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Förord  

Här skulle jag vilja passa på att tacka de som har hjälpt mig. Först och främst vill jag tacka de fem 

kvinnliga kuratorer på Kuratorkliniken vars medverkan har gjort denna uppsats möjlig. Ni tog er tid 

och delade generöst med er av era förväntningar, erfarenheter och upplevelser av samtal genom tolk. 

Min förhoppning är att denna uppsats ger er något tillbaka i form av vidare tankar och strategier i era 

samtal. Sedan vill jag tacka Mariann Olsson, forskningschef på Kuratorkliniken för hjälp med engelsk 

översättning av ordet kurator (social worker1) och med att få kontakt med två av intervjudeltagarna. 

Min handledare vill jag tacka för hennes stöd och vägledning i utformandet av denna uppsats. Jag vill 

även tacka min opponent och examinator vars kommentarer slutligen hjälpte uppsatsen på vägen.  

Tack till era alla! 

 

Victoria de Villiers 

Farsta 2008-05-09 

                                                 
1 För kurator i hälso- och sjukvård kan man skriva ”medical social worker” eller ”hospital social worker”. 
Magister i socialt arbete är MSW, kurator/psykoterapeut kan också benämnas counselor. 

 



 

Sammanfattning 

På Karolinska Universitetssjukhuset erbjuds patienter och närstående möjlighet till kuratorskontakt för 

socialt och psykosocialt stöd och hjälp. För invandrare eller asylsökande som inte talar svenska är 

kontakttolken ett avgörande redskap för att komma över den språkliga barriären. Kontakttolkar, som 

används vid behov i kuratorssamtal ska vara en resurs för att trygga vård på lika villkor men tidigare 

forskning visar att samtal genom kontakttolk ofta uppfattas som en problemkälla. Syftet med studien 

är därför att undersöka vilka förväntningar, upplevelser och erfarenheter kuratorer inom hälso- och 

sjukvården har av samtal genom kontakttolk med patienter eller närstående. Syftet är även att 

undersöka om samtal genom kontakttolk gör det möjligt att leva upp till hälso- och sjukvårdslagens 

mål om ”vård på lika villkor”?  

Studien är gjord genom kvalitativa intervjuer med fem kuratorer. Forskningsfrågorna är: 

• Hur beskriver kuratorn tillgången på kontakttolk? 

• Vad förväntar sig kuratorn av kontakttolkens roll i samtalet? 

• Hur upplever kuratorn att samtal genom kontakttolk påverkar hennes kontakt till patienten? 

 

Intervjuerna genomfördes med semistrukturerade frågor vilka, efter transkribering tolkades genom 

meningskoncentrering för att sedan med hjälp av symbolisk interaktionism analyseras. 

Sammanställningen av intervjuresultatet ställdes även i förhållande till tidigare forskning. Studien 

visade att tillgången på kontakttolkar varierade beroende på situation och vilket språk som 

efterfrågades. Patienters eller närståendes osäkerhet huruvida kontakttolkar höll sin sekretess 

påverkade även tillgången då det kunde medföra att de tackade nej till kontakttolk. Kuratorernas 

förväntningar på kontakttolken roll var att denne skulle fungera som deras representant. I många fall 

intog inte kontakttolken denna roll vilket tydliggjorde att det saknades gemensamma definitioner av 

rollerna vilket i sin tur försvårar interaktionen mellan kuratorn och patienten eller föräldrarna. De 

flesta kuratorer upplevde det svårare att få kontakt med patient eller föräldrar i samtal genom 

kontakttolk och ofta begränsades samtalen till att övervägande handla om praktisk problematik. 

Angående syftets problemformulering ”vård på lika villkor” visar intervjuresultatet att kuratorerna 

strävade efter att undanröja språkliga hinder för den enskilde men att tillgången till kuratorskontakt 

varierade oavsett vårdbehov beroende på kontakttolkens tillgänglighet och kompetens. Förutsättningar 

avgörs främst på organisationsnivå då det handlar om att kontakttolken är tillgänglig, följer god 

tolksed för auktoriserade kontakttolkar, vinner tillit och håller sin sekretess. Det handlar även om att 

kuratorerna ska vara förberedda på vad det innebär att samtala genom kontakttolk.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Med start under 1960-talets arbetskraftsinvandring inrättades tolkförmedlingar för att möta upp 

behovet av kvalificerat språkligt stöd för invandrare eller asylsökande i deras kontakter med olika 

myndigheter och annan samhällsservice (SOU 2004:15). Tanken bakom tolkförmedlingarna var att de 

skulle säkra rättssäkerheten och en lika behandling. Inom hälso- och sjukvård är samtal genom 

kontakttolk ett avgörande redskap för patienter som inte talar svenska att få tillgång till svensk 

sjukvård. En del sjukhus erbjuder, genom kuratorskontakt, även stöd och hjälp som handlar om 

patientens sociala och psykosociala sammanhang. En kurator inom hälso- och sjukvård ger patienter 

och närstående möjlighet att få kontakt med någon inom sjukvården som inte har hand om de rent 

medicinska frågorna men som är väl förtrogen med hur sjukdomar påverkar både människan själv och 

hennes omgivning. Det innebär bland annat att man erbjuder patienter och deras anhöriga kris- och 

stödsamtal, hjälp med sorgebearbetning och praktisk hjälp, bland annat genom information och 

kontakt med myndigheter och annan samhällsservice. Som kurator på ett sjukhus arbetar man under 

sjukvårdslagen, men all kontakt med kuratorn sker på frivillig bas, efter patientens önskemål. I hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763) finns ingen skyldighet att tillhandahålla tolk för personer som inte 

behärskar svenska, däremot finns det i målet för hälso- och sjukvården föreskrivet; ”en god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen” och att ”vården ska ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet” (§ 2, Lag 1997:142). Samtal genom kontakttolk 

ska vara en resurs för att trygga vård på lika villkor men forskning visar att tolksamtal ofta uppfattas 

som en problemkälla. Anledningarna till detta är många, en är många tolkar saknar tillräckliga 

kvalifikationer (SOU 2004:15). Det finns inga formella krav på utbildning för kontakttolkar vilket har 

lett till att utbildningsnivån varierar eller att tolken arbetar helt utan utbildning. En annan anledning är 

att det många gånger råder bristfälliga kunskaper om vad det innebär att samtala genom kontakttolk på 

de arbetsplatser tolkar behövs. Någon form av förberedande utbildning eller kurs skulle underlätta då 

samtal genom tolk ställer krav på samtliga parter som deltar, ”krav som principiellt skiljer sig från 

dem som finns i enspråkig kommunikation mellan människor” (Wadensjö, 1998 s.146). Samtal genom 

kontakttolk är inte ett socialt fenomen som kommer att försvinna genom en framtida integration, 

tvärtom kommer behovet troligtvis att öka. Genom de senaste femtio åren av invandring har Sverige 

idag människor från cirka 150 olika nationaliteter representerade vilket ger ett samhälle som präglas 

av kulturell, etnisk och religiös mångfald. Asylsökande och invandringen till Sverige fortsätter, 

uppskattningsvis kommer var femte svensk vara av utländsk härkomst år 2010 (Magnusson, 2004). 

Några invandrare kommer aldrig fullt ut att behärska det svenska språket på grund av hög ålder eller 

integrationsproblematik. Mot bakgrund av denna problembild är det intressant att undersöka vad 

kuratorer inom hälso- och sjukvården anser om tillgången på kontakttolk och hur kuratorns 

förväntningar, upplevelser och erfarenheter av användningen av kontakttolk ser ut.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka förväntningar, upplevelser och erfarenheter kuratorer inom 

hälso- och sjukvården har av samtal genom kontakttolk med patienter eller närstående. Dessa 

förväntningar, upplevelser och erfarenheter analyseras sedan genom symbolisk interaktionism. Syftet 

är även att genom sjukhuskuratorernas beskrivningar se om samtal genom kontakttolk kan leva upp till 

hälso- och sjukvårdslagens mål om ”vård på lika villkor”?  

Frågeställningarna som ska svara på syftet var:  

• Hur beskriver kuratorn tillgången på kontakttolk? 

• Vad är kuratorns förväntningar på kontakttolkens roll i samtalet? 

• Hur upplever kuratorn att samtal genom kontakttolk påverkar hennes kontakt till patienten? 

1.3 Disposition 
Uppsatsen består av åtta kapitel. Andra kapitlet, som följer direkt efter detta, består av val av metod, 

litteraturgenomgång och hur sökning efter tidigare forskning har gått till. Därefter redovisas ingången 

till ämnet, urval och hur intervjuerna har gått till. Detta följs av hur studien förhåller sig till validitet, 

reliabilitet och forskningsetiska överväganden.  

Tredje kapitlet ger en historisk överblick av tidigare forskning för att sedan återge ett urval av 

litteratur och regeringsrapporter som är av intresse i förhållande till uppsatsen. 

Fjärde kapitlet presenterar kuratorn inom hälso- och sjukvård och klargör kontakttolken arbetet och 

sammanhang och avslutas med en begreppsförklaring till resultatdelen. 

Femte kapitlet beskriver symbolisk interaktionism som teoretisk utgångspunkt med fokus på sociala 

roller och rollövertagande för att förklara olika delar av den interaktion som uppstår mellan två parter i 

en samtalssituation.  

Sjätte kapitlet presenterar intervjudeltagarnas verksamhetsområden och det sammanställda resultatet 

från intervjuerna.  

Sjunde kapitlet analyserar resultatet i förhållande till symbolisk interaktionism och tidigare 

forskning. 

