav på deltagarens säkerhet.  
 
För att uppfylla informationskravet översattes informationsbreven till respektive 
informants hemspråk förutom i ett fall där informationsbrevet översattes av tolk på 
plats. Informanterna gav sitt samtycke till intervjun dels när de tillfrågades om 
deltagande men också vid själva intervjutillfället via tolk. Information om att 
informanten när som helst kunde avbryta intervjun gavs också. Både i 
informationsbrevet och vid intervjutillfället informerades informanten om att både 
författaren och tolken hade tystnadsplikt och att full sekretess rådde. Inspelningen 
raderades efter transkriberingen och ingen förutom författarna hade tillgång till vare sig 
inspelning eller utskrift. Vid transkribering togs alla personuppgifter bort och det 
utskrivna materialet har förvarats hos författarna på sådant sätt att ingen utomstående 
har haft tillgång till det. De uppgifter som insamlats om enskilda personer får endast 
användas i den aktuella studien enligt Vetenskapsrådets (2014) nyttjandekrav.  
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RESULTAT 
Resultatet presenteras i form av fyra kategorier och tolv underkategorier (Tabell 2) som 
alla har betydelse för känslan av delaktighet. Kategorier som framkommit i intervjuerna 
är medvetenhet om kommunikationens betydelse, ett gott bemötande, tolkens betydelse 
och att känna trygghet. För att förstärka resultatet kommer citat från intervjuerna att 
användas.  
 
 
Tabell 2. Underkategorier och kategorier som framkommit i analysen 

Underkategori Kategori 

Att kunna förmedla sin åsikt 
Att vara kreativ 
Att delta i sin behandling 

Medvetenhet 
om kommunikationens betydelse 

Påverkan på självkänslan 
Upplevelse av utsatthet 

Ett gott bemötande 
 

Att kunna lita på tolken 
Att vara beroende av annan person 
Att känna sig utlämnad till annan person 

Tolkens betydelse 

Att känna trygghet i vårdrelation 
Att känna trygghet i vårdsituation 
Närståendes påverkan 

Att känna trygghet 
 

 

 
Medvetenhet om kommunikationens betydelse 
Fungerande kommunikation mellan patient och vårdare är viktigt av flera orsaker. Att 
förstå och att kunna göra sig förstådd är en förutsättning för ett gott vårdmöte där båda 
parter kommer till tals, det är också en förutsättning för att den vård som ges respektive 
tas emot är den rätta. När språket inte finns kan teckenspråk eller andra kreativa 
kommunikationsmetoder användas.  

Att kunna förmedla sin åsikt 
Det är viktigt att kunna förmedla sin åsikt. Informanterna i studien upplever det viktigt 
att få förklara sina symtom och att förstå doktorns svar.  En informant berättar om en 
situation då informanten haft mycket åsikter och mycket att berätta om sin tidigare 
sjukdomshistoria, information som skulle kunnat påverka det aktuella vårdtillfället, men 
informanten fick inte möjlighet att berätta. Flera informanter berättar om att de fick göra 
så gott de kunde och de skildrar också den frustration de kände när de varken blev 
förstådda eller själva förstod. Informanterna i studien påtalar starkt vikten av god 
kommunikation. 
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Ovissheten om ifall det finns tolk eller inte på vårdcentralen ledde till att en informant 
tröttnade och sökte upp läkare med samma hemspråk. Att uppsöka läkare som talar 
samma språk har de flesta informanter i studien gjort någon gång. Avståndet är inte 
något problem även om informanten har ett rörelsehinder. Förståelse för vad doktorn 
säger och att själv kunna göra sig förstådd upplevs som viktigt i vårdmötet. En 
informant förklarar detta med att en läkare med samma språk gör det möjligt för 
informanten att lämna en mera detaljerad beskrivning av sin sjukdom. Att få förklara 
sina problem men även sina känslor känns viktigt för informanten. Samma språk är 
dock inte en garanti för att få en nöjd patient. En informant har bytt läkare flera gånger 
trots samma hemspråk. Samtliga informanter har efter ankomst till Sverige påbörjat 
studier i svenska språket via Svenska för Invandrare, SFI. Informanterna menar att det 
är viktigt att kunna förmedla sig, att förstå och att kunna göra sig förstådd. 
 
“Att jag ska ha den här kunskapen att till exempel när läkare säger att mot den här 
smärta ska du använda den här medicinen… att jag kan göra det på bra sätt” 
 
Att vara kreativ 
När inte den verbala kommunikationen fungerar försöker informanterna kommunicera 
på andra sätt. Genom teckenspråk och gester försöker informanten förmedla tankar, 
känslor och smärta. Med hjälp av smart mobil kan textmeddelanden skickas till vänner 
och anhöriga under pågående läkarbesök för att få hjälp med att översätta ord och 
meningar.  
 
“... så visade jag min väninnas svar, sms som hon hade skickat, till läkaren så han 
kunde läsa” 
 
Information från sjukvården kan ibland vara svår att förstå. Det kan vara kallelser och 
ordinationer som kommer i brevform men som flera informanter har svårt att få någon 
att hjälpa dem att översätta. En av informanterna berättar att det kom ett brev eller 
kallelse från sjukvården som informanten inte förstod. När informanten tog med sig 
brevet till vårdcentralen förklarade vårdcentralen att det inte var de som hade skickat 
det, men hänvisade inte vidare till rätt instans. Informanten slängde brevet. 
 
Att delta i sin behandling 
Felbehandling förekommer på grund av bristfällig kommunikation. 
Kommunikationsbrister leder också till missade provtagningar och sämre följsamhet. 
Felbehandling kan bero på att patienten inte har kunnat förklara sina symtom, att 
patienten inte förstår vad läkaren säger eller att patienten inte kan läsa den skrivna 
informationen. Ett exempel på bristande kommunikation är tillfället då en informant på 
grund av buksmärta sökte hjälp på vårdcentralen och blev hemskickad med Alvedon. 
Informanten blev senare dålig, svimmade och ambulans fick tillkallas. En annan 
informant skulle sterilisera sig men förstod inte att läkarna opererade bort äggstockarna. 
 
