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ABSTRAKT  
 
Syfte: Syftet var att studera sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med tolksamtal i 
asylhälsan.  
Bakgrund: Senaste årens ökande flyktingströmmar har skapat ökat tryck på primärvårdens 
asylhälsa och behovet av tolkar. Bristande kommunikation kan hindra sjuksköterskans 
omvårdnad och kunskap om upplevelsen av tolksamtalet i primärvården är därför viktig, 
något som saknas generellt i forskningen. Socialstyrelsens kartläggning beskrev problem med 
tillgängligheten av auktoriserade tolkar och en ojämlik situation över landet.        
Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med sju sjuksköterskor, 
intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med manifest kvalitativ 
innehållsanalys med en induktiv ansats. 
Resultat: Tre huvudkategorier identifierades: Att tolkens roll påverkar samtalet beskrev hur 
tolkens professionalitet kunde främja eller störa samtalet samt hur tolkens genus och kultur 
kunde påverka samtalet. Att sjuksköterskans roll påverkar samtalet beskrev sjuksköterskans 
professionalitet som en förutsättning då de tvingades hitta egna lösningar i arbetet och sin 
strävan efter ett vårdande samtal med kontakt och förståelse med patienten. Att 
organisationen påverkar samtalet beskrev respondenterna en begränsande organisation med 
brist på tolkar, avsaknad av struktur och samarbete mellan vården, tolkförmedlingar och 
myndigheter. Respondenterna beskrev en pressad arbetssituation och behovet av utbildning 
som nödvändigt för kvalitetssäkrad vård.  
Slutsats: Sjuksköterskorna behöver tolken som en brygga för sin röst för att kunna ge god 
vård. Det finns ett behov av ett systematiskt sätt att arbeta med tolk, med utbildning och 
träning för tolkar och sjuksköterskor. Detta skulle kvalitetssäkra vården och förbättra 
arbetssituationen för sjuksköterskorna. Kompetens inom transkulturell omvårdnad är viktig 
för rättvis vård i det mångkulturella Sverige.  
 
Nyckelord: asylhälsa, kvalitativ innehållsanalys, primärvård, sjuksköterskors upplevelse, tolk, 
transkulturell omvårdnad  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT  
 
Aims: The aim was to study nurses' experience of working with interpreter conversations in 
migrant health. 
Background: The last years increase in refugees has created rising demands on migrant 
health and interpreters in primary healthcare. Lack of communication can hinder nurses' care 
and knowledge of the experience of interpreter conversations is therefore important, 
something lacking in research. The National Board of Health and Welfares survey described 
problems of availability of medical interpreters and an unequal situation nationwide. 
Methods: The study was a qualitative interview study with seven nurses. Interviews were 
recorded, transcribed and analyzed with qualitative content analysis.  
Results: Three main categories were identified: The interpreter’s role affects the conversation 
described how interpreter professionality could enable or disable the conversation as could 
interpreter sex and culture. The nurses' role affects the conversation described how the 
professionality of the nurse was essential as they needed to find own solutions workwise as 
well as the pursuit of a caring conversation with the patient.  The organization affects the 
conversation described a limiting organization with a lack of interpreters, structure and 
cooperation between healthcare and authorities. Education was stressed as quality-assurance. 
Conclusions: Nurses need the interpreter as bridge for their voice to enable good care. There 
is need for a systematic way to work with interpreters through education and Nurse-
Interpreter training. This would quality-assure healthcare and improve working conditions. 
Competence in transcultural nursing is important for equal health care in today's multicultural 
Sweden 
 
Keywords: interpreter, migrant health, nurses’ experiences, primary health care, qualitative 
content analysis, transcultural nursing  
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1. Bakgrund  
Europa ser allt fler människor på flykt från konflikter och katastrofer i världen. Under slutet 

av 2015 var över 65 miljoner på flykt i världen där EU:s medlemsländer tog emot över 

1,000,000 asylsökande (UNHCR, 2016; EUROSTAT, 2015). Totalt anlände 163 000 

människor till Sverige 2015. Kommunerna fick rekordmånga asylansökande med ökat tryck 

på sociala myndigheter och hälso- och sjukvården som följd (Migrationsverket, 2015; 

Arbetsförmedlingen, 2015). Sverige representerade människor från cirka 200 olika nationer 

under 2015 och andelen utlandsfödda i den svenska populationen beräknas stiga från 15,9 % 

till 20 % fram till år 2060 (SCB, 2015). 

 

Ökat asylmottagande skapar utmaningar för hälso- sjukvården, speciellt primärvårdens 

asylhälsa som oftast är första kontakt för asylsökande. Forskning visar komplexiteten i att 

möta sjukvårdsbehoven avseende mental och fysisk hälsa i asylhälsan. Mental ohälsa är ett 

viktigt men svårbedömt tillstånd bland asylsökande då det inte rör sig om en homogen grupp. 

Studier visar att risken för mental ohälsa är större hos asylsökande från låginkomstländer, 

vilket visar vikten av att tidigt sätta in åtgärder för att förhindra pre- och postmigrationsstress 

(Hollander et al. 2011). Watters (2001) visar i sin studie hur västerländsk vårdkultur hanterar 

asylsökande som passiva offer och föreslår att vården istället behöver förstå och aktivera 

resurser hos dem utifrån ett holistiskt synsätt. Ekblad et al. (2012) visar på vikten av 

traumatiska upplevelser under flykten men även hur post-migrationsstress framträder under 

asylprocessen utifrån känslor av ovisshet om framtiden. Detta resulterar i suicidtankar hos 

asylsökande, dock söker få hjälp och behandling för sina mentala hälsoproblem (Ekblad & 

Shahnavaz, 2004). Många asylsökande kommer från länder med högre förekomst av 

HIV/AIDS, smittsam TBC och hepatit. Den nationella strategin mot HIV/AIDS i Sverige som 

syftar till att ”HIV infektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare ska 

identifieras inom två månader” (Regeringen, 2005) riskerar bli verkningslös då 

hälsoundersökningen är frivillig. Jonzon et al. (2015) visade att endast 40% av asylsökande i 

Sverige genomförde hälsoundersökningen under 2014 och att det största upplevda hindret var 

kommunikationsproblem och kulturella barriärer. Generellt visar forskningen att asylsökande 

underutnyttjar möjligheten till sjukvård, inte primärt utifrån kulturella skillnader utan på 

brister i språket, hälsolitteracitet, otillgänglighet till utbildade tolkar och hur vårdgivare 

använder sig av tolk (Bischoff et al. 2003, Papic et al. 2012; Wångdahl, 2014). Dessa faktorer 

kan öka risken för samhällelig smittspridning och personlig ohälsa. Vikten av att kunna 
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kommunicera sina behov och nå förståelse genom en dialog mellan vårdsökande och 

sjukvårdspersonal är kärnan i vården. Sämre kommunikation ger sämre tillfredställelse och 

ökar kravet på kulturell förståelse hos vårdgivaren (Harmsen et al. 2008). Mygind et al. 

(2008) beskriver hur sjuksköterskornas egen upplevelse av tillfredställelse med den givna 

vården kraftigt påverkas av hur man kan kommunicera med patienten. Tolk behövs därmed 

för att kunna ge omvårdnad när man inte delar språk. Hälso- och sjukvårdslagen ger stöd i 

lagtexten för användandet av tolk ”HSL och patientlagen föreskriver att det övergripande 

målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen” (2 § HSL & 1 kap. 6 § patientlagen). ”Hälso- och sjukvården är skyldig att ge 

patienten information om hälsotillstånd och behandling (3 kap. 1 § patientlagen), 

informationen som ges till patienten ska anpassas till individens förutsättningar utifrån ålder, 

mognad, erfarenheter och språklig bakgrund” (3 kap. 6 & 7 §§ patientlagen) ”och vården ska 

så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten” (5 kap. 1 § 

patientlagen).   

 

Att kommunikationsproblem på grund av språkliga och kulturella skillnader påverkar 

omvårdnaden är beskrivet i forskningen inom alla yrkesfält i vården, utifrån personal, tolk och 

patients erfarenheter och perspektiv (Brisset et al. 2013; Fatahi et al. 2009; Hultsjö & Hjelm, 

2005; Nailon, 2006; Schlemmer & Mash, 2006; Shafipour et al. 2014). En brist på forskning 

beskrivande sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med tolk i primärvården råder dock i 

nuläget. I Gerrish et al. (2004) engelska studie beskrivs sjuksköterskans roll i primärvården 

som en dörrvakt, som öppnar dörren genom att använda professionell tolk eller stänger dörren 

genom antingen att använda anhörig tolk eller ingen tolk alls. Sjuksköterskan som upplevde 

sig ha kontroll över sin tid och resurser var mer benägen att använda professionell tolk, tillika 

så om hen hade goda erfarenheter av tidigare arbete med tolk (Ibid.). I en finsk studie 

beskriver Degni et al. (2011) hur sjuksköterskor på barnavårds- och hälsocentral upplevde att 

kvaliteten på den vård de kunde ge påverkades av språkliga eller kulturella skillnader och 

försämrades vid anhörig- eller oprofessionell tolkning. Gerrish (2001) beskriver hur 

sjuksköterskor upplever sig oförmögna att ge det psykologiska stöd de känner att patienten 

behöver vid undermålig tolkning. Hoye & Severinsson (2008) norska studie beskriver 

sjuksköterskors upplevelse av att egen okunskap om kulturella skillnader skapade 

missförstånd och problem i vården, avsaknad av tolk eller användandet av anhörig- eller 

oprofessionell tolk ökade risken för det. Sjuksköterskor upplevde sig ovana att bedöma 

tolknivå patienten behöver och att tids- och resursbrist oftast leder till användandet av 
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undermålig tolkning (Ibid., Kale & Syed, 2010). Hadziabdic et al. (2011) svenska studie såg 

på över 60 avvikelserapporter gällande personalens upplevelse av användandet av tolk på en 

svensk hälsocentral under ett år. Studien beskrev hur bristen på professionella tolkar 

påverkade vården kraftigt både tids-, resurs- och kvalitetsmässigt. Vidare skapade det en stor 

frustration hos personalen som var beroende av och utan möjlighet att påverka den 

tolkorganisation de behövde för att kunna utföra sitt arbete. 