Det åttonde och sista kapitlet består av en diskussion av resultat, analys och tidigare forskning i 

förhållande till uppsatsens syfte.  
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2. Metod  

2.1 Val av metoder 

Denna studie har en abduktiv ansats då den relaterar empirisk data till ett teoretiskt perspektiv med 

målet att genom att jämföra och finna mönster beskriva hur det ser ut. Det empiriska 

tillvägagångssättet har varit kvalitativa forskningsintervjuer med fem kuratorer. Intervjuerna var 

semistrukturerade, vilket innebar att utifrån en intervjuguide med öppna frågor styrdes innehållet av 

intervjudeltagarnas egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar angående hur de tänkte, kände eller 

upplevde sin arbetssituation. Studien inleddes med en litteraturgenomgång för att få en teoretisk 

inblick vad det innebar att samtala genom kontakttolk. Samtida och tidigare forskningsresultat angav 

även en riktning till frågorna i intervjuguiden och vägen till symbolisk interaktionism som teoretiskt 

analysverktyg. Ingången till symbolisk interaktionism skedde genom Cecilia Wadensjös ”Kontakt 

genom tolk” (1998) då hon använde sig av Erving Goffmans, (1922-1982) modell för att analysera 

ansvarsfördelningen mellan samtalspartners. Genom att använda mig av symbolisk interaktionism som 

ett teoretiskt perspektiv fick jag ett bra analysredskap för att förstå förutsättningarna för interaktion i 

en samtalssituation och hur dessa påverkas i samtal genom kontakttolk. Vidare anser jag att symbolisk 

interaktionism fungerar helt i harmoni med den kvalitativa forskningsintervjun då båda söker 

förståelse genom empiriskt söka studiepersonernas uppfattningar, tolkningar och deras reaktioner. 

Personligen attraherades jag även av att symbolisk interaktionism är mindre deterministisk och inte 

fullt så dömande utan visar hur det kan uppstå situationer där beteenden skapas eller förstärks av 

sociala processer. Symbolisk interaktionism kommer att gås igenom under rubriken ”teoretiska 

utgångspunkter”. Vid analys har intervjuresultatet jämförts mellan intervjupersonerna sinsemellan och 

mot tidigare forskning och analyserats genom symbolisk interaktionism för att kunna dra slutsatser i 

förhållande till studiens syfte. Med tanke på studiens begränsade omfattning är målet inte 

generaliserbarhet av verkligheten utan att peka på tendenser till generella slutsatser. 

2.2 Sökning efter tidigare forskning och litteratur genomgång 

Arbetet med att hitta relevant litteratur för studien inleddes med en sökning i ett antal databaser. De 

sökord som gav intressanta titlar var ”tolk”, ”interpreter service”, ”community interpreting” 

och”medical interpreting”. När det gäller forskning som handlar om kuratorer i förhållande till 

kontakttolk har jag inte funnit något. Däremot finns det forskning om kontakttolk inom hälso- och 

sjukvård, i vilken jag har fördjupat mig i. De databaser som användes var Libris webbsök, Stockholms 

universitetsbibliotekskatalog (substansen), Stockholm stadsbiblioteks ArtikelSök, CulturedMed, Ersta 

Sköndal högskolebibliotekskatalog, Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) litteraturtips och google. Det 

finns fler internationella studier att tillgå kring tolkanvändning inom hälso- och sjukvården även om 

internationell forskning av kontakttolkar likt Sverige har är ett eftersatt område.  
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De flesta träffar av svensk litteratur fick jag via Libris webbsök. Om man använder ”tolk” som 

sökord får man upp 150 träffar. Efter att ha sorterat bort litteratur angående dövtolkar, rättstolkning, 

utbildningsmaterial och riktlinjer som riktar sig mot tolkar återstod 19 träffar av vilka fyra handlade 

om tolkanvändning inom psykiatrin, sex handlade om tolkanvändning inom övrig sjukvård, fyra 

behandlade vad det innebar att samtala genom tolk och fem var olika politiska perspektiv angående 

tolkanvändning. Det mesta var skrivet på 1980 -1990- talet. Min ambition var att hitta samtida 

forskning, det vill säga skrifter som inte var äldre än tio år. Av de åtta titlar som valdes ut var dock två 

skrivna tidigare, anledningen att de ändå ingick i studien var bristen på samtida forskning om vad det 

innebär att samtala genom tolk. De är dessutom fortfarande relevanta då det inte har skett någon 

utveckling av tolkens praktiska arbete inom detta område sedan de skrevs. De som handlade om vad 

det innebar att samtala genom kontakttolk var (Wadensjö, 1998; Nyberg 2000; Dimitrova 1991). 

Andra författare fokuserar på vad det innebar för den enskilde som är i behov av tolk i sin kontakt med 

myndigheter eller hälso- och sjukvård (Paulsen Galal, Galal 2002; Magnusson 2004; 

Integrationsverket 1999). Via litteraturhänvisningar i ovan nämnda skrifter hittade jag även vidare till 

andra intressant forskning (Hjern, Haglund, Persson & Rosén, 2001; Saleh Stattin 2001) och 

regeringsrapporter (SOU 2004:15; Ds 2006:24).  

En sökning genom Stockholms universitetsbibliotekskatalog (substansen) gav träffar på intressant 

internationell forskning. Om man använder ”community interpreting” får man 7 träffar som 

behandlade kontakttolkens roll i många olika perspektiv, dessa sorterades först efter relevans, sedan 

utgivningsår och sist efter tillgänglighet. Efter detta urval valdes fyra titlar ut som behandlade 

kontakttolkens roll och olika uppdrag och fanns tillgängliga på biblioteket (Hale 2007; Wadensjö et 

al., 2007; Brunette et al., 2003; P. Roberts et al., 2000). Internationell forskning som handlar om 

tolkning inom hälso- och sjukvården fann jag via CulturedMed under rubriken ”medical interpreting”. 

Denna sökning gav cirka 360 referenser, dessa skrevs ut för att få en bättre överblick, vartefter åtta 

titlar valdes ut och söktes via ”google” till sin ”hem” databas för att sedan laddades ner som word eller 

pdf filer (Adams, 2007; Jones, 2007, Dysart-Gale, 2005). Övriga sökningar via databaser gick till på 

liknande sätt. Efter en genomgång av litteraturen lästes ett urval i sin helhet, i andra lästes intressanta 

delar för studien. 

2.3 Källkritik   

Både svensk och internationell forskning om kontakttolk är ett eftersatt område vilket har lett till att 

det finns begränsningar i att kunna vara selektiv gällande val av litteratur. Inom svensk forskning har 

det förutom regeringsrapporter inte hänt mycket sedan 1990- talet och därmed tar denna studie liksom 

många andra sitt avstamp i Cecilia Wadensjös (1998) ”Kontakt genom tolk”. Att denna skrift får stå 

utan konkurrens leder till ett eventuellt problem i frågan huruvida ”objektiv” studien blir i förhållande 

till hur man ser på vad det innebär att samtala genom tolk.  
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2.4 Förförståelse och urval av intervjudeltagare 

Under min 16 veckor långa praktik på Kuratorskliniken som kurator på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 

höstterminen 2007 hamnade jag plötsligt i ett samtal genom kontakttolk med en patient. Jag hade 

aldrig tidigare varit i kontakt med kontakttolkar och hade därmed ingen praktisk erfarenhet, jag hade 

inte heller någon teoretisk kunskap inom ämnet. Samtalet trevade sig fram bäst det gick och lämnade 

mig undrande över vad man kan förvänta sig av en kontakttolk och hur jag själv skulle ha förhållit mig 

till denna. Min personliga osäkerhet grundande sig i okunskap vilket ledde till ett intresse, då jag ansåg 

att kontakttolkens roll var viktigt och relevant i förhållande till betydelsen av ett gott samtal.  

När jag sökte intervjudeltagare skedde min urvalstrategi på två olika sätt; tre av de kuratorer som 

medverkar hade jag personligen träffat under min praktik som kurator. Sedan tog jag även, på inrådan 

från min handledare, kontakt med Kuratorklinikens forskningschef med en förfrågan om hon kände till 

kuratorer som hade erfarenheter av samtal genom tolk. Denna kontakt gav två intervjudeltagare. Då 

några av intervjudeltagarna valde att vara anonyma, behandlas alla intervjuerna anonymt för att kunna 

leva upp till konfidentialitetskravet. Det råder en konflikt mellan det etiska kravet på konfidentialitet 

och grundläggande principer för vetenskaplig forskning då det gör det omöjligt för andra forskare att 

kontrollera. Mina tankar kring detta är att tanken på kontroll handlar om att tydligt redovisa hur man 

gått tillväga, inte presentera de enskilda intervjudeltagarna 

2.5 Intervjuerna 

Inför intervjuerna delgavs kuratorerna en skriftlig förhandsinformation vilken låg som grund för det 

”informerade samtycke” som undertecknades innan intervjun. Min tanke med ett tydligt 

förhållningssätt var att det var etiskt korrekt och att det var en förutsättning för att intervjudeltagarna 

skulle känna sig trygga i situationen. Det handlade även om att jag ville att de skulle känna sig 

respekterade och värdefulla. Avsatt tid för forskningsintervjuerna var en timma och platsen var 

intervjupersonernas arbetsplats på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna eller Huddinge. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide bestående av tre teman; (1) organisering av tolkningen, (2) 

kontakttolkens roll (3) samtalets kontext och innehåll. Idén med att dela in intervjuguiden i tre teman 

inspirerades av en tidigare studie (Paulsen Galal & Galal, 2002). Det första temat, organisering av 

kontakttolk handlade om en övergripande beskrivning av hur själva tolkförmedlingen går till och 

bestod av frågor kring behov, beslut och tillgänglighet. Det andra temat, kontakttolkens roll, handlar 

om samspelet mellan kurator och kontakttolk och bestod av frågor kring kuratorernas förväntningar på 

kontakttolken roll i samtalet och deras erfarenheter. Det tredje temat, kontext för och innehåll av 

samtalen, handlar om själva samtalssituationen, hur samtal genom tolk skiljer sig från enspråkiga 

samtal och hur dessa förutsättningar påverkar samtalets karaktär. Intervjuguiden bestod av ”öppna 

frågor”, det vill säga frågor som inte leder till ett ”ja” eller ”nej”, utan ska ge utrymme för större frihet 

att formulera svar. För att få fördjupningar, förtydligande eller verifiera mina tolkningar upprepade jag 

en del av deras svar eller sammanfattade deras svar i en fråga. Indelningen av tre teman användes 
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sedan i sammanställandet av resultatet och analysen. Tolkningen inleddes med en 

meningskoncentrering av varje intervju i syfte att få en överblick av innehållet och en allmän 

förståelse av de olika intervjudeltagarnas uttalanden. Meningskoncentreringen gick till så att jag skrev 

sammanfattande kommentarer i periferin av de transkriberade intervjuerna, de fördes sedan över till ett 

separat papper för att kunna få en överblick över materialet. Det resultat från intervjuerna som valdes 

att presenteras i resultatdelen skedde genom två olika urval, ett som relaterade direkt till 

frågeställningarna och ett som relaterade till att beskriva sammanhanget som teman representerade.  