”Alltså egentligen var det så att jag bara ville bli opererad för att inte få fler barn, men 
jag hade inte tolk den gången…”  
 
Det fanns tillfällen när informanten visste vilket problemet var men doktorn kände sig 
tvungen att göra om alla undersökningar för att komma fram till en diagnos. Detta 
upplevdes smärtande, otryggt och kränkande av informanten.  Ett sätt att råda bot på de 
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problem som uppkommer då kommunikationen inte fungerar är enligt flera informanter 
att söka sig till vårdgivare som talar samma språk.  
 
Ett gott bemötande  
Att bli bekräftad i vårdmötet upplevs som viktigt av patienterna. Patienterna önskar bli 
hänsynsfullt bemötta, respekterade och lyssnade till. När patienten inte känner sig sedd, 
lyssnad på eller tagen på allvar påverkas patientens självkänsla negativt. Att som patient 
befinna sig i en situation där ingen förstår vad problemet är upplevs som väldigt svårt.  
 
Påverkan på självkänslan 
Goda stärkande vårdmöten beskrivs av informanterna som tillfällen då vårdgivaren är 
snäll, vänlig, lyssnar, har ett glatt ansikte, är mild. Sådana situationer inger trygghet och 
öppnar upp för en relation där vårdtagaren vill dela med sig av sina känslor. En av 
informanterna beskriver det goda mötet med vårdgivaren som ett tillfälle då hon känner 
sig uppmuntrad av vårdgivaren trots att de inte talar samma språk.  
 
“Alltså, hon kom för att liksom, ja, se mig och tog i handen och sa några ord och det är 
klart de enkla orden de förstår man. Hon var väldigt trevlig, det var hon, trevlig”  
 
Att bli bekräftad upplevs viktigt. En av informanterna beskriver hur vårdpersonal inte 
bara såg informanten som en person utan de såg också den smärta som fanns där.  Detta 
lindrade informantens lidande. Att känna sig oberoende av andra beskrivs som 
stärkande av informanterna. Det oftast förekommande exemplet på oberoende är att 
informanten förstår och kan göra sig förstådd i samband med läkarbesök. Att doktorn 
talar direkt till informanten, att ha kunskap och att kunna medverka i vården anses också 
viktigt.  En av informanterna menar att kunskap gör att informanten kan följa doktorns 
ordinationer på ett bra sätt, något som i sin tur höjer självkänslan. 
 
Hos informanterna finns en önskan om att bli hänsynsfullt bemötta och lyssnade till.  
Det sistnämnda, att bli lyssnad till, påtalades som viktigt av samtliga informanter. En av 
informanterna menar att kravet på respekt är ömsesidigt för att ett bra vårdmöte ska 
komma till stånd.  
 
Flera av informanterna beskrev sin vardag med känsla av ensamhet och att inte bli 
upptagna i gemenskapen.  En av informanterna berättade om kollegan som kramar om 
på arbetet men som inte verkar vilja hälsa då de möts ute på gatan. En annan beskriver 
känslan av hur det brinner inombords när informanten i vårdpersonalens ögon tror sig se 
att de egentligen inte vill ha med personen att göra.  
 
Att inte bli sedd, lyssnad på eller tagen på allvar påverkar självkänslan negativt. En 
informant berättar om upprepade gånger då hjälp sökts på vårdcentralen för en 
återkommande åkomma och om hur informanten lika många gånger blir hemskickad 
med enbart smärtstillande läkemedel. Inte förrän informanten söker akut hjälp på 
sjukhuset tas besvären på allvar. Att inte bli lyssnad på, att inte få gensvar på sina 
åsikter och att bli förbisedd när synpunkter om den egna vården framförs skapar 
otrygghet och känsla av att vara mindre värd.  Beroendet av andra och av att inte kunna 
föra sin talan själv bidrar till sämre självkänsla. En av informanterna beskrev hur en 
bekant vid ett tillfälle via sms fick bistå med översättning av det som sades i ett 
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vårdmöte. Informanten bestämde sig efter detta för att lära sig språket för att inte 
behöva erfara samma mindervärdighetskänsla igen. En annan faktor som sänker 
självkänslan är att inte bli bemött med respekt av vårdpersonalen. 
 
Upplevelse av utsatthet 
Att inte ha tillräckliga kunskaper i svenska språket försätter en redan sårbar patient i ett 
utsatt läge och gör det svårare för patienten att känna delaktighet i sin vård. Det gör att 
information som lämnas av vårdpersonal till patient inte når fram, det gör också att 
patienten inte kan lämna information eller ställa frågor om det som sker. En av 
informanterna beskrev sin känsla av att vara utsatt för övergrepp då undersökningar 
genomfördes. Undersökningar som informanten upplevde vara icke relevanta till 
åkomman ifråga.  En annan berättar om den otrygghet och utsatthet som upplevdes då 
läkaren för en stund lämnade informanten på operationsbordet utan att förklara varför. 
 
Utsatthet innebär också att inte ha kunskap om hur det svenska samhället och vården 
fungerar. En av informanterna säger att det aldrig har känts enkelt att söka vård. En 
annan beskriver detta som att personen inte vet vilka rättigheter denne har, personen vet 
bara att det gör ont. En av informanterna beskriver situationen hos doktorn, där 
kommunikationen sker genom tolk, som ett exempel på utanförskap.  
 
“... man känner utanför... jag känner mig utanför, jag är inte i centrum”  
 
Flera av informanterna berättar om hur de efter ett långt liv i Sverige fortfarande inte 
har en enda svensk vän, någonting som förutom utanförskap och ensamhet också gör att 
det blir svårare att ta till sig det svenska språket.  
 
Att befinna sig i en situation där ingen förstår vad problemet är upplevs som väldigt 
svårt. En berättelse handlar om en kritisk situation informanten befunnit sig i där hon 
inte kunde förmedla sig men behövde hjälp. Informanten försökte med hjälp av 
kroppsspråk visa var det gjorde ont men vårdpersonalen förstod inte och informanten 
kände sig väldigt ensam och utsatt. Flera informanter berättade också om hur 
självförtroendet sjunker mer och mer för varje gång de utsätts för situationer där de 
behöver kommunicera på svenska. Bristande språkkunskaper gör också att flera av 
informanterna inte söker sig till svenska läkare trots att de vet att det finns många 
kvalificerade sådana. 
 
