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Sammanfattning 

Bakgrund: Svensk hälso- och sjukvård har som mål att god vård på lika villkor skall 

ges till hela befolkningen. Därmed ställs krav på att samhället tillgodoser vårdsökandes 

behov av kommunikationshjälp i vårdkontakter. Många studier belyser vikten av god 

kommunikation patienter och vårdgivare emellan. Studier saknas som beskriver BVC-

sköterskans erfarenheter av att arbeta via tolk. Syfte: Att beskriva BVC-sköterskans 

erfarenheter och reflektioner av att arbeta på BVC när kommunikationen med barnen 

och deras vårdnadshavare sker via tolk. Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats och 

deskriptiv design med sju informanter. Analysmetod: kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: BVC-sköterskan ställs ofta inför svårigheter i arbetet när tolk måste användas 

men ser en glädje i och en vilja till att göra dessa möten så bra som möjligt.  

Förutsättningar för lyckade tolksamtal relaterade till att tolken var en lugn, förberedd, 

ackrediterad sjukvårdstolk, helst kvinnlig platstolk, med rätt dialekt, att BVC-

sköterskan själv var tydlig i kommunikationen, att samtalsklimatet tillät frågor samt att 

en stödjande chef tillät ett självständigt arbetsupplägg. BVC-sköterskan ställdes ofta 

inför svårigheter relaterade till tolkens förhållningssätt, kunskaper och könstillhörighet, 

familjers önskemål som stred emot vad BVC-sköterskan ansåg bäst, störande ljud under 

tolksamtalet, tidsstyrt arbete, vilken tolkservice som upphandlats samt svårigheter vid 

telefontolkning pga. dålig teknisk utrustning. Slutsats: För att BVC-sköterskans 

positiva inställning ska bibehållas trots svårigheter i tolksamtal behövs ökat stöd och 

högre prioritet för området tolkning från chefer med fokus på att BVC-sköterskan ska 

kunna välja den samtalsform som fungerar bäst i tolksamtalet, att den tekniska 

utrustningen förbättras samt utbildningsmöjligheter för BVC-sköterskan i samtal via 

tolk.  
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Abstract 

Background: The Swedish health care law has the aim to give good and equal health 

care to the entire population. Provision of communication support should therefore be 

available if needed when encountering health care. Studies highlights the importance of 

good communication between patients and caregivers. Aim: To describe primary child 

health nurse’s experiences and reflections of working with children and their caretakers 

in interpreter mediated communication. Method: Interviews with seven informants, 

qualitative approach and descriptive design. Analyze method: qualitative content 

analysis. Result: The primary child health nurse often faces difficulties in the work 

situation when an interpreter is needed but looks a joy in and a willingness to make 

these meetings as good as possible. Contributing factors to successful interpreting 

mediated communication were related to; calm interpreter behavior, preparedness, 

accredited medical interpreter education, speaking the patient’s accent, being on-site 

and preferably a female interpreter. Successful factors related to the primary child 

health nurse included; calm behavior, distinct communication, an open-minded attitude 

allowing questions and a supportive manager allowing the nurses to plan their work 

independently. Problems facing the primary child health nurse was related to the 

interpreter’s dedication and knowledge, gender, family wishes versus the primary child 

health nurse thoughts of being the best interventions, noises during interpreter mediated 

conversations, time controlled work, interpreter service company, difficulties in 

telephone interpreted calls because of poor technical equipment. Conclusion: To keep 

up the primary child health nurse’ positive attitude despite difficulties in interpreter 

mediated communication it’s necessary with an increased manager support and higher 

priority of this subject, focusing that the nurse should be able to choose the best 

communication form, improvement of the technical equipment and to obtain interpreter 

mediated communication education.  
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1. Introduktion 

1:1 Tolksamtal inom hälso- och sjukvården    

I svenska hälso- och sjukvårdslagen finns det beskrivet att ”Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” (SFS 

1982:763 §2). Därmed kan personer som inte kan kommunicera på det svenska språket 

ha rätt till tolk i samtal med läkare eller annan vårdpersonal inom vården eller 

tandvården (SFS 1982:763). En tolk arbetar med att översätta mellan olika språk och 

har tystnadsplikt (Vårdguiden 2015). Det finns olika benämningar av tolkar, de enda 

officiella titlarna som är skyddade genom auktorisering är Auktoriserad tolk, 

Auktoriserad rättstolk och Auktoriserad sjukvårdstolk, vilka har särskild utbildning. Det 

finns också grundutbildade tolkar och tolkar utan utbildning, vilka är de största 

yrkesverksamma grupperna inom tolkyrkesverksamheten. För att arbeta som tolk krävs 

ingen formell utbildning. Det finns ingen säker siffra på hur många yrkesverksamma 

tolkar det finns i Sverige, men uppskattningar har gjorts vilka tyder på att det finns 

någonstans mellan 2500-4000 aktiva tolkar. En tolk kan antingen arbeta på plats eller på 

distans genom teknisk utrustning med video eller telefon. Tolkförmedling sker nästan 

uteslutande genom upphandling enligt lagen (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling 

(Myndigheten för yrkeshögskolan 2015). Fortsättningsvis används benämningen 

"ackrediterad tolk" i föreliggande text, när det handlar om personer med tolkandet som 

yrke och texten avser endast språktolkar, dvs. inte till exempel teckenspråkstolkar.  

 

Att människor som inte förstår eller pratar svenska har rätt till tolk i alla kontakter med 

offentliga myndigheter regleras i Sverige av förvaltningslagen (SFS 1986:223). Det 

råder idag stor brist på tolkar och i synnerhet auktoriserade tolkar, framför allt med 

specialkompetens inom bland annat sjukvårdstolkning, samtidigt som behovet av tolkar 

inom alla offentliga sektorer ökar i takt med Sveriges ökade migrationssiffror. De mest 

förekommande tolkspråken var mellan 2012-2014 bland annat arabiska, somaliska och 

tigrinja, men det finns uppskattningsvis över 150 olika modersmål i Sverige 

(Myndigheten för yrkeshögskolan 2015).    
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1:2 Sveriges migration     

Sverige har i dagsläget en hög migration. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) ökade 

invandringen till Sverige under 2015 och en ny rekordsiffra uppnåddes, nämligen 

134240 personer vilket gör att rekordet slås för andra året i rad. De senaste 10 åren har 

många människor från bland annat Afghanistan, Irak, Somalia och Eritrea kommit som 

flyktingar till Sverige. Under 2014 och 2015 kom den största gruppen flyktingar från 

Syrien där inbördeskrig pågått länge (Statistiska Centralbyrån 2016a). Sveriges 

befolkning fortsätter att öka och för 2016 har hittills cirka 81 procent av folkökningen 

berott på invandringsöverskottet och cirka 19 procent på födelseöverskottet (Statistiska 

Centralbyrån 2016b). 

 

 

1:3 Tidigare forskning om tolkning i vårdsituationer 

Det är inte problemfritt att använda sig av ackrediterade tolkar i vårdsituationer. I en 

svensk studie av Hadziabdic, Heikkilä, Albin och Hjelm (2011) har forskarna beskrivit 

vilka problem som kan uppstå i en vårdsituation inom primärvården när ackrediterade 

tolkar används och vad problemen leder till. Det största problemet med tolksamtal som 

beskrevs var relaterat till svårigheter att få tag i tolkar med särskilda språkkunskaper 

samt att den bokade tolken inte närvarade vid utsatt tid. Problemen ledde till felaktig 

användning av tid och resurser samt begränsade möjligheter att kommunicera. I en 

studie gjord i England (Seale, Rivas & Kelly 2013) jämfördes innehållet i tolkade 

samtal med innehållet i icke-tolkade samtal inom diabetesvården i primärvården. 

Författarna kom bl.a. fram till att i de tolkade samtalen fanns det mindre utrymme för 

samtal kring patienternas egna idéer om arbetet med sin egen kropp, hälsa och sjukdom. 

Mindre patientmedverkan sågs också både vid utvärdering och information om 

diabetesrelaterade kliniska parametrar. I en studie från Schweiz, också den inom 

diabetesvården, kom forskarna fram till att patienterna som kommunicerade via tolk ofta 

gav korta svar på frågor från exempelvis läkaren eller sjuksköterskan och att deras 

deltagande i samtalet var minimalt i förhållande till icke-tolkade samtal (Hudelson, Dao, 

Perron & Bischoff 2013). 

 

Ibland används anhöriga som tolkar i vårdsituationer. Enligt Gerrish, Chau, Sobowale 

och Birks (2004) ansåg sjuksköterskor att detta inte var bra då samtal kan gälla känsliga 

ämnen såsom exempelvis inkontinens. Detta bekräftas också i en studie med 
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asylsökande personer i Irland. De asylsökande personerna kände sig begränsade rörande 

vad de var bekväma med att diskutera då anhöriga tolkade i vårdkontakter och då 

framför allt när deras barn agerade tolkar (MacFarlane et al. 2009). Ozolins och Hjelm 

(2003) beskrev att sjuksköterskor upplevde att det kunde vara svårt att veta vilken 

information som blev korrekt tolkad då anhöriga tolkade. Det upplevdes också svårt att 

veta hur de skulle agera om de ställde en fråga och denna inte framfördes till patienten, 

utan att den anhöriga som tolkade svarade i patientens ställe.  