 

I en rapport 2016 kartlade Socialstyrelsen asylinströmningens effekt på hälso- och sjukvården 

under 2015 och fann att det rådde stor brist på auktoriserade sjukvårdstolkar. Av cirka 1000 

auktoriserade tolkar var 149 sjukvårdstolkar. Rapporten ansåg detta dels bero på dålig 

ersättning och samordning i hälso- och sjukvården vilket innebar att tolkarna valde uppdrag 

med bättre ersättning åt till exempel domstolar. Sjukvården använde därmed de tolkar som var 

tillgängliga vilket inkluderade tolkar som inte var auktoriserade, anhörigtolkar eller privata 

tolkar utan översyn. Rapporten beskrev vidare hur landstingen uttryckte problem såsom 

distanstolkning över telefon där tolkarna under samtalet kunde höras utföra andra uppgifter 

som störde dialogen. Vidare beskrevs tolkar som lade till, tog bort eller blandade in egen 

information i tolksamtalet. I rapporten beskrevs även att det rådde en ojämlik situation där 

mer centralt belägna landsting har bättre förutsättningar, både ekonomiskt och geografiskt att 

tillhandahålla tolkar för en jämlik vård. Detta innebar ökade kostnader men framförallt risker 

för patientsäkerheten och minskat förtroende för vården från individen. Rapporten såg inte på 

hur sjuksköterskor upplevde arbetet med tolksamtal i primärvården (Socialstyrelsen, 2016).  

  

1.1. Problemformulering  

Dagens mångkulturella Sverige består av människor från hela världen med olika modersmål. 

Detta innebär en utmaning för vården då det uppstår brister i kommunikationen med 

asylsökande, något som kan försvåra att hälsoundersöka, behandla psykiska och fysiska 

trauman, kontrollera och behandla smittsamma sjukdomar men framförallt ge vård på lika 

villkor som lagen kräver. Sjuksköterskan har en central roll som den första kontakten med 

asylsökande i primärvårdens asylhälsa. Sjuksköterskan är beroende av tolk för att 

kommunicera, minska risk för missförstånd och felbehandling. Utifrån denna roll och rådande 

flyktingkris med den påverkan det haft på svensk hälso- och sjukvård är det viktigt att 

införskaffa kunskap som till stor del saknas i aktuell forskning och socialstyrelsens rapport: 

sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med tolksamtal i primärvårdens asylhälsa. Kunskap 
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om dessa upplevelser kan stärka sjuksköterskan, kvalitetssäkra omvårdnaden och förbättra 

arbetet med tolk.  

 

1.2. Syfte  

Syftet var att studera sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med tolksamtal i asylhälsan. 

  

2. Metod  

2.1. Design   

Då syftet var att beskriva upplevelser valdes en kvalitativ ansats som ger förståelse för den 

komplexitet som finns i människors subjektiva upplevelser och där analyserad data 

fortfarande presenterar en helhetsbild av människans perspektiv (Polit & Beck, 2016). En 

kvalitativ metod med semistrukturerade frågor ansågs som en adekvat design utifrån att 

upplevelser och livsberättelser inte kan kvantifieras. En induktiv ansats valdes för analysen, 

där analysen genomfördes förutsättningslöst och texten tilläts tala fritt (Elo & Kyngäs, 2008; 

Graneheim & Lundman, 2004). Studien planerades utifrån en intervjuguide med åtta öppna 

frågor och följdfrågor som lämnade utrymme för respondenterna att utveckla sina svar. 

Intervjuguiden fungerade som ett hjälpmedel av ämnen som önskades diskuteras. Studien 

följde rekommenderat upplägg utifrån författarinstruktioner till tidskriften Applied Nursing 

Research (2016). 

 
2.2. Urval  
Urvalet gjordes inom områden där vi bodde och arbetade under studiens gång. Från storstad 

till mindre ort, från huvudstaden Stockholm till Umeå som central regionsstad i Västerbotten 

samt mindre orter i Västerbottens län. Vi startade med att identifiera Hälsocentraler (HC) i 

Västerbottens Läns Landsting (VLL) och Stockholms Läns Landsting (SLL) som inom sitt 

ansvars- och upptagningsområde hade asylboende, transitboende eller hem för 

ensamkommande barn. 12 HC identifierades och kontaktades i Umeå med kranskommuner, 6 

HC kontaktades i Stockholm med kända asylmottagningar och specifikt ansvar för asylhälsa 

inom SLL. Totalt 18 verksamhetschefer kontaktades via brev, mail eller telefon beroende på 

vilka kontaktuppgifter som fanns tillgängliga genom HC's internetsidor och VLL's intrawebb. 

I både brev och mail bifogades information om studien med inklusionskriterier och ett 

samtyckesformulär, se bilaga 2 och 3. Verksamhetscheferna tillfrågades efter lämpliga 
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kandidater och om tillåtelse att genomföra studien då det inte framgick vem ansvarig 

sjuksköterska för asylhälsa var på HC's hemsidor. Polit & Beck (2016) beskriver personer 

som hjälper till att hitta deltagare som gatekeepers, dörrvakter, utan dem når författarna inte 

till respondenten som de behöver. Antalet sjuksköterskor som tillfrågades att delta i vår studie 

på respektive HC är därav oklart eftersom verksamhetscheferna agerat som gatekeepers. Sex 

HC i VLL tackade ja till intervjuförfrågan varav en HC inte hade möjlighet att delta under 

utsatt tid. Sex tackade nej till intervjuförfrågan på grund av tidsbrist eller verksamhetsskäl. 

Verksamhetscheferna informerade oss om att VLL saknat fast tolkavtal med förmedling sedan 

slutet av 2015 när kontakt togs för studien. En av sex HC inom SLL med asylmottagningar 

som även hade fast anställda närvarotolkar tackade ja, fyra tackade nej på grund av tidsbrist 

eller ekonomiska skäl och en HC återkom inte på förfrågan. Fem intervjuer utfördes inom 

VLL och två intervjuer inom SLL med samtliga respondenter vi fått kännedom om via 

verksamhetscheferna. 

 

2.2.1. Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier var sjuksköterskor, grund eller distriktsutbildade med erfarenhet av att 

arbeta med asylsökande i behov av tolk i primärvården. Sjuksköterskor med huvudansvar för 

den generella asylhälsan på HC, ansvarig för asylboende alternativt för hem för 

ensamkommande barn. Sjuksköterskorna som ingick i studien ska ha arbetat minst sex 

månader på den utvalda tjänsten. Sju sjuksköterskor, alla kvinnor av västerländsk härkomst 

och vissa med vidareutbildning till distriktsköterskor deltog i studien. Sjuksköterskorna var 

mellan 32 till 65 år gamla med 6 till 42 års erfarenhet av arbete i vården och 1-28 års 

erfarenhet i primärvården.   

 

2.2.2. Exklusionskriterier   

Övrig personal som arbetade med asylhälsa samt personal som precis tagit på sig ansvaret för 

asylhälsa utan tidigare erfarenhet av sådant arbete exkluderades från studien. HC utan 

asylboende, transitboende eller hem för ensamkommande barn i upptagningsområdet 

exkluderades.  

   

2.3. Datainsamling  

Intervjuerna genomfördes under september och oktober månad 2016. De respondenter som 

identifierats via verksamhetscheferna kontaktades via mail eller telefon där tid och plats för 
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intervjun bestämdes. Vid tid för intervjun försäkrade vi oss om att respondenterna tagit del av 

information om studien som tillskickats HC, att de godkände ljudinspelning, att 

samtyckesformuläret undertecknades samt eventuella frågor om studien hade besvarats. Minst 

två inspelningsenheter användes för att försäkra att data spelades in korrekt. Vi var dock 

medvetna om att respondenterna kan förändra sitt beteende och språk på grund av sin 

kännedom om ljudinspelningen (Silverman, 2006). Intervjuerna varade mellan 30-90 minuter 

och tog plats på enskilda rum på respektive HC en vardag under dagtid.   

 

 2.4. Forskningsetik   

Polit & Beck (2016) framhåller vikten av att forskare i studier följer kraven på information, 

konfidentialitet, nyttjande och samtycke. Kvale & Brinkman (2014) betonar att de etiska 

frågorna bör finnas hos författaren från början till slut så att författarna undviker att kränka 

respondenterna. Då denna studie riktar sig mot vårdpersonal i tjänst har ingen etisk prövning 

behövt utföras. Vi har dock från studiens start diskuterat med varandra om potentiella etiska 

problem och utgått från etikprövningsnämndens riktlinjer för forskning 

(Etikprövningsnämnderna, 2016). Respondenterna tilldelades skriftlig information om 

studiens upplägg, syfte, studiens struktur samt inklusionskriterier som förklarar varför de 

blivit utvalda. Respondenterna informerades också om arbetsprocessen där intervjuerna 

kommer bli digitalt inspelade, transkriberade och därefter kodade för analys. Texterna 

anonymiserades genom att båda författarna arbetade igenom insamlat material och tog bort 

referenser till orter, namn på kollegor, speciella uppdrag och liknande som skulle på något sätt 

kunna identifiera respondenten. Texterna försågs med koder som förvarades åtskilt från 

intervjuerna och digitala ljudinspelningar förvaras under studien digitalt krypterat.  