“Jag led verkligen, jag led... och det innebar lidande för mig”  
 
 
Tolkens betydelse 
Tolkens medverkan i vårdmötet medför både positiva och negativa känslor. Dels kan 
tolken förmedla en känsla av trygghet men tolken kan också få patienten att känna sig 
utlämnad.  Tolken upplevs inte alltid som pålitlig och att översätta känslor är svårt. I 
studien framkommer att patientens uppfattning av tolkens personlighet och hur tolken 
agerar i vårdmötet har inverkan på hur mötet blir. 
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Att kunna lita på tolken 
Flera informanter talar om hur viktigt det är att kunna lita på tolken. Några uttrycker 
tveksamhet över om tolken verkligen berättar allt som de vill att tolken ska säga. Har 
tolken förstått informanten så tolken kan förklara för doktorn? Att få tolken att översätta 
känslor upplevdes av informanterna som svårt och som en brist. Även att prata om sina 
känslor via tolk upplevdes som besvärande och utlämnande av flera informanter. Tolken 
kunde ibland upplevas som livlina och när vården inte fungerade kunde tolken få 
skulden. Informanterna berättar om svåra situationer där de bett tolken om hjälp men 
hur de upplevt att de inte fått något gensvar. En informant hade dock haft en tolk en 
gång som inte bara översatte orden utan även lyckades föra över informantens känslor. 
 
Informanter har även upplevt att tolken intagit en alltför passiv roll och att informanten 
på grund av detta har fått sämre vård. Informanter har också upplevt att tolken har 
diagnosticerat dem. En informant litade aldrig på att tolken översatte det informanten sa. 
Andra informanter ansåg överlag att det fungerade bra med tolk. En informant försökte 
få samma tolk vid varje tillfälle då förtroende fanns för just denna tolk. Ett par 
informanter berättade om att tolken kunde inge trygghetskänsla genom sitt agerande i 
vårdmötet. 
 
“Du är trevlig, snäll och öppen i ansiktet och du får mina känslor”.  
 
Att vara beroende av annan person 
Att inte behöva tolk längre kändes som att bli fri, förklarade den av informanterna som 
inte behövde tolk vid intervjun. De som behövde tolk menade att de aldrig skulle klara 
sig utan. Tolken gav dem en trygghetskänsla i vårdmötet och informanterna uppfattade 
det som att deras vård blev bättre med tolk närvarande. Att vara beroende av tolk 
medförde också en viss oro inför läkarbesök. Ibland dök inte tolken upp trots att tolk var 
beställd och ibland ville inte vårdcentralen beställa tolk. Särskilt en informant hade 
upplevt detta flera gånger och trodde att det berodde på att informanten var en 
högkonsument av vård och att vårdcentralen inte ville kosta på henne tolk vid varje 
tillfälle. Någon gång hade informanten blivit erbjuden tolkning av en sjuksköterska från 
samma land, vid övriga tillfällen fått klara sig utan tolk. Det var därför vanligt att åka 
till läkare som talade samma språk. Samma informant trodde också att anledningen till 
att tolk inte erbjöds på vårdcentralen var att de riktiga läkarna, ”stora läkarna”, jobbade 
på sjukhusen. En informant hade upplevelsen av att när tolk behövdes så kom den inte 
men vid tillfällen då informanten hade klarat sig utan tolk, då var tolk beställd. 
 
Att känna sig utlämnad till annan person 
Att använda tolk tyckte flera informanter var nedsättande. Två informanter berättade att 
de skämdes för att de inte kunde tala svenska. Det upplevdes också besvärande att 
lämna ut sig inför tolken. Att tolken hade tystnadsplikt betydde inget för dem då. En 
informant känna sig så generad att hon helt enkelt inte berättade allt vid läkarbesöket. 
 
“Tolken lyfter upp detta med tystnadsplikt men du som person känner dig generad... du 
kan inte berätta allting eftersom du är fortfarande reserverad litegrann” 
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Att känna trygghet 
Att kunna samtala med vårdgivaren är en förutsättning för att känna trygghet, och i 
förlängningen också delaktighet, i den egna vården. När de egna kunskaperna inte 
räcker till kan närstående bidra till detta. 
 
Att känna trygghet i vårdrelation 
Språket betydde mycket för informanternas känsla av trygghet. Om doktorn förstod 
kunde informanten känna en trygghet. Det var också anledningen till att informanterna 
valde läkare som pratade deras modersmål.  
 
“När läkare ska säga... den här åtgärden ska göras... då jag känner mig att jag kan 
göra det” 
 
Informanterna kunde tycka att relationen till tolken var viktigare för att känna trygghet 
än relationen till läkaren. Detta i de fall då tolk var med. Att veta och förstå vad som 
skulle hända gav dem också en trygghetskänsla. 
 
Att känna trygghet i vårdsituation 
I situationen när informanten fick sin diagnos och sin ordination upplevde 
informanterna det som en trygghet att de förstod vad läkaren sa. Tryggheten berodde på 
att läkaren kunde språket, att en tolk, anhörig eller vän var närvarande eller att 
informanten fick ett gott bemötande. Att inte förstå språket men att få en konkret 
hänvisning vidare upplevde en informant som en trygghet. Informanten kände sig sedd 
och lyssnad på trots avsaknad av muntlig kommunikation. Några av informanterna 
berättade om den otrygghet de känt när de varit i behov av vård men där vårdpersonalen 
inte uppfattat hur allvarligt det varit. 
 
“Det enda jag kunde säga till tolken... hjälp, säg till läkare att ska hjälpa mig” 
 
Flera informanter pratade om situationer där de uppfattade det som om läkaren frågade 
dem om vilken diagnos de hade och hur de skulle behandlas. Detta uppfattades som 
oseriöst och en informant var överraskad över detta då läkare i hemlandet ofta 
rekommenderade patienter att åka till Europa för att få behandling. Informanterna 
menade att vårdpersonalen är de som har professionalitet, informanten ville inte bli 
tillfrågad om vad som skulle göras. Initiativet om olika vårdåtgärder ska komma ifrån 
vårdgivaren. Ett fåtal informanter nämnde konkret att de på plats hade ifrågasatt 
läkarnas kompetens och ifrågasatt om läkarna behandlade människor eller djur. En 
informant kände sig inte trygg efter en incident som hänt men kände inte heller att en 
anmälan var aktuell då informanten upplevde att ingen lyssnade och att det därför var 
meningslöst. 
 