 

Söderbäck och Ekström (2014) har intervjuat BVC-sköterskor om deras hälsofrämjande 

arbete i kontakten med somaliska föräldrar på BVC. De fann att en oengagerad tolk blev 

ett hinder för att få en bra kontakt med föräldern och att föräldern ibland kunde 

undanhålla information ifall tolken exempelvis tillhörde en annan klan med lägre rang 

eller att tolken var av manligt kön då en mamma var på besök. Tolken beskrevs också 

kunna vara en tillgång i kontakten med föräldern såvida tolken hade ett professionellt 

förhållningssätt vilket beskrevs som att tolken höll sig i bakgrunden och översatte det 

som sagts ordagrant.   

 

 

1:4 Distriktssköterskans arbete på barnavårdscentral (BVC)   

De sjuksköterskor som arbetar på en BVC är legitimerade sjuksköterskor som har 

vidareutbildat sig till distriktssköterska eller har en specialistutbildning inom hälso- och 

skolvård för barn och ungdomar (Socialstyrelsen 2014). I föreliggande text kommer 

dessa sjuksköterskor att benämnas som BVC-sköterskor. Att arbeta preventivt och 

hälsofrämjande är en stor del av BVC-sköterskans arbete vilket relaterar till 

omvårdnadens bärande begrepp människa, hälsa och vårdande (Edberg et al. 2013). 

Hälso- och sjukvårdslagen anger att hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga 

ohälsa (SFS 1982:763). Enligt folkhälsomyndigheten (2014) är det övergripande målet 

för svensk folkhälsopolitik att "[…]skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en viktig 

betydelsefull förutsättning för att nå detta mål". Idag saknas nationella styrdokument för 

barnhälsovården. Socialstyrelsen har kommit ut med ett vägledande styrdokument där 

det står att läsa: "Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska 

och sociala hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga 

ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, 
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utveckling och uppväxtmiljö" (Socialstyrelsen 2014, s.7). Hälsoövervakning är en 

uppgift som BVC-sköterskan utför vid varje kontakttillfälle. Där ingår att bedöma 

barnets hälsa och utveckling samt att väga samman vad barnet förmedlar och förälderns 

beskrivning av sitt barn. För barnhälsovården ingår det också att erbjuda alla barn 

vaccination fram till att barnet börjar i skolan enligt det nationella 

vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen 2014) som regleras av smittskyddslagen (SFS 

2004:168). BVC-sköterskans arbete förutsätter en bra relation till föräldrarna och 

kommunikationen dem emellan bör präglas av tillit och förtroende (Fägerskiöld & Ek 

2003).  

 

 

1:5 Teoretisk referensram    

Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori har valts som teoretisk referensram. I 

Travelbees teori betonas kommunikationen som ett av de viktigaste begreppen i 

vårdandet och kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. I varje 

möte i vårdandet som sjuksköterskan har tar kommunikationen plats och målet i 

samspelet är att lära känna personer, att fastställa och möta omvårdnadsbehov hos sjuka 

personer och att fullfölja syftet med omvårdnaden. Kommunikationen är en ömsesidig 

process där man delar eller förmedlar tankar och känslor och en förutsättning för att 

uppnå målet med omvårdnaden dvs. att hjälpa patienten och familjer att bemästra 

sjukdom och lidande och även ibland finna en mening i sin upplevelse. Det är en 

komplicerad process som kräver bestämda förutsättningar, däribland kunskap och 

förmåga att tillämpa kunskapen, sensitivitet och ett sinne för ”timing” samt behärskande 

av olika kommunikationstekniker. Det finns både verbal och icke verbal 

kommunikation där den verbala kommunikationen syftar till sådant som sägs med ord. 

Den icke verbala kommunikationen syftar till överföring av meddelanden utan att 

använda ord såsom sådant som sägs med gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk, men 

inkluderar också uttryck i ljud i form av gråt, jämmer och skrik.  

 

Travelbee beskriver olika risker som kan få kommunikationen att kollapsa såsom  

1) misslyckande i att uppfatta personen som en unik människa: sjuksköterskan kan ha 

förutfattade meningar om hur sjuka människor är som kan bygga på en liten grupp 

människors beteende för att sedan generalisera detta till alla sjuka människor, 
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2) misslyckande i att upptäcka betydande nivåer i kommunikationen: det kan finnas 

underliggande oro som sjuksköterskan bör fånga upp i en till synes enkel fråga, 

3) misslyckande i att lyssna: kommunikationen är blockerad om en person i ett samtal 

missar att motta (lyssna till, eller höra) ett överfört budskap, eller att sjuksköterskan 

pratar för mycket själv, 4) att värderande uttalanden görs utan reflektion: sjuksköterskan 

kan svara den sjuke i positiva ordalag utan att tänka på att den sjukes känsla kanske är 

negativ, 5) att klyschor och automatiska svar används: detta kan underminera den sjukes 

känslor och göra att kommunikationen inte utvecklas vidare, 6) att anklaga, 

skuldbelägga och reta patienter: en del sjuksköterskor skyller på den sjuke och verbalt 

anklagar hen för att själv ha orsakat sig sin skada eller sjukdom vilket gör att patienten 

känner sig exempelvis skuldbelagd, bortgjord och som en börda, 7) att misslyckas i att 

avbryta: en del sjuksköterskor tror att det är oartigt att avbryta när patienten talar, men 

ibland behövs det för förståelsen (Travelbee 1971).  

 

Den ömsesidiga processen kring kommunikationen som Travelbees omvårdnadsteori 

innefattar är, som ovan beskrivet, en förutsättning för att uppnå målet med omvårdnaden 

(Travelbee 1971). En god kommunikation med patienten är en förutsättning för att 

patienten ska kunna uppnå hälsa. ”Vårdarens uppgift är att tillsammans med patient och 

ibland närstående ta ansvar för en personlig hälsoplan som utgår från de resurser för 

hälsa som identifierats i patientens berättelse” (Edberg et al. 2013 s. 46). Detta relaterar 

således till ”vårdande” och ”hälsa” som är två av omvårdnadens fyra bärande begrepp. 

 

 

1:6 Problemformulering    

Alla patienter har rätt till vård på lika villkor vilket ställer krav på en väl fungerande 

kommunikation mellan patienter och vårdare. Information förväntas vara anpassad efter 

patienternas egen förmåga. Om patienten och distriktssköterskan talar olika språk och 

har svårt att förstå varandra har patienten rätt till tolk. Internationella och svenska 

studier har visat att svårigheter kan uppstå då kommunikationen mellan patient och 

vårdare sker via tolk. Inga svenska studier har hittats som beskriver BVC-sköterskans 

erfarenheter och reflektioner av hur det är att arbeta med barn och deras vårdnadshavare 

när kommunikationen sker via tolk. Endast en svensk studie har hittats som bl.a. 

beskriver BVC-sköterskans erfarenheter av tolksamtal med somaliska föräldrar, men i 

den studien ingick inte barnperspektivet. Med tanke på Sveriges ökande 
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migrationssiffror kommer troligen tolksamtalen inom primärvården att öka och fler 

samtal kommer att kommuniceras mellan barn/vårdnadshavare och BVC-sköterskan via 

tolk. Därmed blir kunskapen kring BVC-sköterskans erfarenheter och reflektioner av 

arbetet i det tolkade samtalet angelägen kunskap för framtiden och kan kanske bidra till 

att utveckla BVC-sköterskans kommunikation i tolksamtal. 

 

 

1:7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva BVC-sköterskans erfarenheter och reflektioner av att 

arbeta på BVC när kommunikationen med barnen och deras vårdnadshavare sker via 

tolk.   

 

Med tolk avser författaren både ackrediterade språktolkar och anhöriga som språktolkar. 

 

 

2. Metod 

2:1 Design 

Författaren valde en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. Att en kvalitativ ansats 

valdes var för att författaren ville sträva efter att få en förståelse för helheten av 

informanternas erfarenheter och reflektioner utifrån deras berättelser och då är denna 

ansats att föredra enligt Polit och Beck (2012).  

 

 

2:2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av sju BVC-sköterskor som arbetar i primärvården, både 

på offentliga och privata hälsocentraler. BVC-sköterskorna erhölls genom ett 

ändamålsenligt urval då författaren ville finna BVC-sköterskor med erfarenhet av att 

arbeta med barn och deras vårdnadshavare när kommunikationen sker via tolk. 