Alla personuppgifter hanterades enligt Personuppgiftslagen (1998:204) där Umeå Universitet 

ansvarar för insamlat material. Genom att bevara insamlat material säkert och avidentifiera 

respondenternas svar och data föreligger ingen risk för att deras identitet röjs. Detta 

framkommer även tydligt i informationsmaterial och samtyckesformulär. Respondenterna 

samtyckte skriftligt till sitt deltagande genom att underteckna samtyckeformuläret, detta 

redogjorde att de tagit del av informationen, hade kännedom om att studien är frivillig samt 

att respondenterna hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens 

gång. Kontaktuppgifter till studiens författare och handledare tilldelades respondenterna för 

möjlighet att få sina frågor besvarade i god tid inför intervjun. Samtliga deltagare kommer 

också att få en kopia av studien när den är avslutad.   
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2.5. Analys   

Analysen utfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys som fokuserar på att identifiera 

prominenta mönster i de transkriberade texterna genom granskning och tolkning. Den 

manifesta analysen beskriver det synliga och uppenbara (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008, Polit & Beck, 2016).    

 

2.5.1. Analysprocess  

Intervjuerna transkriberades ordagrant med hjälp av programvaran Inqscribe(tm), vi lyssnade 

igenom intervjuerna på nytt för att försäkra oss om att transkriberingen blivit korrekt. Delar 

av intervjun som inte gick att höra, var otydliga eller när respondenten samtalade om ämnen 

utanför studiens syfte markerades med "…" i den transkriberade texten. Texterna lästes 

igenom grundligt för att nå en förståelse av helheten från intervjuerna. Vi reflekterade 

gemensamt över innehållet och eventuella oklarheter i texten. Därefter identifierades och 

markerades meningsbärande enheter av ord, meningar eller längre stycken som belyste 

relevanta områden utifrån syftet. Hänsyn togs till att meningsenheten representerade 

sammanhanget och inte förvanskade data då stora meningsenheter kunde få flera betydelser 

och för små meningsenheter kunde ändra innehållet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

Meningsenheterna kondenserades och abstraherades till koder där vi lyfte fram det väsentliga 

innehållet från texten som svarade på studiens syfte medan annat innehåll sorterades bort utan 

att ursprungstexten förvanskades. Flera av koderna utgjorde tillsammans en underkategori 

vilket gjorde det möjligt för oss att se och beskriva den röda tråden i texten och vad som var 

gemensamt och skiljde sig åt för de olika intervjuerna. Utifrån underkategorierna 

identifierades kategorier som var exkluderande från varandra. Se tabell 1 för exempel på 

meningsenhet med abstraktion till underkategori (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).   
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x Tabell 1 Meningsenheter abstraherade till kategori  

 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Underkategori

  

Kategori  

En (tolk) skriker 
på patienterna, 
skäller ut dom 
och så vet man 
inte vad dom 
säger, dom tar 
på sig en annan 
roll än att tolka 
ibland. Att dom 
tar på sig någon 
sjukvårdsperson
al roll   

Tolk skriker på 
patienterna, 
dom tar på sig 
sjukvårdsperso
nals roll  

Tolken tar fel 
roll   

Tolkens 
professionalitet 
inverkar 

Att tolkens roll 
påverkar 
samtalet  

Våra telefoner 
är väldigt dåliga, 
så högtalare och 
ha telefontolk 
det är funkar 
dåligt av den 
anledningen att 
man hör inte 
varandra så bra  

Telefoner är 
dåliga och man 
hör inte 
varandra så 
bra.  

Dålig teknik 
försvårar 
samtal   

Begränsande 
organisationen 
inverkar 

Att 
organisationen 
påverkar 
samtalet 

Ja att patienten 
inte känner sig 
bekväm med 
tolken, att det är 
fel kön på tolken 
ibland. Att dom 
kommer av 
olika delar av 
samma land och 
kanske olika 
samhällsklass 
och att det 
kanske inte 
funkar riktigt 
där för de har 
olika 
uppfattningar  

Patienten 
känner sig inte 
bekväm med 
tolken, fel kön, 
från fel del av 
samma land, 
samhällsklass 
och 
uppfattningar 
  

Tolkens 
bakgrund gör 
patienten 
obekväm   
  

Tolkens genus 
och kultur styr 
tolksamtalet  
  

Att tolkens roll 
påverkar 
samtalet 
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Det är lättare att 
få en förståelse 
om man har en 
vetskap om 
områdena och 
kontexten de 
kommer ifrån  

Lättare få 
förståelse om 
man har 
vetskap om 
kontexten   

Kunskap 
nödvändig för 
förståelse om 
asylsökande   

Sjuksköterskan 
professionalitet 
är en 
förutsättning 

Att 
sjuksköterskan
s roll påverkar 
samtalet 

  

Analysprocessen resulterade i 6 underkategorier och 3 huvudkategorier.  

3. Resultat  

Sjuksköterskorna i intervjuerna beskrev sina upplevelser av att arbeta med tolk genom de tre 

kategorierna; Att tolkens roll påverkar samtalet, Att sjuksköterskans roll påverkar samtalet 

och Att organisationen påverkar samtalet. Se tabell 2 för kategorier och underkategorier.  

  

Tabell 2 Kategorier med underkategorier  

 

Kategorier  Underkategorier  
Att tolkens roll påverkar samtalet Tolkens professionalitet inverkar  

Tolkens genus och kultur styr samtalet 

Att sjuksköterskans roll påverkar samtalet Sjuksköterskans professionalitet är en 
förutsättning 
Vårdande samtal är målet 

Att organisationen påverkar samtalet Begränsande organisation inverkar 
Behov av struktur och utbildning 

  

  

3.1. Att tolkens roll påverkar samtalet 

Underkategorierna Tolkens professionalitet inverkar och Tolkens genus och kultur styr 

samtalet skapar kategorin "Att tolkens roll påverkar samtalet". Respondenterna upplevde sig 

vara beroende av tolkens professionalitet för att kunna utföra sitt arbete. Tolkens genus och 

kultur styrde vården och tolksamtalet vilket kunde skapa otrygghet och otydlighet i samtalet 

utifrån faktorer som var oberoende av tolkens professionalitet såsom tolkens kön.  
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3.1.1. Tolkens professionalitet inverkar 
Respondenterna beskrev sitt beroende av tolkens professionalitet där tolken gav 

sjuksköterskan tillbaka möjligheten att kommunicera med patienten och därmed användandet 

av sin röst som diagnosverktyg. För sjuksköterskorna är rösten något som man beskrev som 

ett av sina viktigaste verktyg för att möta, bedöma och instruera patienten i tolksamtalet. En 

respondent beskrev också hennes känsla av hur intima och känsliga samtalen kunde bli och 

hur det då krävde professionalitet av tolken. De beskrev hur man helst ville använda sig av 

auktoriserade sjukvårdstolkar som känner till medicinska termer, är opartiska och tolkar exakt 

vad som sägs. Respondenterna beskrev även tillfällen då de upplevde att tolkar tagit över 

samtalet, där tolkar felaktigt översatt ord, lagt till och tagit bort information eller kommit med 

egna åsikter och råd. Tolkar som tagit på sig en annan roll än tolkuppdraget vilket många 

gånger upplevdes som en fara för patienten.  

 

” Det är ju mitt arbetsredskap, jag måste veta, vissa frågor kan ju vara på liv och död och då 

ska det varken läggas till eller från saker och ting att dom är anställd för att vara min röst 

och då ska dom använda det mina ord säger” Respondent #6 

 

Respondenterna beskrev även situationer där tolkarna inte respekterade sekretessen genom att 

sitta i rum och tolka med människor runtomkring sig. Tolkar som gjorde andra saker 

samtidigt som de tolkade och inte var närvarande i den professionella roll som sjuksköterskan 

behövde. Respondenterna beskrev också väl fungerande tolksamtal, de beskrev tolkar med 

hög kompetens som kunde stärka sjuksköterskans roll genom att de kunde påminna om 

arbetsmoment, besitta kunskaper om olika organisationer eller skydda sjuksköterskan från 

anklagelser. Även tolkar som värnade om patienten genom att grundligt förklara specifika 

företeelser som inte existerade i hemlandet upplevdes främjande för samtalet. Respondenterna 

beskrev hur professionella tolkar inte bara tolkade specifikt men även fungerade som en 

resurs i samtalet när de uppmärksammade sjuksköterskan på något som helt enkelt inte gick 

att översätta, till exempel en ordalydelse som sjuksköterskan använt sig av. Respondenterna 

beskrev också situationer där tolken fått redogöra för att fel dialekt eller språk hade beställts, 

något som sjuksköterskan var omedveten om. 
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 3.1.2. Tolkens genus och kultur styr samtalet  
I intervjuerna beskrev respondenterna hur problem uppstod under arbetet med tolk utifrån 

genus eller kulturella aspekter i tolksamtalet. De upplevde att dessa situationer inte berodde 

på sjuksköterskans kön, utan att tolken haft fel kön vilket påverkat samtalet. Respondenterna 

beskrev situationer där tolken lämnade rummet inför undersökningsmoment, trots att 

sjuksköterskan inte upplevde detta som nödvändigt. En respondent beskrev en situation där 

hon skulle undersöka en man och både mannens hustru och den närvarande kvinnliga tolken 

kände sig tvungna att gå ut ur rummet när han knäppte upp skjortan. Sjuksköterskan frågade 

sig själv i intervjun ”Är det att sköterskan är könsneutral?” Respondenterna beskrev vidare 

dessa som återkommande händelser där alla patienter inte var bekväma med tolkar av motsatt 

kön oavsett tolkens professionalitet och att man då försökte lösa det på bästa sätt. Det som 

beskrevs som ett problem och svårt för sjuksköterskan att lösa var när tolkens egna genus 

eller kulturella värderingar påverkade samtalet, som en respondent beskriver.  