Närståendes påverkan 
Närstående är ett stöd, inte minst språkmässigt. Flera av informanterna beskriver hur 
barnen bistår informanterna i deras kontakter med vården, då främst genom att vara med 
som tolk vid vårdmötet. 
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Att ha närstående som tolk är inte enbart av godo. En av informanterna anser att detta 
hämmar kontakten med doktorn. Det finns även risk att den närstående tar över 
samtalet. Det finns också en oro hos informanten att allt inte blir sagt och översatt 
korrekt. Informanten menar att tolk alltid ska erbjudas direkt till personen som är i 
behov av detta så att närstående inte åtar sig rollen per automatik. 
 
“Jag hade med min man som tolk, jag kände mig att jag hade inte sagt sanningen till 
läkare” 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna upplevde vid intervjutillfället språksvårigheter föranledda av en 
intervjufråga som visade sig vara svår att översätta till informantens språk. Författarna 
anser att denna händelse faller inom ramen för metoddiskussion och bör vara med i 
denna, trots att diskussionen då blir omfattande.    
 
Snöbollsmetoden som urvalsteknik, ger fördelar genom att det är tidsbesparande och 
mindre kostsamt än andra metoder. Att författarna inte fick positivt svar från tillfrågade 
stadsdelar medförde att metoden blev ett bra val för denna studie. En fördel blev nu att 
författarna fick tag i informanter som författarna aldrig hade fått tag i annars beroende 
på olika sociala nätverk. Att använda sig av sociala nätverk är en lämplig metod enligt 
Robins-Sadler et al (2010) eftersom dessa introducerar forskaren i miljöer som annars 
skulle vara svåra att ta sig in i. Vetskapen om att forskaren är känd av den som 
introducerat henne gör att informanten lättare kan känna förtroende för forskaren och 
lättare kan dela med sig av det forskaren vill veta. Snöbollsmetoden bör inte vara 
förstahandsvalet om möjlighet finns att göra urvalet på annat sätt (Robins-Sadler et al, 
2010).  Snöbollsmetoden var inte heller ett förstahandsval för författarna. Nackdelar 
med snöbollsmetoden som lyfts fram i litteraturen (Cohen & Arieli 2011; Robins-Sadler 
et al. 2010) är att den inte genererar ett slumpmässigt urval vilket i sin tur kan ge bias. 
Enligt Malterud (2012, s. 56) behöver detta inte vara en nackdel då informationen som 
urvalet i en kvalitativ studie ger kan vara viktigare än att urvalet är representativt. En 
annan nackdel med snöbollsmetoden kan vara att den först utvalda personen är ovillig 
att ta kontakt med personer som besitter vissa egenskaper som skulle kunna avslöja 
information om dem själva (Robins-Sadler et al. 2010). Författarna är säkra på att 
kollegorna valde ut informanter som skulle passa studien då de utvalda kollegorna var 
väl införstådda med vad författarna skulle skriva om. 
 
Vid beställning av tolk förklarade författarna att det handlade om en intervju och att 
intervjun skulle handla om delaktighet. Vid första intervjun med tolk blev författarna 
varse att begreppet delaktighet inte var lätt att översätta. Vid samtal med tolkarna 
berättade tolkarna att delaktighet var svåröversatt och författarna förstod att tolkarna 
använde flera olika ord för att förklara. En tolk började googla på sin mobil, en tolk 
översatte delaktighet olika hela tiden beroende på vilka situationer författaren pratade 
om. Författarna kunde vid ett intervjutillfälle också höra att tolken valde att inte 
översätta ordet delaktighet, utan sa det på svenska. Författarna till denna studie 
upplevde att tolkningen som erbjöds vid några av intervjuerna stundtals var bristfällig. 
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Det bör tas upp med, i det här fallet, stadsdel och tolkförmedling. Studien visar att 
patienternas tilltro till tolkarna vacklar. Även författarna finner det svårt att lita på några 
av de tolkar författarna använde sig av då de visade sig ha brister språkligt och etiskt 
samt ett bristande engagemang. Vid de spansktalande intervjuerna verkade det inte vara 
något problem att översätta eller förstå begreppet delaktighet. 
 
Författarnas avsikt innan intervjuerna var att tolken enbart skulle översätta det som 
sades men väl på plats var det tydligt att informanten även rådfrågade tolken. Tolken 
och informanten kunde också under intervjun samtala om vilket ord som passade bäst 
att använda och om hur systemet i Sverige såg ut. Hadziabdic et al. (2009) beskriver 
tolken som en guide i vårdsystemet. De flesta informanter i författarnas studie talade 
inte svenska och de hade nu en möjlighet att få svar på frågor. En informant passade 
också på att fråga intervjuande författare om möjligheten att få hemtjänst. 
 
En provintervju räckte inte utan det var först efter fyra intervjuer som författarna kände 
att de började förstå hur det går till. Att använda sig av tips och tricks på hur 
intervjuaren ska få patienten att berätta mer var svårt i början men lättare allteftersom. 
Att inte vara rädd för pauser var svårare i början. Det var svårt att veta när patienten 
hade pratat klart. Malterud (2012 s.63) skriver att även de första intervjuerna ger 
kunskap som på något sätt präglar resultatet. Författarna känner att så är fallet då nyttig 
erfarenhet kom med varje intervju. 
 
Intervjuguidens första fråga, “vad är delaktighet för dig” gjorde att intervjun stannade 
upp eftersom informanten och tolken, som ovan nämndes, i de flesta fall hade svårt att 
förstå begreppet och då också frågan. Framförallt de som talade persiska upplevde 
begreppet svårt.  För att underlätta för dessa informanter, sattes begreppet i ett 
sammanhang men merparten av informanterna hade ändå svårt att relatera delaktighet 
till en vårdsituation. Inte relaterade de heller till den av Socialstyrelsen (2012) beskrivna 
rättigheten till medbestämmande i den egna vården och rättigheten att välja mellan olika 
behandlingsalternativ. I det fortsatta samtalet med informanten kunde delaktighet, eller 
brist på delaktighet, utläsas av begrepp som att bli lyssnad på, att bli talad till och att få 
information. Penney och Wellard (2007) visar i sin studie att ordet delaktighet är svårt 
att definiera på grund av dess mångbottenhet. Äldre patienter som deltog i Penney och 
Wellards (2007) studie begränsade definitionen av begreppet till egenvård och 
självständighet.  
 