Ändamålsenliga urval rekommenderas då författare vill finna informanter som anses 

kunna svara på vissa frågeställningar/syften (Polit & Beck 2012). Författaren valde 

därför att vända sig till hälsocentraler där många familjer med tolkbehov besöker 

hälsocentralen. Alla informanter var kvinnor. Det skiljde 32 år mellan den yngste och 

den äldste informanten och medianvärdet för åldern var 55 år. Antal yrkesverksamma år 
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som BVC-sköterska varierade från ett halvår till 25 år och medianvärdet för antal 

yrkesverksamma år var elva år. En av informanterna hade utbildning i att arbeta med 

tolksamtal och denna utbildning fick informanten för 15-20 år sedan. 

Inklusionskriterierna för studien var följande: distriktssköterskor som arbetar på BVC-

mottagningar på privata eller offentliga hälsocentraler, hade minst sex månaders vana 

att kommunicera med patienter via ackrediterade tolkar och anhöriga som tolkar samt 

att BVC-sköterskorna som tillfrågades skulle arbeta på mottagningar inom områden där 

många personer med tolkbehov besökte hälsocentralen.  

 

 

2:3 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod då författaren ville 

erhålla nödvändig information, men även ge informanten möjlighet att svara med sina 

egna ord (Polit & Beck 2012). En frågeguide utarbetades av författaren i samråd med 

handledaren för att användas som underlag för intervjuerna (se bilaga 1) Frågeguiden 

inleddes med fem bakgrundsfrågor, bland annat om informantens ålder, hur länge denne 

hade arbetat på hälsocentralen och om informanten hade någon särskild utbildning i att 

arbeta med tolkade samtal. Detta bedömdes vara viktigt då det gav en beskrivning av 

om det var en informant med stor erfarenhet av att arbeta med hjälp av tolk eller om 

informanten inte hade arbetat så länge men kanske hade en färskare utbildning. Frågor 

rörande BVC-sköterskans erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete när 

kommunikationen sker via tolk bestod av öppna frågor för att informanten skulle ges 

möjlighet att svara med egna ord. De var till antalet tio frågor som berörde faktiska 

tolksituationer som BVC-sköterskan varit med om och hennes reflektioner kring 

positiva och negativa erfarenheter kring tolksamtal. Exempel på frågor som ställdes var 

följande: ”Kan du berätta om någon situation där du har arbetat via tolk och där det 

fungerade bra”, ”Kan du berätta om någon situation där du har arbetat via tolk och där 

det inte fungerade bra”, ”Vilka erfarenheter har du och hur reflekterar du kring 

tidsåtgången när du arbetar via tolk". Intervjuguiden avslutades med frågan ”Finns det 

något mer du vill berätta som relaterar till det vi har pratat om innan vi avslutar 

intervjun” för att ge informanten chans att tillägga sådant de kanske tänkt på, men som 

inte togs upp i någon fråga. Att avsluta med en öppen fråga rekommenderas av Polit och 

Beck (2012) då det ofta kan locka fram en mängd viktig information. Informanternas 

svar följdes upp om oklarheter uppstod med följdfrågor (Polit & Beck 2012) såsom 
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exempelvis "hur menar du då" eller "kan du utveckla detta mer", se bilaga 1. Även 

specifika uppföljningsfrågor ställdes utifrån informanternas svar vid oklarheter eller då 

förtydliganden behövdes för författarens förståelse.  

 

 

2:4 Tillvägagångssätt 

Författaren kontaktade via brev berörda verksamhetschefer i ett län i Mellansverige och 

gav information om den tänkta studien samt svarstalong för att erhålla ett skriftligt 

godkännande från dem att få genomföra studien. Två av verksamhetscheferna skickade 

sitt godkännande via post och två av dem svarade via mail. En av verksamhetscheferna 

som godkände studien begränsade urvalet till att tre hälsocentraler inom 

verksamhetsområdet fick kontaktas. De övriga verksamhetscheferna angav inga 

begränsningar. Efter att författaren fått nödvändiga medgivanden från berörda 

verksamhetschefer kontaktades sju hälsocentralers vårdenhetschefer via mail med ett 

informationsbrev där studiens syfte, metod och etiska aspekter beskrivits samt en 

önskan om vidarebefordran av brevet till de BVC-sköterskor som arbetade på 

hälsocentralerna. Författaren bad också om kontaktuppgifter till BVC-sköterskorna för 

att själv kunna kontakta dem. Från två av vårdenhetscheferna fick sedan författaren 

namn och mailadresser till BVC-sköterskor som var intresserade av att delta i studien. 

Från tre andra hälsocentraler kontaktades författaren själv av intresserade informanter 

efter att de hade fått informationsbrevet från sin vårdenhetschef. Från en av 

hälsocentralerna fick författaren inget svar varpå påminnelsemail skickades ut men 

författaren erhöll inget svar. Åtta BVC-sköterskor blev tillfrågade om att delta men en 

av BVC-sköterskorna som författaren kontaktade valde att inte delta i studien. 

Författaren har svårt att exakt veta hur många BVC-sköterskor som tillfrågades 

eftersom vårdenhetscheferna gjorde olika vad gäller författarens förfrågan om att erhålla 

kontaktuppgifter till BVC-sköterskorna för att själv kunna kontakta dem. Tid och plats 

avtalades sedan med de BVC-sköterskor som valde att delta via telefon eller mail 

utifrån BVC-sköterskornas önskemål. Samtliga intervjuer har utförts på respektive 

arbetsplatser i BVC-sköterskornas mottagningsrum med endast författaren och 

informanten i rummet och inga avbrott eller störningar inträffade. Alla intervjuer 

genomfördes mellan den 19/2 – 8/4 2016 och de var mellan 14-32 minuter långa.  

Den första intervju som genomfördes var en testintervju för att se till att inga frågor var 

svåra att förstå eller kunde missuppfattas. När denna var genomförd och transkriberad 
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beslöt författaren i samråd med handledaren tillägga tre extra frågor i intervjuguiden för 

att den skulle bli mer omfattande. Dessa frågor berörde BVC-sköterskornas erfarenheter 

gällande om tolkens kön har någon betydelse i tolksamtal, hur ett bra tolksamtal skulle 

se ut samt vilket stöd BVC-sköterskorna känner att de har i sitt arbete. Den första 

intervjun kunde ändå inkluderas i resultatet då den ansågs svara på studiens syfte. Alla 

intervjuer har spelats in på författarens mobiltelefon och sedan sparats över till ljudfiler 

på författarens dator. Intervjuerna raderades från författarens mobiltelefon så fort 

ljudfilen på datorn var sparad.  

 

 

2:5 Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom noggrant för att 

helheten skulle tydliggöras. Intervjuerna analyserades sedan av författaren genom att 

använda kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats i linje med Graneheim och 

Lundman 2004. De olika intervjuerna fick varsin färg i analysen för att författaren hela 

tiden skulle kunna ha kontroll över vem som sagt vad i de olika intervjuerna. Författaren 

började med att först lyfta meningsbärande enheter ur texten som sedan kondenserades 

och kodades, för att därefter kunna dela in materialet i subkategorier som hörde 

samman. Slutligen kunde liknande subkategorier sorteras in i kategorier (se Tabell 1 

Exempel: Från meningsbärande enheter till tema) och utifrån kategorierna formades så 

ett tema (Graneheim & Lundman 2004; Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Detta tema 

framkom efter att författaren upprepade gånger hade läst igenom materialet och då 

upptäckte att det hela tiden återkom samma latenta budskap i olika former. Författaren 

valde tekniken med kvalitativ innehållsanalys då mängden data var förhållandevis stor 

samt för att få hjälp till en bra struktur att basera resultatet på. Kvalitativ analys hjälper 

forskaren att strukturera upp narrativt data med syfte att upptäcka underliggande teman, 

kategorier och mönster genom att se skillnader och likheter i sitt material (Polit & Beck 

2012). Den induktiva ansatsen innebär att analysen av texten är förutsättningslös dvs. att 

analysen är gjord utan någon i förväg utarbetad mall (Graneheim & Lundman 2004; 

Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Författaren har under hela arbetets gång haft 

kontakt med handledare och studiekamrater som ingår i handledningsgruppen en gång i 

veckan. De har hjälpt till att granska arbetet och givit respons med kritik och förslag på 

ändringar eller förbättringar för att öka tillförlitligheten i arbetet (Polit & Beck 2012).  
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Tabell 1 Exempel: Från meningsbärande enheter till tema 

Meningsbärande 

enheter  

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

Alltså jag tycker 

ju...rent generellt så 

tycker jag att det är 

bättre med på platstolk 

när vi ska prata med 

barn och vi gör och 

alltså man visar och 

man håller på och dom 

är med på ett annat sätt. 

Det är lättare med 

på platstolk när vi 

ska prata med 

barn, för man 

visar och håller på 

och de är med på 

ett annat sätt.  