Syftets frågeställning relaterade till temat på så vis att:  

(1) Det första temat - organisering av tolkningen ska svara på frågan ”Hur beskriver kuratorn 

tillgången på kontakttolk”? Temat relaterar till samhälls- och organisationsnivå. 

(2) Det andra temat - kontakttolkens roll - ”Vad förväntar sig kuratorn av kontakttolkens roll i 

samtalet”? Temat relaterar till en individnivå. 

(3) Det tredje temat - samtalets kontext och innehåll - ”Hur upplever kuratorn att samtal genom 

tolk påverkar hennes kontakt till patienten”? Temat relaterar till situationens och dess 

förutsättningar för interaktionen.  

 

I resultatdelen tolkades först varje tema var för sig genom en meningskoncentrering med material från 

samtliga intervjuer. De olika intervjuresultaten prövades mot varandra för att följas av en prövning 

sinsemellan av tematikerna i sin helhet. Resultatet och analysen jämfördes sedan med tidigare 

forskning. Tanken bakom samtliga prövningar och jämförelser var att se om det fanns mönster och om 

de utgjorde en logisk enhet. De citat som valdes ut uttryckte tydligt något gemensamt för kuratorerna. 

I de fall ett citat uttryckte ett undantag, eller representerade en minoritet av kuratorerna förtydligades 

detta med en kommentar. I sin helhet ska de tre tematikernas resultat och analys ligga som grund till 

att uppfylla uppsatsens syfte. Det första temat skiljde sig från de övriga då det endast tolkades genom 

en jämförelse av tidigare forskning. Anledningen till detta är att temat fokuserar på en organisatorisk 

nivå och att symbolisk interaktionism handlar om mikrosocilogi, det vill säga detaljerna i interaktionen 

mellan människor. Analysen av andra och tredje temat skedde genom symbolisk interaktionism, det 

andra temats fråga analyserades genom begreppet ”sociala roller” och det tredje temats fråga 

analyserades genom ”rollövertagande” mer om det kommer i kapitlet om ”teoretiska utgångspunkter”.  

2.6 Validitet  

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) skriver att man kan skilja på begreppsvaliditet 

och resultatvaliditet. I begreppet begreppsvaliditet ingår två definitioner av validitet som brukar 

diskuteras i metodlitteratur; (1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator och (2) frånvaro av systematiska fel (Esaiasson et al. 2007). Begreppet resultatvaliditet 

handlar om ”att vi mäter det vi påstår att vi mäter”. De olika validitetsbegreppen har olika plats i 

forskningsprocessen. Begreppsvaliditeten kan börja diskuteras så fort man har bestämt sig för sina 
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teoretiska begrepp och analysredskap. I mitt fall har det handlat om egen reflektion och diskussion 

samt stöd från handledare. Resultatvaliditeten går att utvärdera när det empiriska arbetet är klart.  

För att sträva efter en god begreppsvaliditet har jag använt mig av olika strategier. En strategi är att 

jag genom litteraturstudier funnit de tre tematikerna som jag använt i intervjuguiden och vid tolknings- 

och analysarbetet. En annan strategi är min teoretiska utgångspunkt, symbolisk interaktionism. Här 

känns det viktigt att kommentera att jag inte anser mig slippa från ansvaret att fundera på deras 

rimlighet i denna uppsats bara för dess ursprung är från etablerade forskare.  

En annan uppdelning av validitet är intern och extern validitet. Men intern validitet avser man om de 

slutsatser man kommit fram till är välgrundade. Extern validitet handlar om möjligheterna att 

generalisera de slutsatser man kommit fram till. Medveten om det begränsade urval denna studie har 

jag ingen ambition ifråga om extern validitet. Min uppfattning om validitet i denna kvalitativa studie 

har alltså, dels att göra med hur jag under arbetets gång lyckats validera mitt arbete och dels min 

förmåga att göra det möjligt för läsaren att skapa sig en tydlig bild av det fenomen som studeras för att 

via forskarens - min presentation kunna svara på validitetsfrågan; Har hon undersökt det hon avsett att 

undersöka?  

2.7 Reliabilitet  

”Bristande reliabilitet orsakas i första hand genom slump- och slarvfel under datainsamlingen och den 

efterföljande databearbetningen” (Esaiasson et al. 2007). Reliabilitet följer alltså likt validiteten hela 

forskningsprocessen. Kvale (1997) tar upp att vid själva intervjutillfället är intervjutekniken avgörande 

för reliabiliteten då ledande frågor kan forma svarets innehåll. Under själva intervjutillfället var detta 

något jag tänkte på, jag använde mig av ledande frågor men endast för att verifiera eller pröva 

tillförlitligheten i intervjudeltagarens svar. Annars höll jag mig till öppna frågor. Andra sätt vilka jag 

försökt öka reliabiliteten var att ställa liknande frågor som fokuserade på samma tema för att försäkra 

en förståelse av intervjudeltagarnas svar. Intervjuerna registrerades genom en bandspelare och 

transkriberades sedan från talspråk till skriftspråk. Med en medvetenhet om talspråket och 

skriftspråkets olika retoriska former transkriberades intervjuerna i sin helhet högst två dagar efter 

intervjutillfället. Tanken var att lättare påminnas om uttalandets sammanhang och därmed reducera 

minnesfel som kan leda till underrapportering och ibland överrapportering vid resultatdelen. Som 

tidigare nämns är möjligheterna till att generalisera resultatet är begränsat då antalet intervjuer är få. 

Resultatet kan istället ses peka på tendenser till generella slutsatser.  

Inför opponeringen fick intervjudeltagarna ta del av uppsatsen för att kontrollera min redovisning av 

resultat och citat. Alla fem kuratorer återkopplade och godkände sammanställningen.  

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Inför planeringen av mina intervjuer tog jag del av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor. Lagen innehåller bestämmelser om etikprövning med syftet att skydda den enskilda 
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människan och respekten för människovärdet vid forskning. Varken ämnet eller tillvägagångssättet för 

denna uppsats faller under någon av de kategorier av forskning som omfattas av lagen och behöver 

därmed inte en etisk prövning. Uppsatsen följer däremot Vetenskapsrådets individskyddskrav som 

redogörs för i ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (2002). 

Individskyddskravet består av fyra allmänna huvudkrav på forskningen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskrav och konfidentialitetskrav 

Deltagarna i intervjun förfrågades först via e-post, där kort information om mig och uppsatsen ingick. 

Därefter följde ett telefonsamtal där tid och plats för intervjun bokades, intervjudeltagaren fick 

möjlighet att ställa ytterligare frågor och informerades om det skriftliga förhandsinformation som jag 

ämnade skicka till dem. Av sju tillfrågande, tackade fem ja. Angående den skriftliga 

förhandsinformationen var det något jag bedömde inte skulle äventyra undersökningens syfte utan 

endast skulle vara ett bra hjälpmedel att delge intervjudeltagarna information om mitt förhållningssätt, 

uppsatsen och deras rättigheter som deltagare. Den skriftliga förhandsinformationen e-postade senast 

en vecka inför intervjuerna, kuratorerna rekommenderades av mig att skrivas ut den. 

Förhandsinformationen redovisade den övergripande planen för uppsatsen, syftet och vilka metoder 

som skulle användas. Den belyste även att deltagandet var frivilligt och deras rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan. Sedan tog jag även upp att de skulle betänka eventuella risker eller obehag 

som skulle komma ur deras deltagande och upplyste om möjligheten att vara anonym. Där 

informerades vidare om konfidentialitetskravet vilket innebar att jag förvarade och avrapporterade alla 

uppgifter på ett sådant sätt att enskilda människor inte kunde identifieras. Avslutningsvis framgick det 

att uppsatsen skrevs i regi av Ersta Sköndal Högskola där den i tryckt (och eventuellt pdf) form kom 

att finnas tillgänglig på biblioteket. Mitt namn och telefonnummer lämnades tillsammans med namn 

och telefonnummer till handledaren om de inför intervjun behövde få mer detaljerad information.  

 

Samtyckekrav och nyttjandekrav 

Intervjutillfället inleddes med en dialog om förhandsinformationen i syfte med att kontrollera att 

samtycket verkligen var informerat och avslutades med att de fick skriva under ett informerat 

samtycke. De fick även kryssa i om de ville vara anonyma och ta del av uppsatsen innan 

opponeringen. Några deltagare valde att vara anonyma och därför valde jag att följa 

konfidentialitetskravet för samtliga. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som insamlade för 

forskningsändamål inte får användas för andra icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Historisk överblick 

Sandra Beatriz Hale, docent och ansvarig för forskning om tolkning och översättning vid University of 

Western Sydney i Australien, sammanfattar tidigare forskningen angående kontakttolkar i 

”Community Interpreting” (2007). Denna sammanfattning stämde enligt mina sökresultat väl överens 

med forskningsutvecklingen i Sverige.  

Hale redogör att de första större studierna av kontakttolkning kom på 1980-talet och handlade om 

rätts- och sjukhustolkar. Forskning inom sjukvård handlade främst om tolkens roll och påverkan på 

samspelet mellan läkare och patient. Annan forskning inriktade sig på förlusten av viktig information 

vid tolkning i medicinska möten med en icke auktoriserad tolk och den utsatta positionen hos patienter 

som hade begränsade språkkunskaper (Hale, 2007). Vidare behandlades tolkars etiska dilemman, 

kvalitetsundersökningar hos patient och läkare och tolkens aktiva deltagande i tolksamtal. Mer samtida 

forskning studerar tolkens påverkan och inblandning vid medicinska konsultationer och vårdpersonal, 

invandrares och tolkars egen uppfattning av tolkningsprocessen i förhållande till dess status och nytta 

(a.a. 2007). Sammanfattningsvis kan man säga att den samtida forskningen ger en god översikt av den 

förvirring som råder kring kontakttolkens roll hos tolkanvändare och tolkarna själva samt dess etik och 

neutralitet.  

3.2 Urval av samtida forskning 

En diskussion som pågick i British Medical Journal under februari 2007 var av intresse då det kan 

påvisa en kommande problematik i Sverige. Diskussionen handlade om de höga omkostnaderna för 

tolktjänster i förhållande till kravet på att klara ett engelskatest för att erhålla medborgarskap. Två 

allmänläkare redovisar sin syn i; ”Should the NHS2 curb spending on translation services” (Adams, 

2007; Jones, 2007). Kate Adams ansåg att lösningen på problemet med den stora omkostnaden för 

tolktjänster var att patienter som inte talar engelska ska lära sig språket och att hon i sin roll som 

läkare ska påpeka och uppmuntra detta (Adams, 2007). David Jones däremot ansåg att den totala 

summan för tolktjänster inte var tillräcklig hög i förhållande till antalet invandrare som har rätt till 

sjukvård och andra allmänna samhällstjänster och som inte talar engelska (Jones, 2007).  