Mängden meningsbärande enheter blev stor. 449 meningsbärande enheter sorterades i 
en matris för att göra det mer överskådligt. Genom att organisera dem i matriser och 
tabeller underlättades arbetet med att bilda kodgrupper. Det blev 43 sidor med 
kodgrupper. Mycket av det som informanterna berättade kändes oerhört angeläget att få 
med och det kändes samtidigt som att det belyste frågeställningen från olika håll.  
 
 
Etisk diskussion 
Författarnas brist på erfarenhet medförde att saker och ting i studien kunde ha gjorts på 
annat sätt. Författarna kunde ha valt bort ordet delaktighet i sina frågor och valt andra 
begrepp som även de kunde ha belyst delaktighet. Det var endast de spansktalande 
informanterna och tolkarna som direkt förstod vad frågorna innebar. Inför de persiska 
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och kurdiska informanterna fick författarna förklara med exempel, tolken fick förklara 
men ibland fick författarna en känsla av att det ändå inte var klart och tydligt för 
informanten vad författarna ville ha svar på. Var det begreppet eller var det kulturen 
som ställde till det? Samtal med våra persiska kollegor gav vid hand att alla hade olika 
sätt att översätta delaktighet. Men det diskuterades också om delaktighet kanske inte var 
en valmöjlighet i patienternas hemländer. Flera informanter pratade om hur läkarna här i 
Sverige hade frågat informanterna om råd. Författarna undrar om det kan ha varit så att 
läkarna ville göra dem delaktiga men att informanterna inte hade uppfattat det. Det kan 
vara värt att tänka på i vår fortsatta yrkesutövning som distriktssköterskor. 
Informanterna är inte vana vid eller vet inte att de får välja sin vård eller behandling där 
alternativ finns. I mötet med patienten kan distriktssköterskan förklara att patienten har 
valmöjligheter, beskriva alternativ och därefter fråga efter patientens åsikt. 
 
Att inte kunna göra sig förstådd, eller inte förstå det som sägs, ansågs av författarna 
möjligen utgöra grund för bristande känsla av delaktighet i ett vårdmöte. Det var också 
det som stod högst upp i båda författarnas svar på de frågor som Malterud (2012, s. 45) 
hade föreslagit skulle skrivas ner innan studiens början. Genom att vara medvetna om 
sin förförståelse diskuterade författarna denna och de nya resultaten sinsemellan och 
författarna hoppas att det har minskat den påverkan vår förförståelse kan ha haft såväl i 
mötet med informanterna som i författarnas analysarbete. Ett av författarnas mål var att 
inte bekräfta sin förförståelse. Det lyckades till viss del. Att patienterna önskade att 
kommunikationen fungerade ingick även i förförståelsen. Att bemötande, den känsla 
bemötandet förmedlar, var så viktigt, var nytt. 
 
Informanterna i författarnas studie hade i flera fall aldrig känt någon svensk som hade 
brytt sig om dem. I samtliga intervjuer fick författarna del av mycket mer information 
från informanten än vad som var avsikten från början. Att bli lyssnad på var ett 
återkommande tema hos samtliga informanter som alla uttryckte sin tacksamhet över att 
författarna tagit sig tid att lyssna på just dem. Hos vissa informanter väcktes ett hopp 
om hjälp in i gemenskap och in i samhället. Att lämna informanterna därhän efter 
intervjun var därför svårt. Berättelserna berörde, de kan inte lämnas därhän men heller 
inte bemötas med annat än medkännande tystnad. För att hantera känslor och tankar har 
författarna delat tankar och diskuterat med medförfattaren. Författarna har också haft 
möjlighet att diskutera sina upplevelser vid de handledningstillfällen som funnits. 
Likaså har handledare funnits tillgänglig under hela arbetet med studien.  
 
Båda författarna ansåg sig, så gott det gick utan att ha någon tidigare erfarenhet, vara 
väl förberedda inför mötet med informanten. Författarna hade en intervjuguide och 
författarna hade teoretiska kunskaper om hur en intervju borde genomföras. Författarna 
var insatta i och arbetade i enlighet med Vetenskapsrådets (2014) forskningsetiska 
principer. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009, s. 78) hade författarna även 
funderat över vilka konsekvenser undersökningen kunde komma att medföra för 
informanten. I efterhand kan konstateras att det är svårt, omöjligt, att vara förberedd på 
allt som kan komma upp under en intervjusituation. Det är också svårt, med enbart 
teoretiska kunskaper om intervjuteknik, att bemöta svåra ämnen. Författarna kan också 
se att de glömde bort sig själva i alla förberedelser. Varje intervju medförda tankar, 
känslor och värdefulla insikter som följde författarna långt efter att informantens dörr 
stängts. I likhet med Clancy (2011) tog författarna med sig egna synsätt in i 
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intervjusituationen. Författarna kände behov av att involvera sig samtidigt som det var 
viktigt att hålla distans och inte bli för involverade. Det var svårt att som författare inte 
bry sig då författarna hade behov av att finnas där för informanten om än för ett kort 
ögonblick.  
 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 91) skriver att det i en kvalitativ intervju finns risk för 
att intervjuaren gör avkall på den professionella distansen och istället identifierar sig 
med informanten, något som sedan kan påverka tolkningen av de genomförda 
intervjuerna. Författarna anser att detta undgåtts då fokus under arbetets gång ändå har 
legat på studiens syfte.  
 
Innan intervjun hade författarna tagit reda på den optimala placeringen av tolk, 
informant och intervjuare (Wiener & Rivera 2004). I själva intervjusituationen blev 
författarna osäkra och kände att tolken borde veta bäst och lät denne bestämma 
sittpositionerna. Tolkarna placerade sig där det fanns plats. Författarna var dock noga 
med att tilltala informanterna i förstaperson och att ha ögonkontakt med dem. Tolkarna 
lät också informanterna prata väldigt länge ibland och det upplevdes av författarna som 
att det inte var informanternas utan tolkens ord vid transkriberingen. I efterhand tycker 
båda författarna att det var ett svårt uppdrag att både intervjua icke svensktalande 
personer om delaktighet och att arbeta med tolk när båda delarna gjordes för första 
gången. 
 