Lättare med 

platstolk vid 

samtal med barn 

Fördelar med 

platstolk 

framför telefon-

tolk 

Förutsättningar 

för ett lyckat 

tolksamtal 

BVC-sköt-

erskan ställs 

ofta inför 

svårigheter i 

arbetet när 

tolk måste 

användas 

men ser en 

glädje i och  

Tolk på plats med rätt 

dialekt såklart, en som 

är insatt… [i sjuk-

vårdstermer?] i 

sjukvårds-terminologi 

och den som alltså är 

med i matchen 

Ett bra tolksamtal 

har en vaken tolk 

på plats med rätt 

dialekt och som är 

insatt i sjukvårds-

terminologi. 

Bra med 

uppmärksam 

platstolk med 

rätt dialekt som 

kan sjukvårds-

terminologi 

Tolkars förhåll-

ningssätt och 

könstillhörighet 

kan bidra till 

positiva sam-

talsupplevelser 

Förutsättningar 

för ett lyckat 

tolksamtal 

en vilja till 

att göra 

dessa möten 

så bra som 

möjligt. 

…en mamma som hon 

vill inte ha tolk men jag 

kan inte alls 

kommunicera med na 

hon vill ju bara ha 

släkting via telefon och 

det är jättesvårt…eller 

så tar hon nån med 

sig… 

En mamma vill 

inte ha tolk utan 

bara en släkting 

som tolkar per 

telefon vilket är 

jättesvårt, eller att 

hon tar med sig en 

släkting.  

Mamman vill 

inte ha tolk, 

bara släkting - 

jättesvårt 

Familjers önske-

mål kring tolk-

samtal 

Bidragande 

orsaker till 

svårigheter i  

tolksamtal 

 

…telefontolk tycker jag 

är svårt …för barn 

skriker och då hör inte 

tolken då sitter den och 

säger va va åt allting 

Svårt med 

telefontolk 

eftersom barn 

skriker och tolken 

inte hör. 

Svårt när 

telefontolk inte 

hör pga. 

barnskrik 

Störande ljud Bidragande 

orsaker till 

svårigheter i  

tolksamtal 

 

 

 

2:6 Forskningsetiska överväganden 

Författaren har endast haft för avsikt att beskriva BVC-sköterskans erfarenheter och 

reflektioner av hur det är att arbeta när tolk måste användas i kommunikationen. 

Författaren ansåg att studiens val av ämne överensstämmer med "Principen om att göra 

gott" enligt de etiska riktlinjer som ligger till grund för omvårdnadsforskning i Norden 

(Sykepleiernes Samarbeide i Norden 2015) då denna innebär att förebygga och minska 

skada samt främja det goda. Författaren ansåg att studiens resultat skulle kunna bidra till 

att utveckla BVC-sköterskans kommunikation i tolksamtal vilket i så fall skulle främja 

det goda. Vidare har författaren haft för avsikt att presentera ett så objektivt resultat som 

möjligt i linje med Polit och Beck (2012). Att ha ett objektivt förhållningssätt innebär 

att forskarens bedömningar inte baseras på personliga värderingar och övertygelser. 

Författaren har i föreliggande studie därför försökt att medvetet bortse från förutfattade 

antaganden både under intervjuerna och i analysarbetet för att kunna presentera ett för 



 

11 

 

studien rättvist resultat. Huruvida författaren har lyckats med detta ligger i betraktarens 

ögon. 

 

Författaren erhöll först ett godkännande från berörda verksamhetschefer till att få 

genomföra studien. Informanterna fick information om att deltagandet helt byggde på 

frivillighet via informationsbrevet och att de när som helst kunde välja att avsluta 

deltagandet i studien utan att en förklaring skulle krävas, samt att ingen enskild 

deltagare skulle kunna urskiljas i det färdiga examensarbetet. Allt material hanteras 

konfidentiellt, dvs. intervjuerna, den transkriberade texten samt kodlistan hålls inlåsta 

åtskilda i författarens bostad. Allt material kommer att förstöras när studien blir ett 

godkänt examensarbete. Vidare har informanterna upplysts om att det godkända 

examensarbetet kommer att finnas fritt tillgängligt via Högskolan i Gävles databas 

DIVA alternativt att författaren skickar en kopia av arbetet om de skulle vilja ta del av 

resultatet. 

 

 

3. Resultat 

Författaren har i analysen kommit fram till temat BVC-sköterskan ställs ofta inför 

svårigheter i arbetet när tolk måste användas men ser en glädje i och en vilja till att 

göra dessa möten så bra som möjligt. Två kategorier med sammanlagt 9 subkategorier 

utarbetades. De två kategorierna är: Förutsättningar för ett lyckat tolksamtal och 

Bidragande orsaker till svårigheter i tolksamtal. Överst på nästa sida presenteras 

subkategorierna, kategorierna och temat i tabell 2 Subkategorier, Kategorier och Tema. 

 

Resultatet presenteras i löpande text där temat och kategorierna utgör huvudrubriker till 

de olika styckena och subkategorierna tjänar som underrubriker till kategorierna. Citat 

är tagna ur de transkriberade intervjuerna för att styrka resultatet. Det är en god 

spridning bland valda citat då alla informanter är representerade. Citaten presenteras 

utifrån benämningarna i1, i2, i3 osv, vilket betyder informant 1, informant 2, informant 

3 osv. Ordningen på numreringen av informanterna har inget att göra med i vilken 

ordning författaren intervjuade dem.  
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Tabell 2 Subkategorier, Kategorier och Tema 

Subkategorier Kategorier Tema 

Tolkars förhållningssätt och könstillhörighet kan bidra till 

positiva samtalsupplevelser  

Förutsättningar för ett 

lyckat tolksamtal 

BVC-sköterskan ställs 

ofta inför svårigheter 

Fördelar med platstolk framför telefontolk  i arbetet när tolk måste 

Positiv inställning, stödjande chef och 

utbildningsmöjligheter är viktigt 

 användas men ser en 

glädje i och en vilja till 

Tillåtande samtalsklimat med utrymme för frågor och 

underlättande strategier viktigt 

 att göra dessa möten så 

bra som möjligt.  

Tolkars förhållningssätt och bristande kunskaper kan bidra 

till frustration 

Bidragande orsaker 

till svårigheter i  

 

Teknisk utrustning kan påverka arbetet negativt tolksamtal   

Familjers önskemål kring tolksamtal   

Störande ljud   

Tid och resurser kan vara begränsande   

 

 

3:1 BVC-sköterskan ställs ofta inför svårigheter i arbetet när tolk måste användas   

       men ser en glädje i och en vilja till att göra dessa möten så bra som möjligt 

Temat tillika rubriken ovan var det genomgripande budskapet som framkom i resultatet 

från alla intervjuerna. Alla BVC-sköterskorna beskrev denna ofta komplexa situation 

som arbetet via tolk upplevdes vara med engagemang och glädje samtidigt som 

svårigheter av olika slag ständigt återkom i deras beskrivningar.  

 

 

3:2 Förutsättningar för ett lyckat tolksamtal 

I denna kategori beskrevs att tolksamtal fungerar bra i många situationer. BVC-

sköterskorna hade många exempel och önskemål kring hur ett tolksamtal blir till det 

bästa, relaterat till tolkens förhållningssätt och könstillhörighet, fördelar med 

platstolkning, vad som kan underlätta i arbetet samt vad som upplevdes viktigt i arbetet.  

 

Tolkars förhållningssätt och könstillhörighet kan bidra till positiva 

samtalsupplevelser 

BVC-sköterskorna beskrev att tolken skulle vara en ”språkmaskin” dvs. endast en röst 

och som gärna skulle hålla sig i bakgrunden, men ändå vara alert och översätta allt som 

sades i samtalet, fråga om vid oklarheter och inte förklara en massa saker runt omkring. 
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En lugn, förberedd, ackrediterad sjukvårdstolk med rätt dialekt föredrogs framför en 

anhörigtolk, eftersom det ansågs bättre med en bokad opartisk tolk som inte lade in egna 

värderingar i samtalet. Även familjerna föredrog en tolk som de inte kände enligt BVC-

sköterskorna. Dock ansåg flera av BVC-sköterskorna att det ibland kunde fungera bra 

med en anhörig som tolk såvida den anhörige fungerade som en språkmaskin och inte 

lade in egna värderingar. Det uttrycktes också en önskan om att tolken skulle vara en 

kvinna, då det mest var kvinnor med sina barn som besökte BVC-mottagningarna. De 

upplevde att kvinnorna hade lättare att prata via en kvinnlig tolk om kulturellt känsliga 

saker såsom relationer, barnafödande, amning och brösten då det i vissa kulturer inte 

samtalas med män om sådant. Kvinnorna ville ogärna klä av sig inför en manlig tolk 

enligt BVC-sköterskorna. Däremot upplevdes det gå lika bra att ha manlig tolk i rent 

medicinska frågor kring barnets tillstånd. När det gäller tolksamtal med barn var det 

önskvärt att tolken kunde få barnet att slappna av och informera på sådant sätt att barnet 

förstod bra.  