Deborah Dysart-Gale, Ph. D., Concordia University i Kanada undersökning ”Clinicians and medical 

interpreters: negotiating culturally appropriate care for patients with limited English ability” bygger 

vidare på tidigare forskning där resultatet visat att tolkanvändare och tolkar upplever en rad 

svårigheter som kan ha en negativ påverkan på den service som patienter med begränsade 

språkkunskaper i engelska får. Genom kvalitativa intervjuer med sjukvårdstolkar har Dysart-Gale 

funnit att många av svårigheterna mellan tolkanvändare och tolkar var att tolkens uppgift baseras på en 

                                                 
2 The National Health Service 
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teoretisk förståelse kring kommunikation vilken inte var lämplig för att beskriva de problem som 

möter tolkar i deras förmedling mellan invandrare och professionella. Dysart-Gale menar att en mer 

anpassad teori kring tolkens uppgift måste utformas (Dysart-Gale, 2005).  

En svensk enkätstudie ”Is there equity in access to health services for ethnic minorities in Sweden”? 

(Hjern, Haglund, Persson & Rosén, 2001) testade följande hypotes; Fanns det skillnader i 

tillgänglighet till hälso- och sjukvård för människor med annan etnisk bakgrund? Resultatet visade 

ingen signifikans för påståendet mindre tillgång, däremot kom man fram till att undersökningsgruppen 

med annan etnisk bakgrund var mindre nöjd med kvalitén av den vård de fått. Aspekter som togs upp i 

samband med detta missnöje var att det fanns språkliga och kulturella barriärer i form av svårigheter 

att kommunicera och olika syn på hälsa och sjukvård i mötet mellan vårdare och patient.  

Lise Paulsen Galal och Ehab Galal (2002) har skrivit rapporten ”Etniske minoriteter i 

socialpsykiatri. Tolkning i socialpsykiatrien” för ”Videnscenter for Socialpsykiatri - Centre for 

Research and Information for Social Psychiatry” i Köpenhamn. Rapporten är en kvalitativ 

undersökning om hur psykiskt sjuka med annan etnisk bakgrund upplever tolksamtal. 

Sammanfattningsvis kommer de i rapporten fram till att psykiskt sjuka som inte talar danska upplevde 

en brist på kvalificerad tolk och saknade tillit till att tolken höll sin sektretess.  

Sandra Beatriz Hale (2007) ger i ”Community Interpreting” en omfattande kartläggning av samtida 

kontakttolkning. Hale argumenterar för att en relation mellan forskning, utbildning och praktik måste 

etableras för att kunna utveckla och förbättra kontakttolkningen. I sin bok redovisar Hale olika 

teoretiska koncept, samtida och tidigare forskning och praktik. Hale erbjuder även en guide till 

forskning inom kontakttolkning där hon även erbjuder en lista av samtida litteratur, tidskrifter och 

webbsidor som kan vara till hjälp. Hale påpekar att forskningens syfte hittills har strävat efter att 

förbättra förutsättningarna för kontakttolkens praktiska arbete hellre än att utveckla eller motbevisa 

teorier. Hale menar dock att den forskning som finns har dålig återkoppling till det praktiska arbetet, 

en tänkbar andledning till detta menar hon kan vara det låga antalet auktoriserade tolkar på 

universitetsnivå.   

Cecilia Wadensjö (1998) utgångspunkt i ”Kontakt genom tolk” är den gemensamma aktiviteten – 

interaktionen – och hon strävar efter att försöka se samtalet ur respektive deltagares synvinkel. Hon 

har i sin forskning använt sig av samtalsanalys på inspelade autentiska tolksamtal. Wadensjö försöker 

beskriva och förklara hur tolkar kan påverka fördelningen av ansvaret för ett samtals innehåll och 

utveckling. Hon kommer fram till att tolkars närvaro förändrar förutsättningarna för kommunikation 

på ett elementärt sätt med tolksamtalets ”turtagning” och förutsättningarna för återkoppling.  

3.3 Regeringsrapporter 

Regeringsrapporterna ger en historisk överblick över hur förutsättningarna skapats för tolkförmedling. 

Dessa förutsättningar påverkar i hög grad hur organiseringen av tolkning idag sker på sjukhusen.  
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Integrationsverkets rapport till regeringen ”Tillgång till tolk – en samhällsservice” (1999) kom fram 

till att ett av de vanligaste problemen, som tolkanvändare påpekade, var att de inte litade på att 

tolkningen var korrekt och att tolken inte följer ”god tolksed” (Integrationsverket, 1999). De 

intervjuade tolkbehövande ansåg att vid förbokade besök fick de i princip alltid tolkhjälp när de 

behövde det men vid spontana besök avgjorde slumpen. Vidare hade flera sfi-elever3 varit med om att 

vårdpersonal bett dem ta med en släkting som kan tolka och att inställningen till tolkhjälp hängde 

samman med hälso- och sjukvårdspersonalens egna attityder till invandrare som inte kan svenska, då 

de ifrågasatte deras språkkunskaper i förhållande till hur länge de vistats i Sverige (Integrationsverket, 

1999). Integrationsverket föreslog bland annat att ett sammanhållet regelverk för samhällets 

tolkservice borde upprättas (Integrationsverket, 1999).  

Tolkförmedling – kvalitet, registrering och tillsyn (SOU 2004:15) redovisar bland annat den 

lagmässiga regleringen av tolkanvändning, tolkförmedlingarnas historiska utveckling och 

kontakttolkarnas arbetsmarknadssituation, kompetens och arbetsförhållanden. Syftet med rapporten 

var att utreda behovet av tillsyn och kvalitetskontroll över tolkförmedlingarnas verksamhet. Under 

utredningsarbetet fick de uppgifter om bl.a. felaktig behandling inom hälso- och sjukvård och 

rättsövergrepp till följd av mindre kompetent tolkning. Utredningen mynnar ut i ett förlag om en lag 

för registrering och tillsyn över tolkförmedlingar för att kvalitetssäkra kontakttolkningen. Andra 

förslag handlade att en översyn av kontakttolkutbildningen och arbetsmarknadsvillkor. I skrivande 

stund har ingen av dessa förslag ännu lagstadgats.  

                                                 
3 sfi - svenska för invandrare. 
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4. Kurator inom hälso- och sjukvård 

En kurator inom hälso- och sjukvård är en socionom som befinner sig i en medicinsk värld. Kuratorns 

roll är att arbeta med en helhetssyn, det vill säga hur fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

faktorer samverkar och påverkar en patiens livssituation (Lundin, Benkel & de Neergaard, 2007). En 

historisk faktor till uppkomsten och utbyggandet av kuratorstjänster på sjukhusen var en ökad 

förståelse för samband mellan sjukdom och sociala faktorer (a.a. 2007). De sociala faktorerna hade 

även visat sig betydelsefulla vid rehabilitering, där psykiska och/eller sociala faktorer kunde medföra 

en försenad läkningsprocess och/eller försämrad livskvalitet.  

Tillgången på kuratorer är på Karolinska Universitetssjukhuset organiserat så att sjukhusets olika 

verksamhetsområden köper kuratorstjänster från Kuratorskliniken. Kuratorskliniken är en intern- och 

externsäljande verksamhet på sjukhuset som består av cirka 130 medarbetare. Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna har kuratorer knutna till i stort sett alla specialiteter. All 

kontakt med kurator sker på frivillig bas. Anledningen till kuratorskontakt kan vara sjukdomsrelaterad 

problematik eller en nyligen förändrad livssituation. Ibland sker samtalet på avdelningen inledningsvis 

med annan sjukvårdspersonal, vanligtvis en läkare som efter samtal kring diagnos och framtida 

prognos lämnar över samtalet till kuratorn. I andra fall sker samtalet på avdelningen endast mellan 

patient eller föräldrar och kurator. Det tredje alternativet är att patient eller föräldrar kommer till 

kuratorn i öppenvården efter att de har lämnat avdelningen för exempelvis sorgebearbetning eller 

stödsamtal. Kuratorn kan erbjuda stöd eller bearbetande samtal, krisbehandling, sorgebemötande samt 

praktisk hjälp eller vägledning i frågor om socialförsäkringar och samhällets övriga resurser. Kuratorn 

kan även ha en samordnande funktion mellan sjukhuset och andra vårdgivare och myndigheter. 

Teorier som används i kuratorsarbetet är; systemteori, kristeori, sorgteori, Coping, KASAM, 

motivationsteori och kognitiv teori.  

4.1 Kontakttolken 

År 2006 fanns det cirka 5000 aktiva tolkar i Sverige, 836 av dem var auktoriserade i december 2006 

(Ds 2006:24). Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel vilket innebär att man genomgått skriftliga 

och muntliga kunskapsprov anordnat av kammarkollegiet eller att man har en fullgjord tolkutbildning 

vid Tolk- och översättarinstitutet, TÖI vid Stockholms universitet. En auktoriserad tolk kan efter 

särskilt prov även få bevis om speciell kompetens som rättstolk eller som sjukvårdstolk. Syftet med 

den statliga auktorisationen är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade kontakttolkar. Men det 

finns inga formella krav på utbildning för kontakttolkar, en del har läst på universitetet, folkhögskolor 

och studieförbund, andra har ingen utbildning alls. I Sverige har kontakttolkar låg lön, sällan fast 

anställning, utan får sina uppdrag, ofta av flera olika kommunala eller privata tolkförmedlingar. 