Resultatdiskussion 
Studien visar att känslan av delaktighet i ett vårdmöte, såsom merparten av 
informanterna definierar begreppet, kräver kommunikativ förmåga i bemärkelsen att 
förstå och göra sig förstådd. Känslan av delaktighet förstärks då bemötandet från 
vårdgivarens sida är gott. Användande av tolk är, genom den förståelse det ger, ett sätt 
att öka känslan av delaktighet. Tolken kan också bli till ett hinder i de fall då patienten 
känner sig utlämnad. Patientens känsla av trygghet utgör en viktig grund för känslan av 
delaktighet. Nedan diskuteras kommunikationens betydelse, vikten av ett gott 
bemötande, tolkanvändning och tolkens betydelse samt att känna trygghet - faktorer 
som påverkar känslan av delaktighet i ett vårdmöte. 
 
Resultatet visar en tydlig medvetenhet om kommunikationens betydelse. Att söka sig 
till läkare som talar samma språk ser flera informanter som en lösning på 
kommunikationsproblemet. Det är inte bara samma språk som delas utan även samma 
kulturbakgrund.  Heikkilä och Ekman (2000) skriver att den ömsesidiga djupa äkta 
relationen med vårdgivarna som förstärker patientens känsla av att ha fått god vård 
endast uppkommer med vårdgivare av samma etniska härkomst. Det kan mycket väl 
vara så att författarnas informanter känner samma sak. Att ha samma erfarenheter är 
viktigt. Det finns dock studier som påvisar annat. Binder, Borné, Johnsdotter och Essén 
(2012) visar i sin studie att ett professionellt och respektfullt bemötande från vårdarens 
sida är viktigare än att vårdgivare har samma etniska bakgrund som patienten.  
 
Flera informanter påtalar hur utlämnade de kände sig och hur självförtroendet sjönk när 
de utan framgång försökte kommunicera via kroppsspråk i en vårdsituation. Även vid 
intervjutillfället menade informanter att självförtroendet sjönk då de inte kunde 
kommunicera med författarna utan tolk. Udd (2004) konstaterar att språkforskare har 
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kommit fram till att språket fyller fyra olika funktioner: att kommunicera, tänka, 
uttrycka identitet och att förmedla kultur. Detta ger förståelse för att patienten blir 
begränsad och patientens personlighet reduceras då de inte kan förmedla sig. 
 
Idag används smartmobiler till mycket inom vården. Smartmobil användes också under 
en av intervjuerna då begreppet delaktighet skulle översättas till persiska. Det gäller för 
informanten att vara kreativ då språkkunskaperna brister i en vårdsituation, att använda 
smartmobil är ett sätt. Även vården skulle kunna använda sig av att många har dessa 
mobiler idag. Kallelser och annan information skulle kunna gå via telefon och 
översättas via denna. 
 
Studien visar att ett gott bemötande är viktigt. Bemötandet från vårdpersonalen har stor 
inverkan på känslan av delaktighet samt på personens upplevelse av kvalitén på den 
vård som ges. Dåligt bemötande innefattar faktorer som att inte bli sedd, lyssnad till 
eller tagen på allvar i ett vårdmöte. Jakobsson (2007) påvisar samma resultat i sin studie 
där patienter via en postenkät får svara på frågor om den vård de fått. Bemötandet 
inverkar på hur vårdmötet blir och hur vårdrelationen utvecklas. Bemötande har även 
påverkan på patientens självuppfattning. Ett respektfullt bemötande där patienten blir 
sedd och lyssnad till skapar förutsättningar för en god vårdrelation. Bemötande handlar 
inte bara om det som sägs eller det som görs i ett vårdmöte utan också om den känsla 
vårdgivaren förmedlar till den som söker vård, oavsett om det finns fog för denna känsla 
eller inte. Även i studien av Halldorsdottir (2008) påtalas vikten av den känsla 
vårdgivaren förmedlar till patienten i ett vårdmöte. Studien vittnar om hur patienter 
“läser av” och tolkar vårdpersonalens kroppsspråk och agerande. Det är därför viktigt 
att distriktssköterskan i mötet med patienten är medveten om detta.  
 
En god relation mellan patient och distriktssköterska är viktigt för att patienten ska 
känna sig nöjd med den vård som ges. Den goda relationen karakteriseras av ömsesidig 
förståelse, respekt, tillit, ärlighet, samarbete och humor. Att patienten blir sedd, visas 
medkänsla och tålamod är också viktigt (Johansson, Oleni & Fridlund 2002). På samma 
sätt kan ett dåligt bemötande få långtgående konsekvenser, till och med visa sig som 
rädsla för att söka vård på nytt med långvarigt lidande som följd, någonting som inte är 
hållbart ur ett längre perspektiv för någon. Bemötande är svårare än det verkar. Det 
räcker inte att se patienten i ögonen, ge tid och lyssna. Vi som distriktssköterskor måste 
också förmedla en känsla och för att kunna göra det måste vi arbeta med oss själva och 
bli medvetna om vad vi överför, utanför den verbala kommunikationen.  
 
Informanterna i studien upplever tolken som väldigt viktig i mötet med vården. Endast 
en av informanterna kunde föra ett samtal på svenska. Denna informant upplevde en 
frihet som inte fanns då tolk var närvarande. Ingen av informanterna i studien känner 
oro över att tolken i vårdmötet inte bevarar sekretessen, vilket även framkommer i andra 
studier (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm 2009; Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi 
2014).  
 
Resultatet visar att tillit och förtroende för tolken är nödvändigt för att ett öppet samtal 
ska kunna föras. Patientens förtroende för tolken är avgörande för viljan att ta upp 
känsliga ämnen i tolkens närvaro enligt Hadziabdic et al. (2009). Vid intervjutillfället 
påtalar flera av informanterna att närvarande tolk har ett “öppet ansikte”, även 
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författarna tillskrivs detta. Informanterna säger sig känna förtroende när de upplever de 
någon med ”öppet ansikte”. Författarna kan bara spekulera i att ett öppet ansikte har en 
människa när hon är genuint intresserad av en annan människa. 
 
Närvaro av tolk skapar känsla av beroende vars fulla vidd först framgår då informanten 
klarar sig utan tolk. Informanter beskriver hur tolkens närvaro hindrar dem från att 
öppet tala med vårdgivaren och om de skamkänslor de upplever då de inte behärskar 
språket själva. Även andra studier (Hadziabic et al. 2009; Seffo et al. 2014) påvisar att 
känslor av utsatthet och dåligt självförtroende kan bli ett resultat av att patienten inte 
självständigt kan förmedla sig till vårdpersonalen. 
 