 

” Ett exempel är ju, har du någon partner? Lever du tillsammans med någon? Det kanske 

tolken automatiskt översätter som, är du gift eller har du någon maka/make? Fast jag vill då 

veta, lever du tillsammans…eller har du en partner. Det är förstås min fråga utifrån att man 

kan vara homosexuell och söka asyl av den anledningen” Respondent # 2 

 

Det kunde också bli mer tydliga och kraftiga uttryck från tolkens sida som direkt kunde skada 

samtalet och förtroendet i den sjukvårdande situationen, som en respondent beskriver.  

 

” Jag minns en gång en tolk som vägrade prata om patientens homosexualitet för det var så 

förbjudet i det land han kom ifrån… och han hade blivit förföljd, misshandlad och 

trakasserad för sin sexualitet. Tolken ville inte prata om det här för det var mot hans religion 

och jag fick ju avbryta samtalet och det blev som alltså som jag kände det var det ju som att 

det blev ett till övergrepp på den här unga mannen för tolken var ju tydlig i hur fel han tyckte 

det var” Respondent #5 

 

3.2. Att sjuksköterskans roll påverkar samtalet 
Underkategorierna Sjuksköterskans professionalitet är en förutsättning och Vårdande samtalet 

är målet skapar kategorin "Att sjuksköterskans roll påverkar samtalet”. Respondenterna 

upplevde att de tvingades hitta egna lösningar utifrån sin professionalitet i situationer då det 
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till exempel rådde brist på tolkar. Målet var det vårdande och naturliga samtalet med kontakt 

och förståelse, med patienten i fokus. 

 

3.2.1. Sjuksköterskans professionalitet är en förutsättning   

Respondenterna beskrev hur man införskaffat sig egen kulturell information och kunskap för 

att kunna ge bra vård i tolksamtalen. Genom att de lärde sig mer om de människor de mötte, 

den kultur de kom ifrån, tillförskaffade sig kunskap om geopolitiska händelser och ökade sin 

omvärldskunskap. Detta var något alla beskrev sig behöva göra själva, utanför sin arbetstid 

men något de försökte dela med sina kollegor. Respondenterna beskrev att de hade insikt om 

att det var vanliga människor de mötte men som ibland kunde bära på svåra och traumatiska 

berättelser som sjuksköterskan måste kunna hantera i sin profession. De beskrev situationer 

som krävde egna lösningar som baserades utifrån deras professionalitet, lösningar som kanske 

inte alltid var optimala, efter reglerna eller ens den bästa lösningen. En respondent beskrev 

hur ett transitboende öppnat nära hälsocentralen, instruktioner uppifrån var givna att de inte 

skulle hälsoundersöka dessa asylsökande då man inte visste hur länge de skulle stanna på 

orten. Dock så visade det sig att de asylsökande ändå sökte sig till hälsocentralen vilket fick 

dess mottagningsverksamhet att krascha med så stor inströmning av nya människor. En 

respondent valde då tvärtom att möta patienterna på transitboendet och använda boende som 

tolk för triagering.  

 

” jag tänkte om vi vänder på steken att om jag far upp dit istället att vi säger till dom som har 

hand om transitboendet att xxx eller xxx kommer måndagar efter klockslag då kan man 

sortera ut och se vilka var vi riktigt sjuka, vilka man kunde ge egenvårdsråd till och vilka var 

sjuka så att jag kunde boka dom dagen efter till doktor med tolk i rätt språk ” Respondent #6 

  

Flera av dessa pressade situationer resulterade i ett flertal kvarliggande känslor hos 

respondenterna. De beskrev känslor som att känna sig utelämnade, irriterade, överväldigade 

och frustrerade som också upplevdes öka stressen inför tolksamtal. Respondenterna 

reflekterade också över hur de löste situationen genom sin professionalitet och 

medmänsklighet, med omtanke och vilja att hjälpa individerna på det bästa sätt de kunde. En 

lösning som många av respondenterna beskrev som olämplig men nödvändig var användandet 

av anhörigtolk. Alla respondenter beskrev olämpligheten av att använda anhörigtolk utifrån 

sekretess och integritetsperspektiv. Att använda anhörigtolk beskrevs kräva medvetenhet hos 



 17 

sjuksköterskan om att den anhörige kunde ha en egen agenda som gick emot patientens. Flera 

respondenter beskrev hur känsligt det kunde vara att låta till exempel ett barn tolka åt sina 

föräldrar och vikten av att som professionell sjuksköterska bevara familjestrukturerna.  

 

3.2.2. Vårdande samtalet är målet   
Respondenterna beskrev att de eftersträvade ett naturligt flöde i tolksamtalet med en känsla av 

kontakt och förståelse hos patienten. För att uppnå det naturliga samtalet uttryckte 

respondenterna ett behov av ögonkontakt med patienten, ett fokus på varandra. Ett samtal 

mellan två parter där tolken var osynlig i bakgrunden.  

 

”…när jag känner att jag alltså får kontakt med patienten, att vi kan sitta och samtala med 

varandra, har ögonkontakt och att samtalet flyter… en känsla där man bara känner att det 

går bra.” Respondent #5 

 

Olika former av tolkning kunde påverka det vårdande samtalet på olika sätt. Respondenterna 

uttryckte att kontakten med patienten kunde försvåras genom telefontolkning. Samtalet blev 

felriktat genom att patienten fokuserade på telefonen och tolken istället för sjuksköterskan. 

Med en närvarotolk kunde sjuksköterskan bevittna den direkta kommunikationen och 

samspelet mellan tolk och patient som bidrog till ökad förståelse av samtalet. En närvarotolk 

beskrevs också kunna försvåra samtalet enligt några respondenter, speciellt om känsliga 

ämnen skulle diskuteras. Det upplevdes lättare att bara vara två i rummet där sjuksköterska 

och patient kunde koncentrera sig på varandra och en telefontolk bara var en röst i telefonen, 

där en närvarotolks intryck istället riskerade att påverka samtalet.  

 

”att det är skönt att inte vara så många i rummet, att samtalet är… mellan dig och mig, att vi 

är två och att tolken är bara en röst i telefonen. För mig blir det…lättare att koncentrera mig 

på patienten och… kanske patienten har lättare att fokusera på mig?” Respondent #4 

 

Respondenterna beskrev skillnader i deras samtalsteknik med tolk och individer från andra 

kulturer. De blev mer fokuserade, förberedda och tydliga samt inställda på att samtalen kunde 

ta längre tid för att nå en djupare förståelse. Respondenterna strukturerade om samtalen 

genom kortare meningar och enklare ord och reflekterade över sitt tillvägagångssätt och hur 

de uttryckte sig. De beskrev att patientens integritet var i fokus, om patienten önskade 

anhörigtolk respekterades det beslutet för att nå målet med det vårdande samtalet.   
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3.3. Att organisationen påverkar samtalet 
Underkategorierna Begränsande organisation inverkar och Behov av struktur och utbildning 

skapar kategorin "Att organisationen påverkar samtalet". Respondenterna upplevde att den 

övergripande organisationen, både inre och yttre organisatoriska faktorer påverkade 

tolksamtalet såsom tolkbrist, tolkförmedlingar, samarbetet mellan olika instanser och 

verksamhetens ekonomi. De uttryckte ett behov av struktur och utbildning för tolksamtal, för 

dem själva, för tolkarna och gemensam utbildning för att arbeta tillsammans.  

   

3.3.1. Begränsande organisation inverkar  

Respondenterna upplevde att auktoriserade sjukvårdstolkar var en bristvara samtidigt som de 

uttryckte att den geografiska positionen av verksamheten kunde påverka tillgängligheten. 

Tillgängligheten beskrevs som dålig för vissa språk och respondenterna uppgav att 

tolkförmedlingar inte gav valmöjligheten att beställa tolkar med en särskild dialekt eller med 

härkomst från särskilda delar av länder vilket kunde skapa konflikter mellan tolkar och 

patienter. Med låg tillgänglighet uttryckte respondenterna en låg förväntan för möjligheten att 

nyttja auktoriserade sjukvårdstolkar. Noggrann planering krävdes för tolksamtal i 

verksamheten vilket kunde resultera i att anhörigtolk fick nyttjas i vissa situationer. 

Respondenterna beskrev också att den allmänna tillgängligheten på tolkar förbättrats jämfört 

med föregående år. Under 2015 anlände ett högt antal asylsökande vilket bidrog till ett stort 

tolkbehov från olika myndigheter och sjukvård. Tolkbristen bidrog till svårigheter att ge 

jämlik vård på lika villkor och den vård som respondenterna önskat kunna ge. Verksamheten 

för tolkbehov planerades flera veckor i förväg men trots detta stötte respondenterna på 

svårigheter genom uteblivna tolkar eller patienter något som gjorde att tolksamtalen 

upplevdes kräva mycket mer av sjuksköterskan än andra vårdmöten. Respondenterna beskrev 

också bristande eller obefintligt samarbete med migrationsverket avseende nyanländas 

tolkbehov. De ifrågasatte också tolkförmedlingarnas kontroll på sin egen verksamhet och hur 

den var organiserad.  