Kontakttolkar är sällan verksamma i yrket längre än fem år (Leijonhielm, 2003). Enligt utbildnings- 

och kulturdepartementets ”Förbättrad tolkservice – språktest, nationellt register, statistik” (Ds 
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2006:24) befinner sig tolkservicen idag i en kraftig reformperiod. Anledningen är ett krav på högre 

kvalitet i den tolkning som utförs. Kravet innefattar att kontakttolkutbildningen behöver 

kvalitetssäkras och anpassas för att möta upp efterfrågan på auktoriserade tolkar. Någon rättslig 

reglering av tolkverksamheten eller myndigheters skyldighet att beakta behovet av tolk eller 

utbildningsfrågor - fanns inledningsvis inte. Idag regleras auktoriserade tolkars arbetsuppgift i 

Kammarkollegiets tolkföreskrifter (KAMFS 2004:1), sekretesslagen (1980:100) och lagen (1975:689) 

om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.  En lag för registrering och kvalitetskontroll över 

tolkförmedlingarnas verksamhet finns inte i dagsläget. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) finns 

det ingen uttrycklig skyldighet att tillhandahålla tolk för personer som inte behärskar svenska men i 

och med att målet för hälso- och sjukvården är att den ska omfatta hela befolkningen på ”lika villkor” 

2 § innebär det en indirekt tillämpning av förvaltningslagens principer om objektivitet och 

likabehandling (SOU 2004:15).  

4.2 Vad är tolkning? 

Inom tolkning är kontakttolken (eng. community interpreter) den mest använda tolken för samtal 

mellan invandrare, asylsökande och representanter för offentliga myndigheter. Kontakttolkning 

handlar ofta om en persons privata sfär, där mycket intima och betydande frågor för en människas 

vardag tas upp.  Den vanligaste tolkningsmetoden är konsekutiv. Konsekutiv betyder att man talar en i 

taget, i en fast ordning, i ett samtal mellan två eller flera personer. Med andra ord tolkar tolken efter 

den första parten har talat. Därefter talar den andra parten, varpå tolken tolkar. Man talar om ”talartur” 

eller ”turtagning”. Beroende på tolkens minnesförmåga handlar turtagningen om längre eller kortare 

talade avsnitt. Med konsekutiv tolkning är tiden av central betydelse, ett tolkat samtal tar längre tid än 

ett vanligt (Nyberg, 2000). En annan tolkningsmetod är simultantolkningen, denna metod använder sig 

framförallt konferenstolkarna av. Konferenstolkar arbetar vanligast inför en större publik där 

tolkningen oftast sker via ljudanläggning samtidigt med talarens inlägg. Det finns tillfällen när även en 

kontakttolk kan simultantolka, exempelvis när patienterna är flera, som i familjeterapier där det kan 

vara så att bara en, eller några, behöver tolkas. Tolken kan då arbeta simultant, det vill säga sitta nära 

bredvid och lågmält tolka för dessa personer det som sägs på svenska (Nyberg, 2000). Ett alternativ till 

kontakttolk är telefontolk som bokas via tolkförmedlingen. Telefontolken närvarar då inte i rummet 

medan övriga parter samlas i rummet och tolkningen sker via en högtalartelefon. 

 

Kontakttolkens uppdrag 

I en intervju i Svenska Dagbladet (Leijonhielm, 2003) beskriver en auktoriserad kontakttolk sitt 

uppdrag som att återge allt som sägs så exakt så möjligt, på två språk. Varenda litet ord ska översättas, 

även tvekan och felsägningar - tolken ska inte förklara eller förtydliga utan endast översätta. Ju bättre 

tolkningen var desto mindre skulle insatsen märkas. Kontakttolkars uppgift regleras i den praxis som 

Kammarkollegiet samlat i ”God tolksed: Vägledning för auktoriserade tolkar 2004”. Där 
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rekommenderas kontakttolken inledningsvis informera om; sin neutralitet och opartiskhet, sin 

tystnadsplikt och att man som tolk återger vad som sagts i första person ”jagform”. Annan information 

som tolken också inledningsvis rekommenderas att ge handlade om tolkanvändarnas roll i förhållandet 

till användandet av tolken. Att tolken strävar efter att återge all information så exakt som möjligt vilket 

innebär att det parterna inte vill ha tolkat ska inte heller sägas. Att parterna bör sträva efter att göra 

sina inlägg korta och att undvika onödiga facktermer, slang eller utpräglad yrkesjargong. Att om 

någon av parterna inte förstår ett ord eller uttryck är det parten själv som ska be om en förklaring – via 

tolken – av den andra parten. Att parterna ska tala till varandra inte till tolken (Kammarkollegiet, 

2004) 

4.3 Begreppsförklaringar 

Vård på lika villkor är ett komplext begrepp och kräver ett förtydligande. Definitionen som används i 

denna uppsats är hämtad från SOU 1999:66 där begreppet definieras som ”…att alla som bor i landet i 

princip skall ha samma möjlighet att vid behov få tillgång till hälso- och sjukvård. Endast vårdbehoven 

skall avgöra insatsernas omfattning och karaktär” (SOU 1999:66 s. 48). Vidare sägs att samhället 

måste undanröja ekonomiska, sociala, språkliga, religiösa, kulturella och geografiska hinder för den 

enskilde att få del av vården, liksom att hälso- och sjukvården måste sträva efter att kompensera för de 

effekter som beror på skillnader i patienters inkomst och utbildning, ålder och kön så att alla ges 

likvärdiga möjligheter att t.ex. förstå en diagnos eller sätta sig in i behandlingsprogrammet (SOU 

1999:66).  

  Patient refererar till den person som inom sjukhusets öppen - eller slutenvård har kontakt med 

kurator.  

Föräldrar används som begrepp när det är ett barn som är patient på sjukhuset men där barnet på 

grund av låg ålder inte själv har kontakt med kuratorn utan det är ena föräldern eller båda föräldrarna 

som är i behov av kuratorskontakt.  

Samtal genom tolk syftar till själva samtalssituationen.  

VdV är författarens initialer som står vid de frågor som redovisas från intervjuguiden. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism är ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv som härrör i första 

hand från socialfilosofen George Herbert Meads (1864-1931) men också av dennes samtida, 

sociologen Charles Cooley (1864-1929). Symbolisk interaktionism lägger stor vikt vid individen som 

aktiv och skapade varelse. Den grundläggande idén går ut på att människor agerar utifrån symboler. 

En symbol har en kollektiv mening, med andra ord kan man säga att en symbol är meningsfull och har 

samma betydelse för alla personer i ett sammanhang. Det är genom språket man skapar sina symboler 

utifrån en tolkning av samspelet (interaktionen) mellan sig själv och andra. Symbolisk interaktionism 

uppmärksammar mikronivån - detaljerna i samspelet mellan människor och hur dessa skapar mening i 

människors handlingar. Vilket har lett till kritiken att symbolisk interaktionism sysslar med det lilla 

och vardagligt småskaliga istället för att behandla större sociala strukturer och processer på samhälls - 

makronivå. Cooley menar att samhälle och individ är ett system som är ömsesidigt beroende av 

varandra och tillsammans utgör en helhet som inte kan studeras skilda från varandra. Sett på detta vis 

kan symbolisk interaktionism även uppfattas spegla makronivån (Cooley, 1981). Utifrån intervjuernas 

tema har jag valt ut några av de grundläggande föreställningar om verkligheten som finns inom 

symbolisk interaktionism som jag anser berör mitt material. 

5.2 Sociala roller 

Jan Trost och Irene Levin (2004) tar upp fem kriterier för termen ”roll”: (1) Individen har en given 

position i gruppen. (2) Individen är medveten om de förväntningar som riktas mot denna givna 

position. (3) Detta skapar en process i individen. (4) Processen är en roll . (5) Processen leder till att 

individen beter sig på ett eller annat sätt i förhållande till rollen, detta innebär inte att personen alltid 

agerar efter dessa förväntningar (Trost & Levin, 2004). Den amerikanska sociologen Ralph Turner 

menar i ”Human Behavior and Social Processes” (1972) att hellre än att tala om förväntningar ska 

man tala om beredskap. Att en individ har en beredskap att handla på ett viss sätt i en given situation 

och position, en beredskap i förhållande till mer eller mindre klart förutsedda beteenden hos den eller 

de andra (a.a.). Det verkligt viktiga i detta sammanhang är att förutsättningarna för vår sociala 

interaktion med andra bygger på att vi åtminstone i rimlig mån kan förutsäga andras beteende i den 

givna situationen (a.a.). Så länge förväntningarna infrias fungerar kommunikationen och det är enkelt 

att samspela. Men när någon bryter mot dessa förväntningar eller när man hamnar i nya främmande 

situationer inser man hur nödvändiga gemensamma definitioner av positioner och situationer är för att 

samspela. I samtal genom kontakttolk visar forskning att det finns olika perspektiv på tolkens roll 

(Nyberg, 2000; Wadensjö, 1998). Tolkens roll kan till exempel definieras som en förhandlare mellan 

tolk och var och en av parterna, då tolken kontinuerligt måste nå samförstånd med den tolkade 
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omkring hur budskapet överförs. En samarbetspartner, där tolk och personal utgör ett team eller en 

representant för patienten eller kuratorn. Beroende på hur kuratorn namnger kontakttolkens roll 

skapas förväntningar och beredskap inför hur denna ska agera i situationen. I analysen kommer jag 

således uppmärksamma vilket ord kuratorerna använder för att beskriva kontakttolkens roll och se 

vilken relation som därmed anges. Här har jag valt att använda mig av både termen förväntan och 

beredskap. Förväntan relaterade till vad kuratorerna tänker och anser om kontakttolken och beredskap 

använder jag när kuratorerna handlar gentemot kontakttolken.  