Hadziabdic et al. (2009) jämställer i sin studie behovet av tolk med att ha ett 
funktionshinder. En informant menar att vårdcentralen har slutat beställa tolk för att 
informanten besöker vårdcentralen så ofta. Detta kan liknas vid att en rullstolsburen 
ibland får rullstol, ibland inte. Det går inte i förväg att veta när rullstolen erbjuds. En 
annan informant upplever att tolk inte alltid erbjuds på vårdcentral. Anledningen till 
detta, enligt informanten, är att läkarna på vårdcentralen är mindre kompetenta. 
Närvarande tolk invänder mot detta men informanten står på sig och denna upplevelse 
är någonting vårdgivare får ta till sig. Informanten menar på grund av detta att de 
”riktiga” läkarna finns på sjukhuset. 
 
Studien berör den icke svensktalande patienten. Författarna definierade tidigare detta 
som en person som inte kan föra en dialog på svenska. Ett problem uppstår då 
vårdgivarens och patientens uppfattning om behovet av tolk skiljer sig åt. Detta 
dilemma ställdes även författarna inför då en av intervjupersonerna inledningsvis 
avböjde tolk med motiveringen att de egna språkkunskaperna räckte. Författarna var av 
annan åsikt.  Ytterligare ett problem i sammanhanget beskrivs av den informant som vid 
förfrågan inte vågade tacka ja till tolk då en närstående fanns närvarande. 
 
Resultatet visar att trygghet är grundläggande för upplevelsen av delaktighet. Att kunna 
förmedla sig och förstå språket är viktigt och tolken har stor betydelse i sammanhanget. 
En känsla av trygghet kan även infinna sig om bemötandet från vårdpersonalen är gott. 
Hur vården än vänder och vrider på det kommer det alltid att uppstå situationer där den 
språkliga kommunikationen inte fungerar och där vi som distriktssköterskor måste inge 
trygghet hos patienten på annat sätt. Att se och bekräfta våra patienter är oerhört viktigt 
för att de ska känna sig trygga och trygghet är en grundförutsättning för att god vård ska 
kunna utföras. Genom att, som Eriksson och Nilsson (2008) beskriver, 
distriktssköterskan är medveten om sitt kroppsspråk och visar att patienten är i centrum 
bidrar distriktssköterskan till att patienten känner trygghet, tillit och i förlängningen 
delaktighet. Genom att ge patienten tid, kontinuitet och respekt etableras också en 
trygghet hos patienten. 
 
Om vårdpersonalen möter den icke svensktalande patienten med respekt slipper 
vårdpersonalen hamna i situationer som lämnar en bitter eftersmak. Författarna har i 
tanke de gånger informanterna kände sig illa behandlade av vårdpersonal. Viktiga 
tankar att ta med sig i sitt yrkesutövande som distriktssköterska. 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ställer krav på att den vård som ges ska 
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bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Den ska också, så 
långt det är möjligt, utformas i samråd med patienten. Ett mått på delaktighet i 
vårdsammanhang är enligt denna studie att kunna förstå och att kunna följa 
läkarordinationer. Det är viktigare att klara av att utföra det doktorn säger än att vara 
med och påverka den vård som erbjuds. Studien visar att en patient som inte är 
uppvuxen med den svenska vårdkulturen inte alltid uppskattar erbjudandet om att välja 
vård eller att bli tillfrågad om vad patienten tror är orsak till det aktuella problemet. Det 
ses som osäkerhet från vårdgivarens sida och det skapar otrygghet hos patienten. För att 
skapa trygghet menar författarna att det är viktigt att se varje patient som den unika 
individ denne är och anpassa vårdmötet därefter. 
 
Studiens resultat speglat i den hållbara utvecklingen     
Delaktighet skapas i gemenskap med andra. En viktig faktor för delaktighet är språket, 
såväl i vårdmötet som i andra sammanhang. För ett naturligt språkligt lärande bör 
personer som inte är svensktalande umgås med de som har svenska som modersmål. 
Det gör inte alla informanter i denna studie. 
 
God hälsa är en förutsättning för hållbar utveckling. Det som leder till hälsa hos den 
enskilde individen är också det som leder till hälsa och hållbar utveckling i samhället 
(Hallberg 2010, s. 12). Flera av informanterna påtalade avsaknaden av svenska vänner 
men vi kan alla bidra till känslan av delaktighet, bara genom att öppna vår dörr. 
 
“När vi bygger på det som får oss att må bra i grunden och inte bara för stunden då 
bygger vi det hållbara samhället. Hållbar utveckling börjar där vi står.” (Hallberg 
2010, s. 6) 
 
 
Slutsats och kliniska implikationer 
Språket är en förutsättning för att känna delaktighet i ett vårdmöte och användandet av 
tolk är ett sätt att förmedla sina åsikter då de egna språkkunskaperna inte räcker till. 
Distriktssköterskans bemötande, som mer handlar om den känsla som förmedlas till 
patienten än om det som sägs och görs, har betydelse för patientens tilltro till den vård 
som ges och viljan att vara delaktig. Oavsett om patientens delaktighet i den egna 
vården har sin grund i språklig överensstämmelse eller är ett resultat av gott bemötande 
från distriktssköterskan banar den väg mot en hållbar utveckling både för patienten och 
för samhället i stort.  
 
Det är önskvärt att tolk alltid finns med i ett vårdmöte med en icke svensktalande 
patient. Riktlinjer för detta bör, om det inte redan finns, utarbetas på vårdinrättningen. 
Författarna ser också fördel i om tolkanvändning implementeras i den kommunala 
hemsjukvården, förslagsvis genom att tolk alltid närvarar vid det första hembesöket hos 
en icke svensktalande person. Tolkanvändning och tolkens betydelse bör också i högre 
utsträckning uppmärksammas i vårdutbildningar. Viktigt är att resurser satsas på 
tolkutbildning så att god kvalité erhålls i samtalet. 
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Förslag till framtida forskning 
Studien visar att delaktighet definieras på olika sätt i olika kulturer. En inbjudan till 
delaktighet kan uppfattas som osäkerhet och okunskap av den som inte är förtrogen med 
den svenska vårdkulturen. Hur distriktssköterskan bemöter och hanterar situationer då 
utlandsfödda patienter inte verkar vilja vara delaktiga kan vara viktigt att undersöka. 
Önskvärt är även forskning kring om det kan vara så, som författarna antyder, att 
begreppet delaktighet inte finns i vårdmötet i alla kulturer. 
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Bilaga 1. 