 

”Skriver avvikelser till skräpkorgen, funkar ju inte så bra tyvärr men jag har ringt 

förmedlingarna och pratat med chefer och så men det hjälper liksom inte vi får ju ta dom 

tolkar vi får…” Respondent #4 
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Respondenterna upplevde valet av tolkform som en kostnadsfråga utifrån verksamhetens 

ekonomiska riktlinjer. De beskrev att hälsocentralerna ofta drog på sig kostnader på grund av 

bokade tolkar men uteblivna patienter vilket resulterade i att telefontolkar bokades i första 

hand. Respondenterna upplevde sig låsta av att verksamheten stod utan avtal med 

tolkförmedlingar (i Västerbotten). Detta minskade styrningen och möjligheten till att kunna 

påverka att olämpliga tolkar inte skulle användas i verksamheten.  Respondenterna beskrev en 

period av osäkerhet med en begränsad organisation, en arbetsuppgift som de inte hade verktyg 

till att hantera. De beskrev ett bristande samarbete mellan instanser och oklarheter kring vilka 

och vem de skulle vårda och på vilket sätt vården skulle utföras. Respondenterna beskrev ett 

system som inte fungerade, där nyanlända kom för att sedan försvinna till annan ort, utan 

vetskap om hur, var eller när de försvann. Alla dessa faktorer påverkade upplevelsen av 

tolksamtalet. 

 

”men det kommer liksom igen sån där signal att nu kom det en ettåring här som ska 

vaccineras och så vidare ... och sen när dom försvinner så vet vi ju ingenting heller, vi vet inte 

vart dom for, vi vet inte om vi ska, ja om vi ska rapportera över nånting till nån och så är det 

nästa ställe som får försöka ta reda på var dom har varit.” Respondent #3 

 

3.3.2. Behov av struktur och utbildning   

Respondenterna beskrev ett behov av systematik, stöd och kunskap om att arbeta med 

tolk. De uttryckte ett behov av en större övergripande plan och mer stöttning samtidigt som de 

beskrev en förståelse att det var en svår och komplex fråga att hantera. De uttryckte att 

lösningarna behövde komma från dom som faktiskt jobbar närmast patienterna och såg också 

att det ansvaret låg hos dem själva. Respondenterna beskrev ett sådant tryck på verksamheten 

att det inte alltid fanns tid att samla sig, för att ge kollegialt stöd och utveckla nya 

lösningar. De beskrev behovet av struktur i tolksamtalet för att kunna ge god vård vilket 

innebar att kunna kräva mer från tolkförmedlingarna. 

 

”tolkar som man är missnöjd med, om det inte fungerat bra. Att kräva andra. Det är 

jätteviktigt att få tolkar som är professionella, så det är ju ett verktyg. Att verkligen begära 

det från tolkförmedlingen. Man skulle ha en liten fortbildning här. Det är absolut ingenting 

som blir något papper eller så, men i lite normkritik och sådana saker. ” Respondent #1 
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Bättre status för tolkyrket beskrevs också som viktigt. Tolkyrket borde inte vara ett sidospår 

eller nåt man gör för att ”vara snäll mot sina landsmän” som några respondenter upplevde 

det. Respondenterna beskrev också en slags paradox i behovet av att vilja ha en relation till 

tolken, som med en kollega i verksamheten med större trygghet där man värnar om varandra 

samtidigt som de önskade en tydlig distans till tolken som de uttryckte skulle bära 

sjuksköterskans röst. Respondenterna uttryckte tydligt behovet av strukturerad utbildning, för 

sin egen del i kulturell kompetens och asylhälsa men även i hur man för ett tolksamtal. Även 

behovet av utbildning för tolkar och en gemensam utbildning för bättre samarbete uttrycktes.  

 

” bättre utbildning för tolkar och höja deras status så att det blir lättare att rekrytera och få 

bättre tolkar och sen tror jag att man alltså faktiskt behöver träna tillsammans, kanske under 

utbildning och vidareutbildningar hur man jobbar med tolk” Respondent #5 

 

 4. Diskussion 
Syftet var att studera sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med tolksamtal i asylhälsan. 

Tre huvudkategorier identifierades, resultatet visade sjuksköterskornas beroende av tolkens 

professionalitet som både kunde främja eller störa samtalet men även att tolkens genus och 

kultur påverkade samtalet. Sjuksköterskorna upplevde sin egen professionalitet som en 

förutsättning då de tvingades hitta egna lösningar i arbetet som kunde resultera i negativa 

känslor, de eftersträvade ett vårdande och naturligt samtal med kontakt och förståelse med 

patienten. Sjuksköterskorna upplevde en begränsad organisation med brist på tolkar, bristande 

samarbete mellan vården, tolkförmedlingar och myndigheter samt ett behov av struktur och 

utbildning för kvalitetssäkrad vård. 

 

Studiens resultat visade att tolksamtalet påverkades av faktorer som låg utanför 

sjuksköterskornas kontroll, såsom graden av tolkens professionalitet men även kulturella, 

genus och intersektionella faktorer som religion, kön och geopolitik. Sjuksköterskorna 

upplevde professionella tolkar som opartiska, kunniga i medicinska termer, värnande om 

patienter och att de tolkade exakt vad som sades. De upplevde också tolkar som påminde om 

arbetsmoment och förklarade specifika kulturella företeelser som en resurs för samtalet vilket 

ökade förståelsen för att möta patientens behov. Sjuksköterskorna ansåg att tolkar som lade 

till information, störde samtalet eller inte tolkade exakt, som oprofessionella. Uppfattningen 

av professionella tolkar överensstämmer med Eklöf et al. (2014) och Hadziabdic et al. (2010) 
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studier som beskriver hur sjuksköterskor upplevde tolkens professionalitet både utifrån 

språkmässig expertis med medicinsk terminologi men också att tolken arbetade etiskt, neutralt 

och förstod vårdens behov. I resultatet framgick sjuksköterskornas strävan efter förståelse och 

med tolkens hjälp möta patientens behov vilket kan jämföras och lyftas fram ytterligare med 

hjälp av Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsteori ”Theory of Culture Care: 

Diversity and Universality”. Teorin baseras på ett holistiskt synsätt med fokus på hela 

patienten, individens bakomliggande kultur och sjukdom. Med ökad kulturkompetens och 

förståelse av den unika människans världsbild, perspektiv och normer får vårdpersonal 

vägledning och kunskap till att genomföra korrekta bedömningar och beslut i sitt arbete. 

Teorins mål är att ge en kulturellt överensstämmande vård där omsorgen beskrivs som kärnan 

i omvårdnaden (Leininger, 2006). Vårt resultat belyser sjuksköterskornas önskan om att 

tolken lyfter fram patientens perspektiv och värderingar i samtalet, att sjuksköterskan och 

tolken har samma mål med samtalet för att kunna ge en kulturellt överensstämmande vård. 

Det paradoxala som beskrivs i studier (Eklöf et al. 2014; Hadziabdic et al. 2010) samt i vårt 

resultat är att sjuksköterskorna både vill att tolken ska vara objektiv, tolka det sjuksköterskan 

säger och knappt märkas i rummet samtidigt som de beskrev en ökad trygghet med en tolk 

som förklarade kulturella företeelser och värnade om patienten. Sjuksköterskan ställer alltså 

både uttalade och outtalade förväntningar på vad tolkens professionalitet skall innebära, vilket 

kan påverka samtalet och vården. Det verkar dock finnas en medvetenhet hos respondenterna 

om detta då det gäller kulturella och genusaspekter på tolksamtalet som kan kopplas till 

Leiningers teori. En insikt om att tolken sitter på kunskap som är svårare för sjuksköterskan 

att förvärva när det gäller aspekter i patientens kultur, att vissa saker inte går att översätta utan 

längre förklaringar som sätter det sagda i rätt perspektiv för patienten. Dock verkar 

sjuksköterskorna sakna insikt om tolkars upplevelser av att tvingas tolka ordagrant. I studier 

beskrivs detta som begränsade för samtalet då tolken inte får använda sin egen kulturella 

kompetens eller närvaro i samtalet. Att endast bli sedd som ett översättningsverktyg där 

sjuksköterskan tror att ett ord endast har en betydelse, tar inte patientens och tolkens kultur i 

beaktning och begränsar den faktiska innebörden i det som sägs (Hsieh & Kramer, 2012). Här 

ser man en begränsning med Leiningers teori då den fungerar som vägledning endast för 

vårdpersonal. Har sjuksköterskan tid att förklara tolkens roll i samtalet och tydliggöra det 

innan samtalet så alla parter vet vad som gäller och skulle det vara av vinst för samtalet? 

Förklarar sjuksköterskan sin strävan att lyfta patientens värderingar, perspektiv och vilja att 

möta kulturella behov för tolken? Upplever sjuksköterskan tolken mer som en allierad till 

patienten än som en kollega i samtalet? Ur ett intersektionellt perspektiv blir detta intressant 
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om det handlar om maktförhållande i samtalet? Om det är en fråga om roller och makt i den 

vårdande situationen så skulle kommunikation med förståelse för varandras roller vara ett sätt 

att återställa balansen i samtalet.  

 

Resultatet visade hur sjuksköterskorna tvingades till egna lösningar i arbetet med tolksamtal 

utifrån sin professionalitet, till exempel i situationer då det rådde brist på tolkar. De 

eftersträvade ett naturligt samtal med kontakt och förståelse, med patienten i fokus. 