 

” Tolk på plats med rätt dialekt såklart, en som är insatt… [I sjukvårdstermer?] i 

sjukvårdstermenologi och den som alltså är med i matchen” (i6) 

 

Fördelar med platstolk framför telefontolk 

Telefontolkning användes oftast av BVC-sköterskorna även om de egentligen hellre 

ville ha tolken på plats. BVC-sköterskorna beskrev att det var enklare att ha platstolk 

eftersom det gav ett annat samspel med tolken eftersom mycket i kommunikationen 

uttrycktes genom kroppsspråk och ansiktsuttryck, alltså inte bara i ord. BVC-

sköterskorna kunde ofta se på en platstolks ansiktsuttryck om hen hade uppfattat saker 

och ting rätt. Det ansågs också enklare att ha tolken på plats både i mottagningsrummet 

och under hembesök då BVC-sköterskan ofta är rörlig i rummet och väger och mäter 

barnen. Dock uttryckte vissa BVC-sköterskor att de hade bärbara små högtalare som de 

kunde ta med sig vid förflyttningar och som de tyckte fungerade bra vid telefontolkning 

på mottagningen. Vid samtal med barn upplevdes det också vara fördelaktigt med tolk 

på plats eftersom det kunde vara svårt för barn att kommunicera via en högtalare och för 

att BVC-sköterskan ofta visade saker med gester i kommunikationen med barn. 

Ytterligare en aspekt som sågs som en fördel med platstolkning var att det var enklare 

att ge ordinationer på exempelvis kortisonbehandlingar med en platstolk då denne 
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skriftligt kunde översätta den skrivna svenska sköterskeordinationen till familjens 

hemspråk. 

 

”...alltså man pratar ju mycket med kroppen med ansiktsuttryck både på dom som får tolk o 

alltså på tolken, hur dom liksom samspelar… dom får en annan känsla när dom är på plats.” 

(i6) 

”...den tolken var kanonbra… kunde liksom berätta för flickan och allt jag sa hur hon nu skulle 

sitta och slappna av med armen å lite så ja jag tyckte det gick kanonbra.” (i5) 

 

Tillåtande samtalsklimat med utrymme för frågor och underlättande strategier viktigt 

Familjer som behöver tolk upplevdes ha mycket mer funderingar och tankar kring 

sjukdomar än familjer med svensk bakgrund. Rådgivning till dessa familjer var därför 

en stor del i arbetet. Därför ansågs ett tillåtande samtalsklimat för att få ställa frågor 

vara viktigt. Familjerna skulle känna att de vågade ställa egna frågor eller fråga igen i 

fall de inte förstod och det var också viktigt att tolken frågade ifall det var något som 

hen inte förstod. Att BVC-sköterskan själv var tydlig, rak och lugn i tolkmötet, inte 

använde för svåra ord samt talade i kortare sekvenser för att tolken skulle hinna med att 

översätta var också viktigt. Kontakten skulle vara riktad till familjen och inte till tolken 

och BVC-sköterskan fick inte bli för fixerad vid telefonen. Ett tolksamtal tog längre tid 

enligt BVC-sköterskorna eftersom det är en trepartskommunikation, allt skall sägas två 

gånger. Detta löste de genom att boka lite extra tid när de hade tolksamtal jämfört med 

ett icke-tolkat samtal. 

 

”...och att vi tänker på vad vi använder för språk och va extra tydlig, det får inte va för 

avancerad svenska heller... Då kan det bli svårt för dom att förstå.” (i3) 

”…jag har ju haft lite information om hur man ska prata med tolk så att jag försöker prata kort 

och vänta in...och lite sådär.” (i6) 

”Om jag brukar ha en halvtimme på ett besök så kanske jag tar 45 minuter på tolken när det är 

tolksamtal.” (i7) 

 

Andra underlättande strategier var att visa bilder som passade in på ämnet som berördes 

i samtalet. Om det t.ex. gällde mat visades bilder på olika grönsaker. Då upplevdes 

samtalet som extra tydligt enligt BVC-sköterskorna. Att även skriva ner ord på svenska 

på en lapp som föräldern rekommenderades att köpa till sitt barn så att föräldern kunde 

visa lappen för personal i affären var en annan strategi som framkom. BVC-
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sköterskorna brukade också ge ut broschyrer på familjernas hemspråk i de fall det fanns 

tillgång till sådana. 

 

”…nu ska vi prata kring det här med ehm…när barnet ska börja äta och sen så kan jag också ta 

fram eh…bilder på eh…olika maträtter och så kan jag ha den här bilden framför samtidigt som 

jag har telefontolk för då blir det också mera levande för föräldrarna.” (i4) 

 

Vid samtal med barn via en telefontolk brukade BVC-sköterskan be tolken att berätta 

för föräldern hur barnet skulle göra i något visst moment och sedan fick föräldern i sin 

tur hjälpa barnet. Även teckenspråk och kroppsspråk användes mycket i 

kommunikationen både med barn och vuxna. 

 

”Ja (fniss) och det är mycket teckenspråk väldigt mycket teckenspråk och kroppsspråk.” (i5) 

 

Positiv inställning, stödjande chef och utbildningsmöjligheter är viktigt  

Att arbeta med familjer med tolkbehov ansågs av samtliga BVC-sköterskor vara något 

positivt, även om vissa tyckte att det ibland kunde vara problematiskt, tungt och 

frustrerande också. Den positiva inställningen beskrevs som roligt, kul, berikande, 

varierande och härligt. 

 

”…men ändå är de ju... dom här… som inte är helsvenskar… dom är ju, det är ju väldigt 

berikande. Otroligt roligt med… det är jättehärligt å jobba med dom.” (i1) 

”Det är väl det här jag tycker är roligt med det här området där jag jobbar att det är varierat.. 

att det är olika liksom personligheter olika kulturer det är liksom tolksamtal ena stunden och ett 

helt annat typ av besök i nästa stund och det är ju charmen med jobbet.” (i3) 

 

Något inom arbetssituationen som framkom som betydelsefullt var att samtliga BVC-

sköterskors vårdenhetschefer tillät BVC-sköterskorna att lägga upp sitt arbete som de 

ville utan synpunkter på att det bokades extra tid för tolksamtalen. Detta uppfattade flera 

av BVC-sköterskorna som ett slags stöd från chefen. Dock tyckte flera av BVC-

sköterskorna att det hade varit bra med mer kunskap och utbildning i tolksamtal för att 

själva känna sig säkrare i arbetet men ingen visste om det fanns någon sådan utbildning.  
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3:3 Bidragande orsaker till svårigheter i tolksamtal 

Det framkom att BVC-sköterskan ofta ställdes inför flera olika utmaningar när det 

gällde arbetet i tolksammanhang relaterat till tolken, den tekniska utrustningen, 

familjernas önskemål, störande ljud samt tid och resurser.  

 

Tolkars förhållningssätt och bristande kunskaper kan skapa irritation  

BVC-sköterskorna hade uppfattningen att tolkar var utbildade till att endast vara en 

språklänk mellan BVC-sköterskan och familjen men att den länken inte alltid 

fungerade. Tolkens språk kunde vara ett problem genom att den beställda tolkens språk 

eller dialekt inte stämde överens med det språk som familjen talade. Även tolkens 

svenskkunskaper upplevdes som bristande ibland och att tolkarna av och till hade 

bristande kunskaper i den medicinska terminologin trots att de var anmodade att tolka 

sjukvård. 

 

”…det handlar så mycket om dialekter också… Man kanske har fått nån fel dialekt av nåt slag 

alltså dom här kurdiska sorani det är ju också olik, det låter olika och så kan man ju höra det 

där liksom att dom inte förstår riktigt heller och då förstår ju inte dom vad jag säger så ibland 

kan det blir lite kommunikationsproblem också…” (i3) 

 

Irritation skapades hos vissa BVC-sköterskor när tolken utifrån sin presentation att vara 

en oberoende tolk som översätter allt som sägs i rummet, inte levde upp till det som 

utlovades genom att inte översätta allt eller verkade frånvarande i samtalet. Just vid 

telefontolkning framkom att det kändes problematiskt att tolken tystnade då BVC-

sköterskan och föräldern gick ifrån telefonen till en annan del av rummet för att väga 

och mäta barnen. Oro fanns att saker kunde missas om inte tolken översatte allt. Att 

tolken tystnade kunde bero på antingen att hen inte hörde eller att hen inte trodde sig 

behöva översätta då BVC-sköterskan och familjen lämnade telefonen vid vägning och 

mätning. Flera av BVC-sköterskorna hade uppfattningen att tolkarnas kvalitet varierade 

beroende på vilken tolkförmedling som anlitades.  

 

”…så visst märks det skillnad det gör det ju för ackrediterade tolkar ska ju säga allt som sägs i 

rummet och det är väl lite där som det inte funkar riktigt så jag vet inte riktigt hur mycket 

ackrediterade tolkar dom har…” (i6) 
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Vissa BVC-sköterskor beskrev också att tolken kunde ta mycket plats i rummet och inte 

höll sig i bakgrunden. Tolkens kunskaper relaterat till det manliga könet framkom också 

som ett problem i vissa situationer då några av BVC-sköterskorna upplevde att manliga 

tolkar inte hade så mycket kunskaper kring amning och barn. Detta ansågs vara 

kulturellt betingat med skilda världar för kvinnor respektive män. 