5.3 Rollövertagande 

Enligt Mead är det sociala livets mest grundläggande mekanism rollövertagandet, det vill säga 

förmågan att kunna placera sig själv i den andres position och betraktar sig och sitt handlande mot 

sig själv från den positionen (Engdahl & Larsson, 2006). En persons förmåga att rikta attityder mot sig 

själv ger självmedvetenhet och en förmåga att förstå och anpassa sig till andras krav, känslor, tankar 

och önskningar, en förmåga att empatisera. De gånger då man inte förstår vad en annan människa 

säger eller gör har man antingen inte velat eller kunnat empatisera. Det kan till exempel bero på att den 

andra människan talar på ett annat språk eller ett obegripligt sätt. Här spelar förutsägbarhet in, Trost 

och Levin (2004) menar att vi inte kan empatisera fullt ut med en annan person om man inte kan 

förutsäga hur den andra personen kommer att handla. Denna förutsägbarhet handlar om den andres 

beteende på kort sikt, de tar som exempel att man vanligen förutsätter en respons, ett svar från en 

människa som man talar med eller tilltalar. Wadensjö (1998) talar om tre punkter vilka skiljer samtal 

genom kontakttolk från enspråkiga samtal: 

1. Den speciella turtagningen och samtalets fragmentisering. 

2. Den speciella återkopplingen mellan talare och lyssnare. 

3. Det speciella beroendet av en mellanhand och dennes förståelse. 

 

Dessa tre punkter omformar förutsättningarna för samtalet och påverkar därmed förutsägbarheten. Den 

första punkten handlar om att man måste dela upp det man vill säga i mindre delar för att 

kontakttolken ska kunna komma ihåg det som ska översättas. Den andra punkten handlar om att de 

samtalande parterna inte kan uppfatta den andres återkoppling direkt. I samtalsforskning avser 

”återkoppling” de olika signaler genom vilka en lyssnare kan visa att hon lyssnar och förstår talarens 

budskap - att hon ”hänger med” (Englund Dimitrova, 1991). Genom kontakttolken är denna funktion 

satt ur spel och därmed blir det mer osäkert om man uppnått gemensam förståelse. Den tredje punkten 

berör att det är ytterligare en person i rummet att förhålla och anpassa sig till. Dessa skillnader 

påverkar förmågan till rollövertagandet. En intressant fråga i detta sammanhang är då hur kuratorerna 

upplever möjligheter till att få kontakt med patienten, och vad samtalets karaktär blir.  
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6. Resultat 

Det sammanställda resultatet från intervjuerna presenteras i tre teman med några underrubriker, 

tematikerna är: organisering av kontakttolk, förväntningar på kontakttolkens roll och samtalens 

kontext och innehåll. Dessa tre teman analyseras sedan i samma ordning i följande kapitel.   

6.1 Presentation av intervjudeltagarna 

För att kunna leva upp till konfidentialitetskravet väljer jag en mer övergripande presentation och 

redogör för kuratorernas olika verksamhetsområden. Alla fem intervjudeltagare var kvinnor, hade en 

socionomexamen och hade arbetat som kurator inom en treårsperiod på Karolinska 

Universitetssjukhuset. Deras verksamhetsområden var; barnmedicin, kvinnokliniken och hematologen. 

Till barnmedicin kommer barn från Stockholms Läns landsting och från Gotland. Det kommer även 

barn från andra landsting och länder med specialistremiss. Barn är man upp till 18 år medicinsk och 15 

år kirurgiskt. De som kuratorn träffar är föräldrarna till barnet, med vissa undantag då man har en 

direktkontakt med vanligtvis tonåringar. Fokus är på barnet som man stödjer indirekt med att stärka de 

som är viktigast i deras liv - föräldrarna.  

Till kvinnokliniken kommer kvinnor eller par angående fosterskador, aborter, missfall, barn som dör 

sent under graviditeten eller under förlossningen. Det kan även handla om par som går i IVF-

behandling4, ägg- och spermadonatorer och steriliseringar.  

Till hematologen kommer vuxna patienter som har blodsjukdomar det kan till exempel handla om 

svåra anemier och olika blodcancersjukdomar som multipelt myelom, lymfkörtelcancer och leukemi. 

Angående utbildning i samtal genom tolk har ingen av intervjudeltagarna deltagit eller erbjudits sådan, 

varken under sina socionomstudier eller i Kuratorklinikens regi.  

6.2 Organisering av kontakttolk 

När samtal mellan kurator och patient eller föräldrar sker på avdelningen var det många gånger en 

sjuksköterska som beställde kontakttolk. De gånger kuratorerna själva ringde och bokade strävade de i 

möjligaste mån efter kontinuitet - samma kontakttolk till följande samtal med patient eller föräldrar. 

Eller så försöker de anpassa kontakttolken efter patientens eller föräldrarnas önskemål. Kuratorerna 

berättade att de försökte fråga efter samtalet om de varit nöjda med kontakttolken och om de skulle 

vilja ha samma vid nästa samtal. En kurator frågade även innan samtalet om patient eller föräldrar 

godkände kontakttolken, dels för att klargöra att de inte kände varandra privat och dels för att förmedla 

att det var okej för patient eller föräldrar att säga till om det inte kändes bra. 

 

                                                 
4 In vitro fertilisering - befruktning i odlingsskål, d v s provrörsbefruktning 
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De gånger de har hänt (bokat tolk själv) då har jag bett om den tolken som föräldrarna har träffat 
tidigare. För de gånger, i öppenvård så rör det sig ofta om uppföljande samtal … och där tycker jag det 
är viktigt att ha, försöka att ha samma tolk. (Intervju 1) 

 

Det är en sak som jag tycker är viktigt som jag brukar försöka komma ihåg alltid, dels före samtalet att 
fråga personen om de godkänner tolken som är i rummet, för ibland kan det vara någon som är släkt med 
på något håll eller som bor i närområdet… …det är ju i alla fall en ansats att förmedla att det är ok att 
säga att det inte känns bra. Jag brukar försöka om det finns tillfälle att höra efteråt om det är en tolk som 
det känns okej att man använder igen. (Intervju 2) 

 

Behov av kontakttolk 

Ingen av kuratorerna beskriver att de hindrades av några ekonomiska restriktioner i vilken utsträckning 

de kunde använda sig av kontakttolk. Kontakttolk anlitades alltid när patient eller föräldrar inte talade 

någon svenska. Vid de tillfällen det var osäkert i vilken utsträckning en patient eller föräldrar talade 

eller förstod svenska, anlitades helst tolk för att försäkra sig om att de skulle förstå varandra.  

 

…där deras svenska är så bristfällig att jag är osäker på om de förstår, för det är viktigt att de förstår när 
jag för ett samtal. Ibland kan det till exempel vara en mamma som pratar väldigt bra svenska och en 
pappa som inte gör det, eller tvärt om. Där jag väljer att använda tolk för att ingen av föräldrarna ska 
behöva tolka åt den andra. … Är det så att det är föräldrar som behöver tolk en gång om dagen så ska vi 
ha tolk en gång om dagen. (Intervju 1) 
 

Sen är det också i sådana här situationer som vad patenten kan i svenska språket och klarar kanske att 
leva i samhället och klarar arbete och det här sociala liksom men när man är på sjukhus är det viss 
information som man kanske inte har vokabulär för själv eller kanske inte förstår och då kan man ju 
behöva tolk i alla fall. Ibland kanske det är så att det inte behövs i varje samtal utan ibland, om vi ska 
tala om något specifikt. Ibland kan det vara så att stress bidrar till också kan var svårt att förstå. Om 
patienten till exempel är upprörd. (Intervju 5) 

 

På frågan om de visste om kontakttolken var auktoriserad svarade samtliga fem kuratorer nej. Men det 

var dock något alla förväntade sig då de förmedlas av en tolkförmedling. En kurator berättade att hon 

hade hört kontakttolkar som inledningsvis presenterat att han/hon var auktoriserad. 

 

Nej, det utgår jag från, att tolken är. 
VdV: Det är inget som är uttalat? 
Det förekommer ibland att tolken i sin presentation i inledningen av samtalet talar om att han är 
auktoriserad och arbetar under tystnadsplikt och så vidare. Men inte alla. (Intervju 5) 

 

Hur beskriver du tillgången på kontakttolk? 

Angående tillgång till kontakttolk vid bokade samtal med patient eller föräldrar ansåg samtliga att det 

fungerade relativt bra men att svårigheter kunde uppstå vid akuta behov eller om det handlade om ett 

språk där det råder brist på kontakttolk, exempelvis thailändska. Eller om det handlade om ett 

”ovanligt språk”, ett språk som endast en mycket liten grupp invandrare talar i Sverige, mongoliska 

kom upp som ett exempel. Två av fem kuratorer talade om telefontolkning som ett alternativ eller som 

en lösning på brist på kontakttolkar.  
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VdV: Hur är möjligheten att få tolk i olika sammanhang? 
…det fungerar relativt bra. Sen om det är något udda språk då kanske man får någon speciell dialekt, de 
som kommer från afrikanska länder. Då får man försöka att anpassa det eller ta den tiden som man får. 
(Intervju 1) 
 

Det beror på vad det är för något språk. Jag har haft jättesvårigheter med till exempel thailändska, 
konstigt nog. … Där har det varit så att jag egentligen i efterhand tänkt att jag skulle skrivit 
avvikelserapporter. (Intervju 2) 
 

Om man ska ha tolk akut då kan det vara svårt, om det händer något. Arabisk går nästan alltid att få. 
Men det kan vara andra språk som kan vara svårt att få. De försöker ju leta fram någon. Och så sen 
hjälper de också till med telefontolkning. (Intervju 3) 

 

Alla hade erfarenheter av att tolkförmedlingen hade ställt in eller att kontakttolken inte dykt upp vid 

bokat samtal. Hur kuratorerna agerade vid dessa tillfällen var olika. En del sköt upp mötet, andra 

försökte samtala i de fall patient eller föräldrar kunde lite svenska. I vissa fall tackade patient eller 

föräldrar nej till tolk även då kuratorn bedömt det nödvändigt. Anledningen uppges vara olika, en del 

kuratorer menade att de uppfattade att patienten ville vara självständig i sin kontakt med sjukvården 

andra tyckte det var jobbigt med en tredje part i rummet - speciellt i samtal där mycket intima och 

känsliga ämnen diskuterades. Men den vanligaste anledningen att patient eller föräldrar tackade nej 

var att de var oroliga att kontakttolken bröt sin sekretess. En kurator beskrev att hon i vissa 

informerande samtal arbetade under smittskyddslag (1988:1472) vilket gjorde det viktigt att 

informationen säkerställdes. Hon försökte motivera oroliga patienter eller föräldrar med alternativ som 

telefontolk eller, om patenten eller föräldrarna var flerspråkiga, tolk på ett annat språk. För att på så vis 

undvika att kontakttolken kom från samma bostadsområde eller tillhörde samma förening. I andra fall 

försökte hon samtala så gott det gick. De patienter eller föräldrar som inte var oroliga över tolkens 

förhållande till sin sekretess tackade sällan nej till erbjudandet om kontakttolk.  

 

…att patienten tycker det är jobbigt med tolken och att patienten tänker att den inte kan lita på tolken. 
Om vi tycker att det behövs tolk, då vill ju vi ha tolk för att säkerställa informationen. (Intervju 5) 
 

…jag försöker om folk kan något så när svenska så tar jag inte tolk och oftast vill inte patienterna det 
kanske själva… Det beror också på vilken grupp man kommer ifrån, om det är små grupper så känner 
alla  alla på ett eller annat sätt så då är det inte heller så lätt att ha tolk med. (Intervju 3) 

 

6.3 Förväntningar på kontakttolken  

De förväntade sig att kontakttolken skulle översätta korrekt och exakt, även de medicinska termerna. 