Sjuksköterskorna införskaffade och utvecklade egen kulturell kunskap för att bäst kunna möta 

individer från andra kulturer i tolksamtal. De inhämtade kunskap om människan de mötte, om 

kulturen och om geopolitiska händelser i världen. Kunskap om dessa faktorer upplevdes 

underlätta och öka förståelsen i samtalet. De beskrev ett omvärldsintresse som de format 

utanför professionen, ett ständigt lärande och en utvecklingsprocess. Resultatet visar 

fortsättningsvis hur sjuksköterskorna eftersträvade ett vårdande samtal med patienten där 

tolken upplevdes som ett nödvändigt redskap för patient och sjuksköterska för att kunna 

kommunicera. De eftersträvade det naturliga flödet i samtalet som skapar kontakt och 

förståelse mellan patient och sjuksköterska. Resultatet följer indirekt Leiningers teoris 

riktlinjer som undersöker individers hälsa och välbefinnande utifrån flera faktorer, Leininger 

beskriver att människors uppfattningar av omsorg påverkas av bland annat ekonomiska, 

religiösa, sociala, politiska och miljömässiga faktorer. Alla dessa bör beaktas för att kunna ge 

ett vårdande samtal med fullständig vård. Som hjälp och vägledning för vårdpersonal 

utvecklade Leininger "The Sunrise model" som hjälper identifiera specifika faktorer eller 

kulturella skillnader som kan försämra vården för individer eller grupper (Johnson et al. 1995; 

Wikberg & Eriksson, 2003). I vårt eget resultat finner vi en grundtanke som ofta medvetet 

eller omedvetet följer Leiningers teoris ramar. Studiens resultat visar hur sjuksköterskorna 

försökte samla in information på ett respektfullt sätt och så långt det var möjligt arbeta utifrån 

individens kulturella behov (Leininger, 2002; Leininger & McFarland, 2006).  

Resultatet i studien kan också jämföras med Cang-Wong et al. (2009) studie där 

sjuksköterskors förhållningssätt i transkulturella vårdmöten baserades på tidigare erfarenheter, 

utbildning, träning, resor och media. Sjuksköterskorna i studien uttryckte att kultur var större 

än etnicitet, religioner och de sociala grupper människor härstammade från. Vilket också 

Leiningers "The Sunrise model" olika dimensioner visar. Vidare beskriver Ian et al. (2015) 

hur sjuksköterskor upplevde sig utvecklas professionellt genom vårdmöten med individer från 

andra kulturer vilket kan jämföras med vårt resultat som beskriver att asylhälsan måste erfaras 

för att kunna utföras och utvecklas på bästa sätt. Sjuksköterskorna i Ian et al. (2015) studie 
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blev bättre på att ge individanpassad vård och se individen holistiskt. De beaktade barriärer i 

form av språk men också kulturella faktorer, andra värderingar än sina egna vilket resulterade 

i ökad personlig utveckling och ökad kunskap om andra kulturer. I vårt resultat reflekterade 

sjuksköterskorna hur de kunde ge bättre vård och självständigt lösa problemen de ställdes 

inför med de resurser de hade tillhanda. Lösningar som inte alltid beskrevs optimala eller efter 

reglerna men som grundades på deras professionalitet. Sådana lösningar kunde upplevas 

hamna i konflikt med dem själva och även med Leiningers teori, som till exempel 

användandet av anhörigtolk där respondenterna upplevde att patientens värderingar lättare 

kunde missledas av den anhöriges egen agenda. I resultatet framgick hur närvarotolkning 

upplevdes främja det vårdande samtalet mellan parterna i tolksamtalet vilket också ökade 

förståelsen. Distanstolkning kunde underlätta samtal om känsliga ämnen där tolken förblev 

anonym och bara en röst. Sjuksköterskorna föredrog både närvaro- och telefontolkning 

beroende på ändamål och vilken form de tidigare arbetat med. Vilket överensstämmer med 

Hadziabdic et al. (2010) studie där deltagarna föredrog både närvaro- och telefontolkning. 

Närvarotolk främjade den direkta kommunikationen där man också kunde tolka kroppsspråk, 

telefontolkningen beskrivs mer som ett redskap där den tredje personens påverkan 

minimerades. Nkulu Kalengayi et al. (2012) beskriver också att en tredje person i vårdmötet 

kan skapa oro hos patienten och bidra till att denna får svårigheter att öppna sig i samtalet. 

Tolkningens typ kan därav påverka samtalet vilket sjuksköterskan bör vara medveten om för 

att kunna nå målet med det vårdande samtalet och fullständig vård som följd. Resultatet i vår 

studie visar hur sjuksköterskorna upplevde sig ändra sin samtalsteknik i vårdmöten med tolk 

och individer från andra kulturer. De planerade samtalet mer och var tydliga genom att 

strukturera om samtalen till kortare meningar och enklare ord vilket kan jämföras med 

tidigare studier (Samarsinghe et al. 2010; Eklöf et al. 2014) där sjuksköterskor eftersträvade 

en trygg relation och kommunicerade genom att tala långsamt och tydligt och direkt till 

patienten men där de även tänkte på sitt kroppsspråk och val av ord. Sjuksköterskorna i vårt 

resultat värnade om patientens integritet och respekterade patientens val av anhörigtolk, vilket 

de upplevde bidrog till mindre djupgående frågor i samtalen och risken att förlora viktig 

information med en ofullständig vård som följd. Studier (Eklöf et al. 2014; Cioffi et al. 2003) 

beskriver liknande upplevelser men också att patientens val av anhörigtolk kunde bero på 

bristande tillit till tolken utifrån patientens rädsla att sekretessuppgifter skulle spridas vidare 

till landsmän. Här lyfts en fråga som bör beaktas på mindre orter med mindre enklaver från 

vissa kulturer, om inte distanstolkning med tolk från annan ort kan vara att föredra för att 
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hjälpa det vårdande samtalet. Denna fråga visar hur mycket ansvar som ligger på 

sjuksköterskans professionalitet och medvetenhet om hur det ser ut inom gruppen och orten.  

 

I studiens resultat framgick organisatoriska brister och avsaknad av struktur, systematik och 

stöd för att genomföra tolksamtal. Sjuksköterskorna upplevde ett bristande samarbete mellan 

myndigheter, tolkförmedlingar, vården och en pressad arbetssituation. Fortsättningsvis ansågs 

arbetet med tolk både i vårt resultat samt i litteraturen som tidskrävande och att det tog mer 

energi än så kallade vanliga vårdsituationer. Ian et al. (2015) samt Nkulu Kalengayi et al. 

(2015) beskriver båda i sina studier hur det skapar en frustration hos personalen som är 

medveten om att tolken är ett måste för att kunna ge bra vård men att strukturen för att skaffa 

fram tolkar kan blir tids- och energikrävande. Nkulu Kalengayi et al. (2015) beskriver också 

faran med att asylsökande som kräver tolk upplevs ta resurser från en redan ansträngd vård. 

Tolkbristen upplevdes som ett problem i vårt resultat, speciellt för vissa språk och dialekter 

där de också upplevde en låg förväntan att få nyttja auktoriserade sjukvårdstolkar. Studier 

(Cioffi 2003; Eklöf et al. 2014; Nkulu Kalengayi et al. 2015) beskriver en låg tillgänglighet av 

tolkar som ett orosmoment och problem. Dessa upplevelser både från vårt resultat och 

litteraturen försämrar möjligheten att arbeta utifrån Leiningers teori och att ge vård på lika 

villkor, då det kräver extra resurser i jämförelse med vanliga vårdmöten. Resultatet visar 

också en osäkerhet kring tolkförmedlingarnas kontroll på verksamheten. Sjuksköterskorna 

upplevde problem med att tolkförmedlingar stod utanför organisationen där 

avvikelsehanteringar inte kunde hanteras inom verksamhetens riktlinjer. Vilket 

överensstämmer med Hadziabdic et al. (2010) studie där deltagarna uttryckte ett behov av 

utvärdering av tolkförmedlingar där de också önskade en kontinuitet av att arbeta med samma 

tolkar i verksamheten. I vårt resultat framkom en paradox i sjuksköterskornas upplevelse av 

att både vilja ha fast anställda tolkar samtidigt som de beskrev nackdelar med den strukturen. 

Fördelar genom att de lärde känna varandra och utvecklas som kollegor. Nackdelar genom att 

tolkarna arbetade inom en utomstående organisation där problem med tolkarna inte kunde 

hanteras enligt den egna verksamhetens riktlinjer. Man kan ställa frågan om det är samma 

bakgrund till oro och rädsla här som vi tidigare beskrivit, att sjuksköterskan upplever sig 

beroende av en organisation utanför sin egen för att utföra sitt arbete, en organisation som inte 

följer samma rutiner, avvikelsehanteringar och som sjuksköterskan egentligen inte kan 

påverka. Detta minskar sjuksköterskans egna upplevelse av makt och kontroll i arbetet vilket 

kan påverka upplevelsen av tolksamtalet. I resultatet upplevdes också valet av tolkform som 

en kostnadsfråga där sjuksköterskorna valde att utgå från verksamhetens riktlinjer vilket 
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bidrog till att telefontolk bokades i första hand som det billigare alternativet. Liknande 

upplevelser framkommer i studier från andra länder, Eklöf et al. (2014) beskriver att 

sjuksköterskorna bokade tolk utifrån verksamhetens riktlinjer, beroende på behov och de 

kostnader som följde. I vårt resultat framgick tydligt ett behov av egen och gemensam 

utbildning med tolken och bättre struktur och samordning för smidigare samarbete som skulle 

underlätta för och kvalitetssäkra vården. Detta skulle kunna innebära frigöring av resurser. 