 

”…tyvärr är det väl så att att eh....en del manliga tolkar har svårt att eh... föra över, ja men å 

tolka, ja men man har ju mycket frågor om amning och... eh barn över huvud taget så har dom 

inte så stora kunskaper om det…” (i2) 

”…barn är kvinnans värld. I vissa kulturer är det ju så. Så då liksom kanske man inte tar upp 

det som man vill som besökare eller som mamma här då därför att det liksom det blir så skilda 

världar…” (i1) 

 

Att föräldrar agerade tolkar åt sina barn var inte heller önskvärt då det är BVC-

sköterskan som skall ha kontakten med barnet, bedömningen av barnet ansågs då bli 

sämre. Det ansågs inte heller bra när syskon tolkade då de ibland svarade i sitt syskons 

ställe vid exempelvis språkscreening. Det framkom dock att BVC-sköterskorna hellre 

hade en anhörig som tolk än ingen tolk alls trots dessa svårigheter men att det inte gick 

att räkna med att en anhörig skulle tolka. 

 

Störande ljud 

Flera BVC-sköterskor beskrev att störande ljud kunde förekomma under framförallt 

telefontolkade samtal såsom exempelvis brummande motorljud, slammer från diskbaljor 

eller röster. När barn som var på besök hos BVC-sköterskan skrek stördes också 

kommunikationen med telefontolken eftersom det då blev svårt för tolken att höra vad 

som sades. Även i situationer när det var för många personer i mottagningsrummet 

samtidigt under ett tolksamtal upplevdes som svårt, eftersom det kunde bli väldigt rörigt 

och stökigt i rummet och kvalitén i arbetet försämrades. En informant uttryckte trots allt 

att det fanns en viss förståelse för att olika bakgrundsljud kan förekomma vid 

telefontolkade samtal även om det inte är bra, eftersom tolken alltid måste vara 

tillgänglig via sin telefon. 

 

”Ja det är nåt slammer bakom eller folk som pratar, ibland var det nån som satt i nån bil och en 

annan gång var det en tolk som hade nå barn i bakgrunden och jag menar det blir inte så 

jätteseriöst”. (i6) 
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Familjers önskemål i tolksituationer 

Föräldrar hade ibland önskningar som stred emot det BVC-sköterskorna bedömde och 

upplevde som det bästa. Föräldrarna föredrog ibland att en anhörig tolkade åt dem vilket 

BVC-sköterskorna beskrev som mindre bra då samtalet riskerade att färgas av den 

anhörigas åsikter, att den anhöriga gav svar i förälderns ställe eller att det blev för 

mycket privata samtal anhörigtolken och föräldern emellan.  

 

”…när föräldrarna inte är mottagliga trots att dom vill ha tolk så tackar dom ändå nej när dom 

kommer hit och sen att ja… att dom kan också välja den anhörig som är med istället för å ta 

den tolken som jag har beställt. …jag frågar och så jag får liksom inget vettigt svar...” (i7) 

 

Det framkom också att BVC-sköterskor upplevde att familjer ibland inte vill ha en viss 

tolk på grund av att de kunde ha träffat tolken förut och att de kanske inte hade den rätta 

känslan för varandra. Det beskrevs också att anhörigtolk kunde saknas vid hembesök 

trots att föräldern hade sagt att tolk skulle finnas i hemmet, vilket gjorde att 

kommunikationen blev lidande. Familjer kom ibland på ”obokade” besök till 

mottagningen, något som BVC-sköterskorna upplevde var vanligare bland familjer med 

tolkbehov än andra familjer. Denna typ av oplanerade besök resulterade ofta i att en 

anhörig fick tolka åt besökarna även om BVC-sköterskorna hellre ville använda bokade 

tolkar. 

 

Teknisk utrustning kan påverka arbetet negativt 

Inom denna subkategori beskrev BVC-sköterskorna problematiken kring 

telefontolkningar. Å ena sidan tyckte de att telefontolkning kan fungera bra om tolken 

var duktig men å andra sidan var det mycket problem kring tekniken. På olika 

arbetsplatser användes olika apparater såsom bärbar telefon, fast telefon eller bärbara 

högtalare vid samtalen. Det framkom att samtalen ofta blev avbrutna eller att det 

brusade mycket. Det kändes problematiskt att luren måste med vid förflyttning eftersom 

tolken annars hade svårt att höra. BVC-sköterskorna upplevde det osäkert att ge 

ordinationer via en telefontolk då de inte visste om föräldern skulle komma ihåg 

informationen eftersom de inte kunde skriva ner den på familjens hemspråk via 

telefontolkade samtal.  
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”…sen har ju vi jättedåliga verktyg för telefontolkning… den är ju inge bra våran högtalare. Vi 

har såna här jabra… det är via vi har ju mobil då så då går det via den högtalaren så att 

många gånger, jag vet inte om det är våra telefoner eller om det är högtalarna eh... det bryts 

och det eh... och man hör inte och dom hör inte vad en annan säger… så då höjer man ljudet 

och då blir det ju såhär liksom... [Brusigt?] Ja så att aa nej det är inte optimalt.” (i2) 

 

Tid och resurser kan vara begränsande 

Inom denna subkategori framkom enligt BVC-sköterskorna att det ofta var problem 

med att få den tolk som önskades eller att det var svårt att få tolkar inom vissa språk. 

Detta var ofta relaterat till en viss tolkförmedling. Detta gav frustration hos en del BVC-

sköterskor eftersom de var tvungna att ringa en viss förmedling då denna var 

upphandlad men att de visste att det fanns förmedlingar som fungerade bättre men som 

inte var med i upphandlingen. Enligt BVC-sköterskorna var telefontolk mer ekonomiskt 

fördelaktigt att använda än platstolk, varpå vissa var ålagda att i första hand välja 

telefontolk. Relaterat till tid beskrev BVC-sköterskorna att det kunde kännas 

frustrerande att vara bunden till ett visst bokat klockslag i ett visst antal minuter när det 

gällde tolksamtal. 

 

”Vi har ju sån här prioriteringslista, dom upphandlar ju en viss tolkförmedling och så står det 

vilken ordning att vi först ska ha den typen av tolk, går inte det så får man ta nummer två och så 

är det liksom listat sådär vilken ordning…” (i6) 

”Nej men det är ju just det här att att man måste ta hänsyn till att tider alltså och att ibland är 

det svårt att få tag på en tolk ehm…ibland så är föräldern här och har möjligheten men tolken 

hade vi bokat tio minuter senare så att vi kan inte sätta igång samtalet.” (i3) 

 

Det kunde också vara svårt att få tag i en tolk, tolken svarade inte i telefonen trots flera 

påringningar eller att tolken behövdes med kort varsel vilket var svårt att boka. En 

ekonomisk aspekt i tolksammanhang var att familjer ofta uteblev från 

mottagningsbesöken trots att tolk var bokad, vilket blev dyrt då utgiften för tolkservicen 

ändå måste betalas. 

 

”…sen är dom här besökarna duktiga att utebli också… Mm för man lägger ju, det är ju det här 

också en sak ibland att man kanske känner nej jag bokar ingen tolk nu för jag vet dom kommer 

inte komma och sen kommer dom och då är det svårt men det är ju just att det kostar ju också 

jättemycket pengar när dom inte dyker upp.” (i4) 
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4. Diskussion 

4:1 Huvudresultat 

Temat som framkom utifrån resultatet var BVC-sköterskan ställs ofta inför svårigheter i 

arbetet när tolk måste användas men ser en glädje i och en vilja till att göra dessa 

möten så bra som möjligt. Studiens resultat visade att BVC-sköterskorna hade en positiv 

inställning till att arbeta via tolk och många idéer om vad de ansåg var mest 

framgångsrikt då tolk användes i arbetet. Bidragande förutsättningar för ett lyckat 

tolksamtal relaterade till att tolken var en lugn, förberedd, ackrediterad sjukvårdstolk 

helst på platstolk, gärna av kvinnligt kön, med rätt dialekt, att BVC-sköterskan själv var 

lugn och tydlig i sin kommunikation, att samtalsklimatet öppnade för frågor både från 

familjen och tolken samt att en stödjande chef tillät BVC-sköterskorna att självständigt 

lägga upp sitt arbete. BVC-sköterskan ställdes inför en rad svårigheter i arbetet när tolk 

måste användas. Svårigheterna som framkom var relaterade till hur engagerad och 

kunnig tolken var, vilken könstillhörighet tolken hade, familjers önskemål som stred 

emot vad BVC-sköterskan ansåg var det bästa, störande ljud under tolksamtalet, 

tidsstyrt arbete, vilken tolkservice som var upphandlad samt svårigheter i telefontolkade 

samtal såsom avbrutna, brusiga samtal pga. dålig teknisk utrustning.    