Tolken skulle vidare vara tydlig i sitt uppdrag, medveten om att han/hon lyder under sekretesslagen 

och inte föra en dialog med patient eller föräldrar eller lägga in egna värderingar.  

 

Jag förväntar mig att en tolk ska vara … min röst. Den ska översätta exakt vad jag säger. Jag ska prata 
med, jag vänder mig till föräldrarna, tolken ska bara vara ett redskap som gör att vi förstår varandra. 
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Jag förväntar mig att tolken sköter sin tystnadsplikt, att de inte lägger sig i och (inte) för en egen 
diskussion med föräldrarna. (Intervju 1) 
 

…att de ska göra en korrekt översättning. Och inte tolka, för det är väl det man är osäker på… att det blir 
en kulturell tolkning på ett sätt också… att man (tolken) lägger in egna värderingar i det man säger. För 
det beror ju lite på hur man formulerar sig också, hur folk kan uppfatta det man säger. (Intervju 3) 
 

Det viktigaste för mig är att tolken förmedlar det jag vill säga … mitt budskap och med tanke på att det 
här är ett sjukhus, ska tolken kunna förstå och kunna översätta medicinska termer. (Intervju 4) 

 

Hur uppfattar kuratorn tolkens roll i samtalet? 

De bästa erfarenheterna som beskrivs var i samband med att tolken varit språkligt kvalificerad och 

följt kammarkollegiets (2004) rekommendationer i ”God tolksed” med att inledningsvis informera om 

sin neutralitet, sekretess, återgett all information så exakt som möjligt och sett till att parterna talade 

till varandra och inte till tolken. Då beskriver många av kuratorerna kontakttolken som ”osynlig”. 

 

En tolk som fungerar riktigt bra märker man inte i rummet, på ett sätt. (Intervju 3) 

 

…de bästa tolksamtalen som jag haft då är det ju när tolken är… att man kommer in i samtalet med 
patienten så mycket att man nästan inte tänker på att tolken är där. Och att det faktiskt är en 
översättning. …det finns några sådana exempel där det är väldigt bra tolkar då de kan sin sak där de 
bara ordagrant översätter och att de översätter i jagform och inte översätter; hon säger eller; han 
säger… Då känns det som det är patienten direkt säger det på ett annat sätt än om tolken säger; hon 
säger att... (intervju 5) 
 

…de bästa erfarenheterna jag har, då är det en tolk som kommer in i rummet och börjar med att 
presentera sig och rabblar upp förutsättningarna för uppdraget. Säger att de har sekretess, säger att de 
kommer att översätta allting som sägs i rummet. Och att de efter att ha presenterat sig på det sättet, 
översätter allting. … Lägger ramarna och sen inte är närvarande, inte är med i samtalet emotionellt med 
egna reflektioner, kommentarer eller sådana saker utan egentligen bara ett omvandlingsinstrument. 
(Intervju 2) 

 

Tre hade övervägande negativa erfarenheter av kontakttolken. Samtliga beskrev dock kontakttolkar 

som kommit med synpunkter på deras arbete eller med egna förslag om vad patienten eller föräldrarna 

behövde. Eller tagit egna initiativ till att förtydliga eller förklara det kuratorn sagt. Kontakttolken 

kunde även börja trösta patient eller föräldrar eller utesluta kuratorn genom att föra ett samtal endast 

med patienten eller föräldrarna. Andra negativa erfarenheter var att kontakttolken uppförde sig 

oprofessionellt genom att påvisa sin egen agenda, till exempel genom att vilja avsluta tidigare eller ta 

fokus med sitt kroppsspråk eller användandet av lexikon. De flesta kuratorer kritiserade inte 

kontakttolken under samtalet utan fortsatte så gott det gick. En kurator lämnade in ”avvikelserapport” 

till Kuratorskliniken eller ringde tolkförmedlingen, övriga rapporterade inte negativa erfarenheter.  

 

Ja, när det är tolkar, för det första som kommer för sent, vilket händer. Som inte kommer över huvud 
taget, som inte meddelar. Tolkar som lägger sig i, har synpunkter. … Där tolken kan gå in och där jag 
ibland frågar vad pratar ni om? Vad säger du? – Ja, men de här ska ha hjälp med det och det. Har de 
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bett om det frågar jag då. – Nej, det har de inte. Då har jag sagt att det där pratar jag med föräldrarna 
om. … Vi kanske inte har hamnat där i diskussionen ännu. (Intervju 1) 
 

…tolken sitter och håller på och pillar och så kan hon kolla i väskan när hon tolkar och hon sitter och 
hoppar med benet. (Intervju 3) 
 

…tolken började lägga sig i. Hon började säga att du (till patienten) måste göra si och så. Jag frågade; - 
kan du översätta till mig vad du har sagt nu? … Där kände jag att hon borde inte ha lagt sig i. (intervju 
4) 
 

Så fort en tolk börjar agera själv så upplever jag att det blir en otydlighet var informationen kommer 
ifrån, är det patienten som har sagt det här eller är det… Även om det bara är ett förtydligande som 
tolken kanske gör så kryper det in något… vad är det mer som inte är från mig eller vad är det mer som 
inte är från patienten? Vad är det mer som är omtolkningar eller egna formuleringar. Vad är det mer som 
inte är sagt, vad är det som utelämnas?  (Intervju 2)  

 

Gemensamt för alla kuratorer var att de uttryckte att kontakttolken inte skulle påverka deras budskap 

utan översätta deras ord och meningen med dem så exakt som möjligt. Betydelsen av att kontakttolken 

presenterade sig och översatte allt i rummet, inte förde en dialog med patienten eller föräldrarna, utan 

lät kuratorn vara den som hade kontroll över samtalet verkade vara en avgörande förutsättning för 

trygghet för kuratorn.  

 

Jag kom ihåg en kvinna, det var en rysk tolk. …hon var så tydlig med att hon tolkade allting så fort hon 
kom in, oavsett var det var. Jag tror till och med att det var så att patienten sa: - ”Oh, vänta jag måste 
nysa” innan vi ens hade börjat samtalet och hon översatte det med en gång. Det var ju nästan lite 
komiskt men samtidigt var det ett väldigt bra samtal. Hon förmedlade från början det här är mitt 
uppdrag. 
VdV: Handlar det om trygghet, att du blir tryggare? 
”Ja, på ett sätt blir jag det, om man känner att det är något lite gränslöst som kommer in och man vet 
inte riktigt vad det är som sägs då blir det ju det här otydliga och då blir man lite otrygg i… Samtalet 
blir otydligt och det skapar otrygghet medan någon som översätter försnacket till en nysning, då är det 
så tydligt att man vet allting, det blir en känsla av kontroll som förstärks då. Så på det sättet känner jag 
mig tryggare och säkrare. Då känner jag automatiskt att jag har kontroll och jag tror det blir så för 
patienten också, att det blir en känsla av kontroll för dem. Det skapar en trygget, man vet vad som sägs 
och man förstår... (Intervju 2) 
 

Det är ju det här att man har en person i rummet… och det är det som gör… de här tolksamtalen som 
har varit så bra det är när jag känner att det är en kommunikation mellan mig och patienten, eller 
föräldrarna och tolken bara finns med som ett hjälpmedel. När jag inte behöver känna att jag måste 
tänka på vad tolken säger. När tolken översätter, att jag kan fokusera på nästa sak jag ska säga eller 
fokusera på det som patienten ska besvara, patientens reaktioner… (Intervju 5) 

 

Kuratorns strategier inför kontakttolken  

Under samtalet försökte de anpassa språket för att underlätta för kontakttolken men i vissa fall även 

för patienten eller föräldrarna, i de fall de kunde lite svenska. Ibland ställdes samma fråga på olika sett, 

dels för att förtydliga och dels för att kontrollera att informationen gått fram till patienten eller 

föräldrarna. En berättade att hon, vid de tillfällen när kontakttolken inte inledde samtalet med att 

presentera sitt uppdrag, själv informerade patienten eller föräldrarna om kontakttolkens sekretess.  
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Jag kortar ner mina meningar, kanske talar lite långsammare, tydligare, tror jag men framförallt kortare 
meningar för jag vet ju att tolken vill översätta någonstans och jag inte kan tala hur långt som helst. 
(Intervju 1) 
 

Jag har fått känslan av att tolken säger mer än det jag sagt eller att tolken inte säger allt jag sagt, men 
om det är så det vet jag ju inte. …och i sådana situationer så kanske jag förtydligar. Tolken får säga det 
en gång till eller på ett annat sätt eller på samma sätt. (Intervju 5) 

6.4 Samtalens kontext och innehåll 

De flesta upplevde skillnaderna mot enspråkiga samtal som uppstod med samtal genom kontakttolk 

som svåra och ett hinder för dem att få kontakt med patient eller föräldrar. Det handlade om att 

samtalet delades upp i korta avsnitt, brist på återkoppling och att kuratorerna hade en till i rummet att 

förhålla sig till. Det kunde också bli missförstånd angående ”turordningen” och patienten eller 

föräldrarna började ibland svara mitt i en, genom kontakttolken, uppdelad mening.  

 

…att kunna läsa av föräldrarna; hur mår ni? Ta hand om det och vara, att trygga upp dem. Det är svårt 
ibland för att det blir en fördröjning i samtalet. Det blir ett glapp. … Det ligger inte i mitt normala flyt 
jag har när jag talar utan jag måste ändra om. Sen tycker jag att en del tolkar vill att man talar väldigt 
kort och sen ska de översätta och sen kort. Så det blir väldigt stakigt. (Intervju 1) 
 

Så jag tycker att de samtal där jag behöver tolk är besvärligare och jag tycker att jag tappar de 
patienterna. … Det blir svårt att få igenom ett samtal och få veta om patienten har förstått det jag säger 
eller det jag försöker förmedla, det vet jag ju inte. …jag får ingen återkoppling och det är ju det jag inte 
vet heller som gör att patienterna tappas bort, på ett sätt. De gör de inte riktigt men det känns så. Att 
man inte får någon kontakt… (Intervju 3) 
 

Det är lite svårt att acceptera det, man vill ha så fort som möjligt, det kroppsliga svaret från patienten så 
att man börjar tänka på nästa fråga eller få svaret på det jag ska säga. … Genom tolken kan det 
försvinna. För det kanske är en fråga som jag är ganska säker på hur patienten kommer att svara på och 
så får jag ett helt annat svar. Det är lite svårt att avläsa. (Intervju 4) 

 

Tre framförde tankar kring att det var möjligt att få en direkt kroppslig feedback från patienten eller 

föräldrarna som kunde lite svenska. Detta kunde även kännas som en trygghet i och med att patienten 

eller föräldrarna själva i viss mån kunde upptäcka missförstånd eller om kontakttolken påverkade 

innehållet med egna initiativ eller värderingar. En kurator hade dock även upplevt svårigheter med 

patienter eller föräldrar som kunde lite svenska då de börjat svara innan kontakttolken översatt klart.  