Frågan man ställer sig är varför man inte redan genomfört förändringar när de iblandade 

upplever att det påverkar vården och tolksamtalet. Stora inflöden av asylsökande är inte 

någonting nytt i Sverige som upplevde det senast under krigen i Jugoslavien (1991-99) och 

Irak kriget (2003-2011). Frågan blir än mer viktig utifrån det FN upprepade gånger 

presenterat i olika studier att klimatförändringar kommer att innebära en kraftig ökning av 

världens flyktingar. Vikten av att börja arbeta systematiskt och nationellt kan inte 

underskattas då världens flyktingar inte kommer bli färre utan fler och Sverige som en del av 

världen vill ta sitt ansvar (FN, 2009). Utifrån vårt resultat och diskussionen runt teorin ser vi 

hur Leiningers teori kan ligga till grund för vårdpersonals utbildning men även som en 

gemensam värdegrund i en gemensam utbildning med sjuksköterskan och tolken. Att lära sig 

arbeta i team med varandra, lära av och med varandra kan vara behjälpligt till att bygga en 

fungerande struktur i tolksamtalet.  

  

4.1. Begränsningar   
Trovärdighet och kvalitet är viktig i all forskning. I kvalitativ metod brukar man prata om 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att säkerställa detta. Hur sant och 

överensstämmande resultatet är, att det representerar det som var avsett att beskrivas och 

logiskt i förhållande till syftet. Den som upplevt fenomenet ska känna igen det som beskrivs. 

Detta åstadkoms genom att noga beskriva metoden, urvals- och analysprocessen och ge 

exempel på kondenseringar, koder, kategorier och citat från respondenterna vilket stärker 

giltigheten i studien. Tillförlitlighet beskriver stabiliteten i data, att konsistenta 

ställningstagande gjorts under samtliga skeden i analysarbetet och att vetenskaplig stringens 

råder. Överförbarhet handlar om hur resultatet kan reproduceras i andra grupper och kräver 

noggrann beskrivning av kontext, urval och analys. (Elos & Kygnäs, 2008; Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2016). 

 

Studiens syfte var att studera sjuksköterskors upplevelser av tolksamtal och därmed föll sig 

valet av en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats och att analysera data med manifest 
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innehållsanalys naturlig. Intervjuer valdes för att tydligt ge utrymme för den egna berättelsen. 

Individers upplevelser och livsvärld kan inte kvantifieras men genom innehållsanalys 

beskrivas och metoden svarade således mot syftet. En svaghet med kvalitativa intervjuer är 

tidsåtgången för att organisera, utföra och transkribera vilket under allokerad tid begränsade 

oss. Den induktiva ansatsen innebar att vi skulle närma oss ämnet förutsättningslöst, något 

som kan diskuteras då man som forskare alltid har någon form av förförståelse, något som kan 

påverka under samspelet i intervjun tillsammans med våra egna reaktioner på det som 

uttrycktes i intervjuerna. Vi diskuterade regelbundet detta före och under intervjuerna för att 

upprätthålla intersubjektivitet i intervjuguide, intervjuerna och analysen av data med 

medvetenheten om att vår förförståelse kunde bli del av tolkningsprocessen, vilket stärker 

giltigheten och tillförlitligheten i arbetet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Urvalet i 

både SLL och VLL gjordes genom verksamhetschefer, s.k. Gatekeepers då information om 

ansvariga för asylhälsa samt asylboende saknades. Ändamålsenligt urval i geografisk närhet 

gav oss respondenter som kunde svara på syftet genom Gatekeeper. En svaghet för studien 

blir att det är Gatekeepern som bestämmer vem som får vara med, vilket skulle kunna 

innebära att personer som är öppet kritiska och sitter med mycket erfarenhet väljs bort utifrån 

Gatekeeperns agenda eller på grund av tids- och resursbrist trots att intresse för medverkan 

kan finnas hos respondenten. Det innebär också att Gatekeepern vet vem som är med i studien 

och det kan påverka respondentens svar (Lee, 2005). En medvetenhet om att detta kunde 

påverka giltigheten och överförbarheten i studien gjorde att vi noga avidentifierade citat och 

händelser. De fall där citat kunde härleda till specifik händelse och var av vikt för resultatet 

kontrollerades om vi fick använda det med respondenten. Majoriteten av intervjuerna är 

gjorda i VLL. En svaghet i studien är att skillnaderna i resurser och tolktillgänglighet mellan 

de två urvalsorterna och avsaknaden av fast tolkavtal i VLL kan ha påverkat resultatet men då 

geografisk jämförelse inte var avsikten och syftet besvaras är detta närmast intressant när det 

gäller studiens överförbarhet. För framtida större studier kan detta inkluderas i 

problemformuleringen som påverkansfaktor och mätas.  

 

Alla respondenter var kvinnor, av svensk härkomst och kaukasier. I ett yrke där 97% är 

kvinnor (SCB, 2016) är det förväntat i resultatet. Intressant hade varit att se manliga 

respondenters svar men som Trost (2010) säger är det kvalitativa urvalet inte representativt i 

statistisk mening utan fokuserar på variationer i den gruppen som studeras dock kan kulturell 

identitet och kön ha betydelse för resultatet och överförbarheten i en framtida studie. Man kan 

diskutera om sju intervjuer är tillräckligt för att täcka syftet, risk finns att ytterligare intervjuer 



 27 

hade tillfört ytterligare data men vi fann att ingen ny kunskap uppkom under de sista 

intervjuerna och under de förutsättningar för studien ansågs det som tillräckligt. Liknande 

resultat återfanns i litteraturen vilket stärker tillförlitligheten i resultatet. För att stärka 

studiens giltighet och tillförlitlighet lästes alla intervjuer gemensamt flera gånger, allt 

analysarbete utfördes gemensamt. Noggrannhet är viktigt vid extrahering av meningsenheter 

för att inte förlora sammanhanget genom för korta eller långa meningsenheter och därför 

reflekterades och diskuterades texten tills tillhörighet bestämdes gemensamt utifrån 

kontexten. Svårigheter med människors upplevelse är att finna kategorier och underkategorier 

som är helt exkluderande då en människas upplevelse kan vara en komplex berättelse. 

Regelbunden kontakt med erfaren handledare förelåg under studiens gång som även 

diskuterade vår analys med annan forskare, så kallad validering med hjälp av 

experter. Genom att arbeta tillsammans och med andra forskare och i varje steg reflektera och 

diskutera resultatet stärktes tillförlitligheten i studien. Resultatet och citat skrevs och valdes 

gemensamt för att bäst representera respondenternas svar. För att stärka trovärdigheten har 

insamlat material systematiskt behandlats av båda författare som ofta återgått till ursprunget i 

texten för att säkerställa dess betydelse. Genom beskriven kontext, urval, datainsamling och 

analysprocess anser vi studiens resultat ha hög överförbarhet. 

 

4.2. Implikationer för forskning   

Vidare forskning är nödvändig för att se på syftet utifrån ett nationellt perspektiv och kan 

värdera geografiska och resurstilldelningsaspekter som påverkansfaktorer. Resultatet påvisade 

ett behov av utbildning av samarbete mellan sjuksköterskor och tolkar i tolksamtalet. Här kan 

mer forskning som penetrerar hur tolkar upplever arbetet med sjuksköterskor behövas för att 

ligga till grund för detta. Viss forskning har gjorts på detta som Leanza et al. (2010) som 

beskriver tolkars upplevelse av sjukvården som hierarkisk och rollbestämd samt Hiseh & 

Kramer (2012) där tolkens upplevelse av att inte ses som annat än ett verktyg skapar 

osäkerhet hos tolken om sin roll. Att se hela triaden; Patient – Tolk – Sjuksköterska som en 

enhet och samspelet mellan parterna i den saknas i forskningen idag. Att se på parternas 

erfarenheter av och förväntningar på samtalet med tolk skulle kunna ge en djupare förståelse 

för partnernas behov i tolksamtalet.  
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4.3. Kliniska implikationer 

Sjuksköterskorna i intervjuerna betonade tydligt behovet av utbildning, både för sig själva, för 

tolken men framförallt möjligheten att få träna tillsammans, något som även rapporteras i 

många studier. I vården anses det naturligt att vi tränar i team för akuta situationer, för 

förflyttningar, hur vi rapporterar patienter, över yrkesdiscipliner med sjukgymnaster, dietister 

och så vidare. Detta har inte skett med tolkarna och behovet av att få träna att arbeta med tolk 

och tolkningssituationer i både grund- och vidareutbildningen lyfts av sjuksköterskorna fram 

som viktigt. Att tillsammans med tolkar få träna både tolksamtalet samt diskutera och träna 

den egna kulturella förståelsen och hur man kan jobba med transkulturell omvårdnad känns 

viktigt. Sjuksköterskorna i intervjuerna efterlyser ett bättre organisatoriskt samarbete mellan 

myndigheter och arbetsplatser både för att kostnadseffektivisera hälso- och sjukvården men 

framförallt för att värna patienters rätt till säker och god vård. En inventering av hur 

sjuksköterskor löst de senaste årens ökande behov från asylsökande skulle kunna resultera i 

många organisatoriska vinster för liknande framtida situationer i Sverige. Att organisatoriskt 

underlätta för sjuksköterskor som arbetar med detta, att bilda nätverk och få fortbildning och 

möjligheter till kollegial reflektion skulle minska den upplevda känslan av ensamhet, utveckla 

dem professionellt och kvalitetssäkra vården ytterligare.   