 

 

4:2 Resultatdiskussion 

 

Förutsättningar för ett lyckat tolksamtal kontra bidragande orsaker till svårigheter i 

tolksamtal 

I föreliggande studies resultat framkom en rad förutsättningar som kan bidra till ett 

lyckat tolksamtal. Tolkens förhållningssätt och kunskaper var en viktig aspekt vilket 

stämmer väl överens med tidigare forskning. I Finland intervjuades sjuksköterskor som 

arbetade inom primärvården angående faktorer att ta hänsyn till när immigranter togs 

omhand. Där beskrevs vikten av tolkens professionella framtoning, att tolken skulle 

vara duktig i båda språken som användes i tolksamtalet och inte lägga in egna 

värderingar utan agera som en språkmaskin (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi 2014). Detta 

styrks även i andra studier med vårdpersonal (Degni, Suominen, Essén, El Ansari & 

Vehviläinen-Julkunen 2012; Hsieh, Hyejung & Kong 2010; Söderbäck & Ekström 

2014) och i en studie med tolkar (Butow et al. 2010).  
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Även bland immigranter har tolkens förhållningssätt belysts som viktiga. Hadziabdic, 

Heikkilä, Albin & Hjelm (2009) beskrev att immigranterna bland annat föredrog en tolk 

som betedde sig respektfullt och hade en professionell och neutral attityd. Dock visade 

föreliggande studies resultat att det ofta uppkom problem i vårdsituationer relaterade till 

tolkars förhållningssätt och kunskaper. Tolken kunde bli för personlig, var inte 

uppmärksam nog eller hade dåliga kunskaper i svenska språket eller i den medicinska 

terminologin. Detta kunde leda till kommunikationssvårigheter och frustration i arbetet. 

I tidigare forskning har negativa sidor som hett temperament, bristande uttryckssätt, 

nervositet, enformighet eller stelhet beskrivits som att det störde relationen i tolkade 

samtal (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi 2014). Immigranter har också upplevt att tolkar 

brister i sina språkkunskaper eller att tolken som var beställd talade helt fel språk eller 

dialekt (Fatahi, Nordholm, Mattsson & Hellström 2009; Krupic, Sadic & Fatahi 2016; 

Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi 2014).  

 

Att anhöriga används som tolk kunde vara både bra och mindre bra enligt BVC-

sköterskorna i föreliggande studie. Det upplevdes som en risk att anhöriga lade in i egna 

värderingar i samtalen och inte endast agerade språkmaskin. Samtidigt kunde anhöriga 

som tolk vara en tillgång då exempelvis familjen kom på ett oanmält besök eller att det 

inte gick att få tag i tolk med kort varsel. Dessutom ville en del familjer hellre ha en 

anhörig som tolk. I en svensk studie (Jirwe, Gerrish & Emami 2010) där intervjuer med 

sjuksköterskestudenter gjorts framkom istället en positiv inställning till att släktingar 

agerade tolk åt patienter. Sjuksköterskestudenterna kände att de lättare kunde identifiera 

patienternas oro. Dock framkom att det fanns vissa betänkligheter att släktingen inte 

översatte allt och att viss information kunde missas därav vilket också beskrevs i 

föreliggande studie. I en Schweizisk studie framkom det att vårdpersonal oftare använde 

kollegor med samma språk som patienten eller en anhörig som tolk, än en professionell 

tolk trots att de var medvetna om att kvalitén mellan en tränad och otränad tolk skiljde 

sig (Bischoff & Hudleson 2010). Det har också beskrivits att anhörigtolkars och 

professionella tolkars syn på sin egen roll som tolk skiljer sig åt. De professionella 

tolkarna såg sig mer som en ”kanal” i kommunikationen för att säkra överföringen av 

information medan anhörigtolkarna hade synen att de mer skulle underlätta i samtal än 

att översätta exakt det som sades (Rosenberg, Seller & Leanza 2007). I en omfattande 

systematisk litteraturstudie kom forskarna fram till att användning av professionella 
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(dvs. tränade) tolkar var associerat med ökad klinisk omsorg med högre kvalité än vid 

användning av tolkar utan utbildning (Karliner, Jacobs, Chen & Mutha 2007) vilket 

också bekräftas i en annan litteraturstudie (Giordano 2007). Det har också visat sig att 

patienter som använde en utbildad sjukvårdstolk i vårdkontakten hade högre sannolikhet 

till att vara medveten om förebyggande hälsoåtgärder (Morrison, Wieland, Cha, 

Rahman & Chaudhry 2012). Sett till tidigare forskning styrks därmed BVC-

sköterskornas inställning till att så ofta som möjligt anlita ackrediterade tolkar för att en 

så god och säker vård skall ges till familjer med tolkbehov i enlighet med att en vård på 

lika villkor skall ges till hela Sveriges befolkning.  

 

Tolkens könstillhörighet beskrevs i föreliggande studie både som ett hinder och en 

tillgång men kontentan var att kvinnlig tolk var att föredra i många situationer pga. 

kulturella aspekter kring män och kvinnor. Inte heller detta är något nytt då det bl.a. 

beskrivs i Söderbäck och Ekströms (2014) studie bland somaliska kvinnor invandrade 

till Sverige samt i Andersson, Johansson, Nilsson och Sahlberg-Bloms (2009) studie 

med syriska kvinnor invandrade till Sverige. 

 

Det framkom i föreliggande studie att familjer med tolkbehov ofta uppfattades ha 

många fler frågor och mycket funderingar kring sjukdomar i förhållande till familjer 

med svensk bakgrund och att rådgivning därför var en större arbetsuppgift till dessa 

familjer. Seale, Rivas och Kelly (2013) beskrev att det i tolksamtal fanns mindre 

utrymme för samtal kring patienternas egna idéer om arbetet med sin egen kropp, hälsa 

och sjukdom. Hudelson et al. (2013) visade att patienter som kommunicerade via tolk 

ofta gav korta svar på frågor från exempelvis läkaren eller sjuksköterskan och att deras 

deltagande i samtalet var minimalt i förhållande till icke-tolkade samtal. Bland kvinnor 

som immigrerat till Sverige har det visat sig att för att känna sig delaktiga i sin egen 

vård måste kvinnorna känna att de vågar ställa frågor i samtal i vårdsituationer 

(Brämberg, Nyström & Dahlberg 2010). Tolkar upplevde att tiden var knapp i tolkade 

samtal då det tar tid att hitta de rätta orden och fraserna i både svenska och det språk de 

tolkade i (Fatahi, Mattsson, Hasanpoor & Skott 2005). Kanske kan även detta relateras 

till BVC-sköterskornas upplevelse i föreliggande studie angående familjernas 

rådgivningsbehov. Det har även framkommit i föreliggande studie att tolksamtalen tar 

längre tid och förvisso bokades det längre tid till familjer med tolkbehov men tiden 

kanske inte var tillräcklig. Familjerna kanske inte kände att de hunnit få svar på allt de 
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undrade över och därmed fanns en känsla av osäkerhet kvar som gjorde att fler frågor 

dök upp.  

 

BVC-sköterskorna var positiva till att få mer utbildning kring tolksamtal, vilket också 

bekräftats i tidigare forskning inom svensk BVC-verksamhet (Berlin, Johansson & 

Törnkvist 2006). BVC-sköterskorna kände att de hade stöd från chefen i och med att de 

fritt fick lägg upp sitt arbete som de ville, men resultatet visade ändå att mer utbildning 

inom tolksamtal var önskvärt. I tidigare forskning bland sjuksköterskor har en av de 

mest eftertraktade egenskaperna hos en chef beskrivits som att denne var stödjande 

(Lynn Wieck, Prydun & Walsh 2002; Tourangeau, Cummings, Cranley, Ferron & 

Harvey 2010) liksom att brist på stöd kan ge försämrad mental och psykisk hälsa hos 

sjuksköterskor (Hayes et al. 2012). Att bl.a. vara stödjande till sina anställda har också 

beskrivits som viktigt i en studie med chefer till sjuksköterskor (Upenieks 2003). 