Information till dig som blir intervjuad 

Vi är två sjuksköterskor, Lill Mansås och Anne Saaek, som studerar till 
distriktssköterskor vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen skriver vi en 
uppsats och därför vill vi intervjua dig. Vi är intresserade av hur distriktssköterskan 
använder tolk i vårdmötet och vilka erfarenheter icke svensktalande patienter har i mötet 
med Hälso- och sjukvården, då tolk används och när tolk inte används. Vi är också 
intresserade av att beskriva patienternas känsla av delaktighet i vårdmötet med och utan 
tolk. 

Intervjuerna kan ske i hemmet eller på annan plats. Vi kommer att använda auktoriserad 
tolk och intervjuerna kommer att spelas in på band. Tidsåtgången beräknas till mellan 
60 och 90 minuter.  

Att medverka i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan förklaring. Du 
är anonym och man kan inte spåra vad du har sagt vid publiceringen av uppsatsen. 

Det är värdefullt för oss om du vill delge oss dina erfarenheter av mötet med den 
svenska sjukvården. 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 
 
 
 
 
Hälsningar 
 
Lill Mansås    Anne Saaek    
E-post    E-post 
Telefon    Telefon 
     
    
Handledare 
Lise-Lotte Jonasson Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 



 

                                                                 
Bilaga 2. 

  ارب تاعالطای امش

به خواندن پرستاری منطقه ای مشغول می   Boråsما دو پرستار به نام های "ليل" و "آنت" که در دانشگاه شهر 

 باشيم. 

با شما مصاحبه ای داشته باشيم.  ما دو نفر در حال نوشتن پايان نامه تحصيلی هستيم و به همين دليل می خواهيم

می خواهيم بدانيم که يک پرستار منطقه ای در چه شرايطی برای بيمارانی که مسلط به زبان سوئدی نمی       ما

باشند از مترجم استفاده کنند و اين گونه بيماران چه تجربياتی از موقعيت های پزشکی خود دارند ،زمانيکه برای 

می شود و زمانيکه برای آنها از مترجم استفاده نمی شود.  آنها از مترجم استفاده  

ما همچنين عالقه مند به اين هستيم که بدانيم احساسات اين دسته از بيماران در فعال بودشان در موقعيت های 

 پزشکی خودشان زمانيکه مترجم دارند و مترجم ندارند چگونه می باشد .

ر هر محل ديگری که شما می خواهيد صورت بگيرد ، در مصاحبه با مصاحبه با شما می تواند در خانه شما و د

 شما ما از مترجم با مجوز ترجمه استفاده خواهيم کرد و گفتگوی بين ما و شما ضبط خواهد شد.

دقيقه تخمين زده شده است شما به طور کامل آزاد هستيد که در اين تحقيق شرکت  90تا  60زمان مصاحبه بين 

ه خواستيد مصاحبه را قطع کنيد بدون اينکه مجبور باشيد دليلی بياوريد. نام شما در هيچ جايی کنيد و هر زمان ک

 از تحقيق ثبت نخواهد شد.

از اينکه در اين مصاحبه شرکت خواهيد کرد و به ما اجازه مصاحبه خواهيد داد تا از تجربيات شما استفاده کنيم 

ارزش خواهد بود. در صورت هر گونه سوالی می توانيد با ما  کمال تشکر را داريم و تجربيات شما برای ما با

.ويا راهنمای ما تماس حاصل فرمائيد  
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Bilaga 3. 
 
Somos dos enfermeras auxiliares, Lill Mansås y Anne Saaek quienes estamos 
estudiando para enfermeras de Districto en el colegio de Borås. Como parte del estudio 
debemos hacer un ensayo y es por eso que deseamos entrevistarlas. 
 
El objetivo del trabajo es observar como las enfermeras trabajan con un traductor 
durante las reuniones de salud y al mismo tiempo ver cual es la experiencia de los 
pacientes que no hablan el sueco en estas reuniones, y al mismo tiempo ver como 
reaccionan cuando tienen traductor y cuando no lo tienen. 
 
También es de mucho interés él llegar a saber cual es el sentimiento de participación de 
los pacientes en estas reuniones con un traductor o sin traductor. 
 
Las entrevistas suelen ser en casa o en otra locación, usaremos a un traductor 
autorizado, la entrevista va a ser grabada. 
La entrevista será de 60 a 90 minutos. 
 
La participación del estudio es totalmente voluntario en la cual usted puede en cualquier 
momento terminar la reunión sin dar explicaciones. 
Usted es completamente anónima y todo lo que se graba no tendrá ningún rastro a su 
persona cuando se presenté el ensayo. 
 
Es muy valioso para nosotras si es que pudieran compartir sus experiencias y 
sentimientos hacia el servicio de salud sueco. 
 
En causa de preguntas o reflexiones están bienvenidas a tomar contacto con nosotras o 
con nuestra supervisora. 
 
Hälsningar 
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Bilaga 4. 
 
Intervjuguide 
Intervjuteman delaktighet, utsatthet 
 

Inledande frågor:  Berätta lite om dig själv: 
    Ålder 
    Ursprung 
    Vistelsetid i Sverige 
    Sysselsättning 
    Socialt 
 
Ämnesorienterade 
öppningsfrågor Kan du berätta om ett vårdtillfälle då du hade 

tolk? 
Kan du berätta om ett vårdtillfälle då du inte 
hade tolk? 

     
 
Huvudfråga    
   Vad får dig att känna dig delaktig i ett 
vårdmöte? 

På vilket sätt kände du dig delaktig i din vård 
när du inte hade tolk? 
På vilket sätt kände du dig delaktig i din vård 
när du hade tolk? 

 

Följdfrågor   Vad hände då….? 
    Kan du berätta mera om….? 
    Hur upplevde du det….? 
    Hur hanterade du det….? 
    Hur menar du….? 
    har jag förstått rätt….? 
    Kan du ge exempel….? 
 
     
Avslutande fråga  Är det någonting mera du vill säga? 
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