 

4.4. Slutsats  

Sjuksköterskan i primärvårdens asylhälsa är den som först möter asylsökandes hälsobehov 

och fungerar som dennes lots i den svenska hälso- och sjukvården. Resultatet i föreliggande 

studie visar att sjuksköterskor upplever att de behöver tolken som en brygga för deras röst i 

sin strävan efter det vårdande samtalet. Sjuksköterskorna upplever hur deras skicklighet i att 

arbeta med tolk, tolktillgängligheten, tolkens engagemang och professionalitet kan stärka eller 

hindra vården av patienten. Språkliga och kulturella skillnader utmanar även tolksamtalet och 

det krävs kulturell kompetens hos alla parter i samtalet, Sjuksköterska-Tolk-Patient, för att 

säkra bra kommunikation och vård. Transkulturell omvårdnadsteori såsom Leiningers ger 

insikt om dimensionerna som bör beaktas för att säkerställa att patientens behov möts i 

tolksamtalet. Föreliggande studie visar att sjuksköterskorna i tolksamtalet strävar, om än 

omedvetet efter det som Leininger beskriver som nödvändigt för god transkulturell 

omvårdnad men upplever sig sakna utbildning för det. Resultatet visar på viljan att lösa 

upplevda problem för patienten i tolksamtalet hos den professionella sjuksköterskan även när 

organisatoriskt stöd och resurser för det saknas men att ett välfungerande tolksamtal även 



 29 

kräver en strukturerad och systematisk organisation. Bättre samarbetet mellan myndigheter, 

tolkförmedling och vården efterfrågas men framförallt behovet av enskild och gemensam 

utbildning och träning för sjuksköterskor och tolkar. Kompetens inom transkulturell 

omvårdnad är viktig för jämlik och rättvis vård i dagens hälso- och sjukvård i det 

mångkulturella Sverige. Detta område kommer behöva prioriteras och utvecklas vidare utifrån 

rådande flyktingsituation i världen om Sverige ska behålla sin humanitära roll i 

världssamfundet.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 Statistik   

Ålder:   
Kön:   
Etnicitet/Kulturell bakgrund   
År som sjuksköterska:   
År I primärvården:   
Specialistutbildning med att arbeta med asylsökande?   
Större/Mindre ort/upptagningsområde:   
Vilka typer av tolkning känner du till?   
   
GRUND FRÅGOR SOM ALLA FÅR   
• Vad är den vanligaste formen av tolkning som du använder I ditt arbete?   
• FF: Vilka typer är tillgängliga på er arbetsplats?   
• FF: Upplevda fördelar/nackdelar med de formerna?   
   
• Vilken kunskap använder du i patientmötet med tolk och individer från andra kulturer?   
• FF: Var har du inhämtat dessa kunskaper och hur har de utvecklat dig?   
• Finns det en systematisk linje på din arbetsplats för hur man ska arbeta med tolk och 

asylsökande?   
   
• Kan du beskriva hur du upplever ett bra tolksamtal   
• Vad fungerade bra?   
• Varför? Kan du förklara?   
    
• Kan du beskriva hur du upplever ett problematiskt tolksamtal   
• Vad fungerade dåligt?   
• Varför? Kan du förklara?   
    
• Vad är skillnaden enligt dig mellan hur du är I ett "vanligt" vårdmöte och ett där du 

använder tolk för att förmedla dig?   
   
•  Hur upplever du att det fungerar när du måste använda anhörig/icke auktoriserad 

sjukvårdstolk?    
   
• Hur upplever du att tolkens kunskaper/utbildning inom   
•  svenska språket påverkar samtalet?   
• om samhället, påverkar samtalet?   
• om sjukvården I Sverige, påverkar samtalet?   
• om kultur, påverkar samtalet?       
• Vad upplever du utifrån dina erfarenheter skulle ge möjligheter till bättre möte I vården när 

man använder tolk?   
   
                      EXTRA FRÅGOR SOM MAN KAN TA OM MAN FÅR TID ÖVER   
Komplettera med frågor som kommer upp under första intervjuerna:   
• 2015 såg en extrem anströmning av asylsökande över landet, hur upplevde du att det 

påverkade ditt arbete   
• FF: tillgängligheten till tolk?   



 

  
Bilaga 2 Information om deltagande till intervju 
 

 
Umeå Universitet   
Institutionen för omvårdnad                                                               20160905   
   
Information om deltagande i intervju   
Studiearbetstitel: Sjuksköterskans upplevelse av arbete med tolk  möjligheter och utmaningar  
Magisteruppsats specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska   
   
Beskrivning av studien:   
Sverige har under de senaste åren sett en kraftigt ökad tillströmning av flyktingar från en allt 
mer orolig värld och med det har vården i Sverige mött nya kulturer, språk och vårdbehov. 
Det är en nödvändighet för patienten att kunna kommunicera sina behov och att föra en dialog 
i hälsosamtalet med sjuksköterskan för att nå förståelse och få hjälp. Där man inte delar ett 
språk blir tolkens uppgift essentiell och studiens författare önskar se närmare på 
sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med tolk i vårdmöten, både avseende utmaningar 
och problem men även om det finns möjligheter som utvecklar sjuksköterskans profession när 
det gäller att arbeta med människor från ett annat land och kultur. Vi hoppas därmed att få 
intervjua sjuksköterskor som har ett huvudansvar för asylsökande och erfarenhet av att arbeta 
med tolk. Vi har valt att göra en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie utifrån en 
intervjuguide men med utrymme för egna reflektioner.   
 
Om ni är villig att delta så kommer ni att bli intervjuad under ca 30-45 minuter. Intervjuerna 
kommer att bli inspelade digitalt samt transkriberade och kodade för analys, intervjuerna 
kommer  också bli avidentifierade så inga namn kommer att nämnas. Citat från intervjuerna 
kan komma att användas för att stärka resultatet. I intervjuerna kommer endast svarande att 
beskrivas som ”Respondent #1, Respondent #2 ”osv.   
 
Alla respondenter kommer att få en kopia på studien när den är klar om man så önskar.   
Deltagande i studien är frivilligt och man har rätt att vid vilket tillfälle som helst meddela att 
man vill lämna studien. All information som kommer författarna till handa under intervjuerna 
kommer att behandlas konfidentiellt och data kommer att bevaras säkert digitalt låst. Ditt 
namn kommer inte att på något vis användas någonstans i studien, presentationer eller på 
annat sätt rapporteras.   
 
Vi hoppas att ni är intresserad av att delta då det är just era erfarenheter som speglar 
verkligheten och kan skapa förändringar. Om frågor om studien, deltagande eller annat, 
kontakta någon av studieförfattarna!   
Mvh   
Ida & Lars   
 
Kontaktuppgifter:   
Lars Andersson  070-6111349, 09031226,  locklyn@gmail.com      
Ida Larsson  070-5354757, ida.matilda.lar@gmail.com   
Handledare: Anette Edin-Liljegren Med. dr/adj. Lektor M, 070-6457197, Anette.edin-

mailto:locklyn@gmail.com
mailto:ida.matilda.lar@gmail.com
mailto:Anette.edin-liljegren@umu.se


 

liljegren@umu.se  
Bilaga 3 Samtyckesformulär 
  

 

 

SAMTYCKE TILL INTERVJU 

   

   

   

 

• Jag har tagit del av informationen kring studien, studiens syfte och  
hur denna kommer gå till. 

 
• Jag har fått tillfälle om att ställa frågor och fått dem besvarande kring studien. 

 
• Jag samtycker till att delta i denna studie, jag är medveten om att studien är frivillig och jag 

har möjlighet att avbryta mitt deltagande vid vilket tillfälle som helst. 
 
 

………………………… 

Ort och datum 

 

 

 

……………………….. 

Underskrift 

 

 

 

………………………… 

Namnförtydligande 

   

   

   

   

Tack för din medverkan! 

mailto:Anette.edin-liljegren@umu.se


 

  

Bilaga 4 Tolkar: termer och begrepp  

 
Auktoriserad Tolk  
Skyddad titel som tolk kan inneha vilket innebär att man avlagt examensprov hos 
kammarkollegiet. Detta prov ställer höga krav på språkfärdighet, realiakunskaper och 
tolkteknik och väldigt få (10%) som genomför provet blir godkända. En auktoriserad tolk kan 
vidare specialisera sig som auktoriserad sjukvårdstolk eller rättstolk. En auktoriserad 
sjukvårdstolk ska ha specialkunskaper inom terminologi som används inom hälso- och 
sjukvården. I början på 2016 fanns det 891 registrerade auktoriserade tolkar i Sverige, av 
dessa var 157 stycken auktoriserade sjukvårdstolkar.  
 
Tolk  
Tolk som sådan är inte en skyddad yrkestitel. Vem som helst kan kalla sig för tolk och ofta 
har de endast tolkförmedlingens introduktionsutbildning som rör sekretess och etik. En tolk 
kan gå en 4 månaders grundutbildning som Myndigheten för yrkeshögskolan har ansvar och 
tillsyn för och därefter registrera sig som folkbildad tolk, ca 500 stycken finns registrerade 
mars 2016. Tolkar utan någon utbildning eller endast introduktionsutbildning på förmedling 
brukar kallas övrig tolk. Man vet inte hur många aktiva tolkar det finns totalt i Sverige men 
man beräknar mellan 2500-4000 stycken.  
 
Tolkning  
Vanligen innebär det här tolkning som utförs i en dialog mellan två parter där parterna inte 
delar ett gemensamt språk. Vanligaste formen av tolkning är så kallad konsekutiv tolkning 
vilket innebär att tolken lyssnar när ena parten talar på sitt språk och sedan översätter till 
andra partens språk och vice versa.  
 
Distanstolkning  
Tolkning som sker utan att tolken närvarar på plats. Kan ske via telefon, bildtelefon eller 
internet. Patienten och personal är i rum med tekniskt hjälpmedel för att kunna kommunicera 
med tolken som befinner sig på annan plats.  
 
Platstolkning/Närvarotolk  
Tolken befinner sig här i samma rum som patient, personal och eventuellt anhöriga under 
tolkning.  
 
Tolkförmedling  
Organisation eller företag av privat eller offentlig natur som mot avgift förmedlar tolktjänster. 
Tolkarna kan vara frilansande eller fast anställda av förmedlingen.  
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