 

Diskussion av den teoretiska referensramen  

I Travelbees omvårdnadsteori  belyses kommunikationen (verbal och icke-verbal) som 

ett av omvårdnadens viktigaste redskap för en fungerande vård för att hjälpa patienten 

att uppnå hälsa (Travelbee 1971). I en tidigare svensk studie har kommunikationen 

mellan BVC-sköterskor och förstagångsmammor framkommit som en viktig aspekt för 

relationens förtroende och tillit (Fägerskiöld & Ek 2003). En ickefungerande 

kommunikation kan också bidra till ojämlikhet i hälsa på grund av etniska och kulturella 

skillnader (Akhavan 2012). I föreliggande studie framkom en rad svårigheter när 

kommunikationen mellan BVC-sköterskan och barnen och deras vårdnadshavare sker 

via tolk. Om kommunikationen mellan BVC-sköterskan och familjen brister finns 

därmed risken att hälsan blir lidande för familjen och relationen till BVC-sköterskan 

minskar i eller aldrig uppnår förtroende och tillit. För familjer med tolkbehov är risken 

extra stor att kommunikationen brister framför allt i den verbala kommunikationen, 

varpå författaren anser att BVC-sköterskan måste vara extra lyhörd för den icke-verbala 

kommunikationen och verkligen försöka fånga upp familjernas ansiktsuttryck och 

kroppsspråk för att se till att risken för att drabbas av ohälsa minimeras. Travelbee tar 

inte upp området tolksamtal specifikt i sin teori kring kommunikation, vilket kan 

förklaras med att ett tolksamtal skall anses vara lika bra som ett icke-tolkat samtal. Sett 

utifrån de sju risker som kan bidra till att kommunikationen kollapsar (se inledningen 

rubrik 1:5) i Travelbees teori är det lätt att se att många av dessa risker blir extra stora i 
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tolkade samtal som t.ex. punkterna: 2) misslyckande i att upptäcka betydande nivåer i 

kommunikationen då samtalet hela tiden går via tolken, 3) misslyckande i att lyssna 

samt 7) misslyckas i att avbryta då tolksamtalet är en svårighet i sig, tolken bör få prata 

till punkt, det blir svårt att avbryta mitt i.  

 

 

4:3 Metoddiskussion 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en studies trovärdighet kan belysas 

utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltigheten beskriver hur 

forskningsprocessen kan ha påverkat studiens resultat och tillförlitligheten beskriver 

noggrannheten i datainsamlingen. Överförbarheten syftar till om en studies resultat kan 

överföras till andra sammanhang eller grupper, vilket lämnas åt läsaren att bedöma. 

Författaren har i föreliggande studie försökt att beskriva studiens metoddel så noggrant 

som möjligt för att öka chansen till överförbarhet.  

 

Denna studies resultat bygger på enskilda intervjuer med sju informanter. Författaren 

hade under datainsamlingens gång ambitionen att finna åtta informanter till studien men 

det visade sig inte vara helt enkelt. Vad det beror på att inte fler informanter lyckades 

rekryteras kan författaren endast spekulera i. Kanske berodde det på själva studien, 

kanske på rekryteringssättet eller på att de helt enkelt inte ville delta. Dock är den 

troligaste orsaken att många BVC-sköterskor har mycket att göra på sina arbeten, vilket 

också framkommit i denna studies resultat och därmed inte prioriterade att delta.  

Författaren har således ställt sig frågan huruvida en till informants svar hade kunnat 

påverka resultatet nämnvärt? Studiens resultat är dock ganska samstämmigt gällande 

BVC-sköterskornas erfarenheter och reflektioner i språktolkade samtal och därmed är 

författaren trygg med att resultatet beskriver dessa möten förhållandevis rättvist och att 

giltigheten i studien inte påverkats i någon större utsträckning. Författaren anser också 

att genom att ha använt en semistrukturerad intervjuguide och på så vis gett alla 

informanter samma huvudsakliga frågor med lite olika svarsspecifika följdfrågor kunde 

mycket information hämtas ur intervjuerna trots att de alla var tidsmässigt 

förhållandevis korta, mellan 14-32 minuter.  

 

Den första intervjun som gjordes, testintervjun, var den kortaste, 14 minuter. Detta kan 

antas bero på att det var den första intervju författaren någonsin gjort och var därmed 
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helt ovan. Dessutom ändrades intervjuguiden efter att testintervjun var genomförd med 

tillägg av tre frågor vilket kan ha påverkat till att de resterande intervjuerna varade 

längre. Att använda en semistrukturerad intervjuguide säkrar enligt Polit och Beck 

(2012) att forskaren får den information som krävs samtidigt som det ger informanten 

friheten att ge så mycket illustrationer och förklaringar som hen vill vilket stärker 

tillförlitligheten i en studie. Sex av sju informanter i föreliggande studie fick således 

lika många frågor utifrån intervjuguiden. Den första informanten fick färre frågor 

eftersom tre frågor tillkom i intervjuguiden, vilket kan ha påverkat giltigheten negativt. 

Frågorna formades dock utifrån intressanta svar från testintervjun och författaren ville 

därför vara säker på att beröra dessa områden i de kommande intervjuerna. En styrka i 

studien är att författaren själv har utfört alla intervjuer och att upplägget och 

informationen inför intervjuerna således blev lika. Intervjuerna utfördes inom en 

avgränsad tid varpå resultatet endast kan svara för hur BVC-sköterskornas situation såg 

ut vid tiden för intervjuerna vilket måste tas i beaktande vid bedömning av studiens 

giltighet.  

 

Vid en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att tolka texter genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehållet (Graneheim & Lundman 2004). Författaren anser 

att bildandet av subkategorier och kategorier var ett svårt och tidskrävande jobb, kanske 

för att det var första gången författaren gjorde en intervjustudie vilket också kan vara en 

svaghet sett till giltigheten eftersom författaren är helt ovan tekniken. Något som stärker 

tillförlitligheten i arbetet är att analysprocessen samt efterföljande arbete kring själva 

textförfattandet har granskats av både handledaren och studiekamrater kontinuerligt. Att 

intervjuerna spelades in och sparades fram till att arbetet blev ett färdigt examensarbete 

gjorde att allt som sagts av informanterna hela tiden gick att återsöka vid eventuella 

oklarheter under arbetets gång, vilket stärker trovärdigheten. Att citat är tagna från 

intervjuerna för att styrka resultatet stärker också trovärdigheten. 

 

I föreliggande studies metodavsnitt är informanternas åldrar inte redovisade. Detta med 

tanke på att informanterna lovats konfidentialitet i examensarbetet och en av 

informanternas ålder bedömdes av författaren som aning ovanlig i sammanhanget vilket 

skulle kunna göra att hon känner sig utpekad. Däremot valde författaren att ange 

medianvärdet för informanternas åldrar vilket bedömdes som mer lämpligt eftersom det 

var förhållandevis stor spridning med det avvikande värdet.   
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4:4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Att området tolksamtal på BVC lyfts anser författaren är mycket viktigt då tolksamtalen 

troligen kommer att öka inom BVC-verksamheten sett till Sveriges ökade migration. 

Studiens resultat visade att BVC-sköterskan hade en positiv inställning till men ställdes 

inför många svårigheter i tolksituationer. Något som skulle underlätta för BVC-

sköterskans arbetssituation vore att chefer prioriterar området tolksamtal på BVC i 

högre utsträckning genom att exempelvis uppmärksamma behovet av bättre teknisk 

utrustning. För att målet om en vård på lika villkor till hela befolkningen skall kunna 

uppnås inom BVC-verksamheten krävs en fortsatt positiv inställning och att BVC-

sköterskans viktiga arbete med barn och deras vårdnadshavare som inte kan 

kommunicera på det svenska språket uppmärksammas för en så bra tolksituation och 

därmed kommunikation som möjligt. Därför är det viktigt att BVC-sköterskor får 

kännedom om föreliggande studies resultat eftersom det skulle kunna var till hjälp för 

dem att visa på behovet av högre prioritet från cheferna inom området tolkning. Detta 

anser författaren skulle öka chanserna till exempelvis utbildning i tolksamtal samt att 

den tekniska utrustningen ses över.  

 

 

4:5 Förslag till fortsatt forskning 

I föreliggande studies resultat framkom bl.a. att BVC-sköterskan upplevde att familjer 

med tolkbehov ofta hade många fler frågor och mycket funderingar kring sjukdomar än 

familjer med svensk bakgrund. Det framkom också att tolkens förhållningssätt 

upplevdes ha en stor inverkan på hur bra ett tolksamtal mellan familjen och BVC-

sköterskan fungerar. Författaren anser därför att en studie med tolkbehövande föräldrar 

till barn som besöker BVC är intressant att göra för att beskriva deras erfarenheter och 

reflektioner kring hur de tycker att det fungerar i tolksituationer på BVC. Ytterligare en 

vinkling utifrån perspektivet barn som har tolkbehov i vårdkontakten med BVC vore 

också intressant men forskning med barn kan vara svårt sett ur ett etiskt perspektiv. Med 

tanke på att den uppskattade siffran för hur många yrkesverksamma tolkar som finns i 

Sverige är väldigt svävande, dvs. mellan 2500-4000 tolkar, vore det också intressant 

med en studie hur tolkar upplever att tolkverksamheten fungerar samt tolkars 

erfarenheter av tolksamtal på BVC.  
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4:6 Slutsats 

För att BVC-sköterskans positiva inställning ska bibehållas trots svårigheter som 

förekommer i tolksamtal behövs ett ökat stöd och en högre prioritet för området 

tolkning från chefer. Fokus bör ligga på att BVC-sköterskan ska kunna välja den 

samtalsform som fungerar bäst i tolksamtalet, att den tekniska utrustningen förbättras 

samt att BVC-sköterskan får möjlighet till utbildning i att samtala via tolk. 
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