 

Samtalens karaktär 

Tre uttryckte att i samtal genom kontakttolk var det lättare att samtala om praktiska frågor än om 

känslor. Begränsningarna för att tala om känslor upplevdes bero på, dels själva tolksituationen i sig - 

att förutsättningarna skiljde sig så markant från enspråkiga samtal och dels på grund av osäkerhet inför 

hur kontakttolken uttryckte sig till patient eller föräldrar. En berättade att det också kunde bero på en 

osäkerhet inför kulturella skillnader, både hos patienten eller föräldrarna och kuratorn. Eller att det helt 

enkel fanns ett större behov av praktisk hjälp och stöd när man var ny i ett land. Några kuratorer 
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beskrev att de även kunde vara svårt att få kontakt med patienter eller föräldrar i enspråkiga samtal då 

de kände sig obekväma i situationen och i förhållande till kuratorn. 

 

Det blir mer praktiskt, det blir det. Man försöker undersöka hur de mår, hur de har det och hur det 
fungerar och så men det går ofta över till det praktiska. …kanske inte har varit här i landet så länge och 
inte vet vilka koder och regler som gäller; - Kan man vara ledsen? … Men sen så är det svårt att säga, 
den praktiska delen är väldigt stor när man är ny i ett land. (Intervju 1) 

 

En av kuratorerna berättade att hon personligen kände sig bekväm att samtala genom kontakttolk. 

Hennes erfarenheter var att man kunde tala om känslor men i de fall patienten eller föräldrarna var 

osäkra att kontakttolken höll sin sekretess begränsades samtalet. Hon tar även upp att det kunde finnas 

begränsningar i och med patientens personliga integritet eller själva situationen som omgav patienten. 

 

Jag tror att det är mest patienterna som kan känna att nu sitter det en tolk där och jag kanske inte vill 
tala öppet om de här sakerna. Men från min sida, jag brukar alltid fråga; - Vill du tala om ditt sexuella 
liv, hur din sjukdom påverkar din identitet, hur det kan vara och så svarar de ja eller nej beroende på 
hur känner just då. Det betyder inte att det bara är tolken som påverkar, det kan vara andra saker som 
påverkar, det kan vara själva situationen just då och hur de egentligen mår. (Intervju 4) 

 

Kuratorns strategier för att underlätta kontakt med föräldrarna 

Alla talade om ”blicken” som ett sätt att kompensera bristen på återkoppling och som ett sätt att skapa 

kontakt med patienten eller föräldrarna. Blicken kunde även fungera som en markering till patienten 

eller föräldrarna att samtalet var mellan dem. Kontakttolkens närvaro kunde upplevas något paradoxal 

då det var en person i rummet som talade men som inte skulle ha en aktiv del i samtalet. Hur 

kuratorerna valde att göra, titta på tolken eller ej, varierade. Alla kuratorer uppgav att patienten eller 

föräldrarna tittade på tolken när de svarade. 

 

Jag försöker… det är mitt sätt att möta föräldrarna, oberoende vad de talar för språk. Att jag tittar på 
dem, börjar jag vända mig mot tolken och föra ett samtal med den, då hamnar ju föräldrarna utanför, det 
går inte. Utan jag måste ju sitta mitt emot dem och tala med dem. Så jag vänder mig sällan till tolken 
utan jag för ett samtal med föräldrarna och när tolken översätter, då tittar jag på föräldrarna. (Intervju 
1) 
 

…att jag tittar, till exempel på dem man talar med och inte på tolken helst. Ibland gör man ju det för det 
känns ju helt konstigt att inte göra det. Men att fokus är…att försöka genom att använda blicken på det 
sättet. Lite grann hämta upp den här närheten som påverkas. Försöka reparera det lite grann med att 
vara tydlig med att det är vi som talar, man kan styra mycket med blicken på det sättet tycker jag. Det är 
en viktig sak tycker jag. (Intervju 2) 
 

…oftast är det så att den som blir tolkad ser på tolken och inte på mig. Och jag försöker titta på patenten 
och inte på tolken och det blir det svåra. Det är lätt att det blir ett treparts samtal nästan. Om tolken inte 
möter upp (patientens blick) så är det lättare för mig att få ögonkontakt med patienten. (Intervju 3) 

 

Ett annat sätt som beskrevs skapa bra möjligheter för att kunna använda blicken eller markera 

kontakttolkens roll var hur man placerade sig i rummet. De flesta ville att kontakttolken skulle sitta lite 
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vid sidan av patienten eller föräldrarna. Det möjliggjorde en direkt ögonkontakt med patient eller 

föräldrar samtidigt som det försvårade möjligheten för ögonkontakt mellan kontakttolken och 

patienten eller föräldrarna. 

 

Jag vill att de ska sitta lite vid sidan. De ska inte vara huvudpersonen i rummet utan de ska sitta lite vid 
sidan. …jag vill sitta, nästan mitt emot föräldrarna och om tolken sitter på sidan av. …eller bredvid 
föräldrarna eller så. Jag ska inte sitta mot tolken. (Intervju 1) 
 
Jag brukar försöka se till att tolken sitter så ganska nära dem (patient eller föräldrar) som han talar 
med… … för att jag tänker att en sådan placering också förmedlar att tolken inte är i centrum och inte 
med mig i samtalet på det sättet. Det blir också en markering av rollen. (Intervju 2) 

 

Generellt sätt hade kuratorerna liknande förväntningar, erfarenheter och upplevelser av samtal genom 

kontakttolk. Förutsättningarna och situationerna skiljde sig dock något beroende på vilken avdelning 

de arbetade på. Vid avdelning som gjorde ingrepp eller behandlade olika sjukdomar som kunde vara 

kulturellt stigmatiserande eller religiöst laddade, till exempelvis abort fokuserade problematiken kring 

kontakttolken mycket på patenters eller föräldrars oro inför om de kände kontakttolken och huruvida 

denne höll sin sekretess. Där fick kuratorerna arbeta mycket med att motivera och trygga situationen 

för patienten eller föräldrarna för att dessa skulle kunna tillgodogöra sig kontakttolken som en resurs 

för att komma över de språkliga barriärerna. I de fall då man hade kommit över denna inledande 

problematik visade det sig ändå i många fall att samtalssituationen försvårades i och med att patienten 

eller föräldrarna hade en till person i rummet att förhålla sig till. Detta visade sig även på de 

avdelningar där problematiken kring sekretessen inte varit aktuell. Men att ha en till person för 

patienter eller föräldrar att förhålla sig till kunde även utgöra ett hjälpmedel för kuratorn. De flesta 

berättade om något tillfälle där kontakttolken i sin styrka med att dela ursprungskultur med patient 

eller föräldrar kunde utgöra en bro till den svenska kulturen eller deras situation på sjukhuset.  
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7. Analys  

7.1 Organisering av kontakttolk 

De gånger kuratorerna själva ringde och bokade kontakttolk hade de lättare att påverka val eller 

önskemål, både från patient, föräldrar eller kuratorn själv. Detta gjorde möjligt för kuratorerna att 

skapa kontinuitet, men även att undvika kontakttolkar med vilka de har haft dåliga erfarenheter. Alla 

som sjukvården uppfattade vara i behov av kontakttolk erbjöds detta. För att underlätta eller 

säkerställa förståelse erbjöds även patient eller föräldrar som talade lite svenska. Kuratorerna uttryckte 

att kontakttolken sågs som en rättighet, en resurs för att kunna ge patienten eller föräldrarna vård på 

lika villkor som svensktalande. Men kontakttolk kunde även ses som en skyldighet gentemot lagrum 

för att säkerställa information. I och med att det inte finns något i hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) som föreskriver en skyldighet att tillhandahålla tolk för personer som inte behärskar 

svenska kan inte heller kuratorn tvinga en patient eller föräldrar som inte vill ha kontakttolk. Bristen 

på tillit till att kontakttolken höll sin sekretess var ett problem som även framkom i tidigare forskning 

(Paulsen, Galal & Galal, 2002; Integrationsverket, 1999) vilket i förlängningen leder till att alla 

tolkbehövande inte tillhandahåller den rättighet eller skyldighet som erbjuds dem för att trygga vård på 

lika villkor, i och med att patienternas eller föräldrarnas oro inte har lett till några åtgärder för att råda 

bot på denna problematik. Det finns alltså enlig mig en lucka i hälso- och sjukvårdslagens mål om 

”vård på lika villkor” för denna grupp. I övriga fall beskriver kuratorerna att tillgången på kontakttolk 

varierar beroende på vilket språk som efterfrågas. Det kan även vara svårt när det gäller specifika tider 

eller akuta sammanhang. De kuratorer som ser telefontolkning som ett alternativ har lättare att få tag i 

tolk. Tillgången beskrivs dock inte som ett hinder för samtal utan talas mer i termer som en 

fördröjning av samtalet. En kurator beskriver det som ett hinder, då bristen på kontakttolk lett till att 

ett flertal samtal med samma patient tvingats ställas in. Om kontakttolken varit auktoriserad visste inte 

kuratorerna säkert, med det var något de utgick från då de förmedlats via en tolkförmedling.  

7.2 Kontakttolkens roll 
Kuratorernas förväntningar på kontakttolken var att denne skulle behärska två språk och medicinsk 

terminologi, att kontakttolken skulle vara tydlig med sin sekretess och att allt som sades i rummet 

skulle översättas. De begrepp som kuratorerna benämnde kontakttolken med när de beskrev sina 

förväntningar på denne var; ”översättare”(2 st), ”förmedlare”, ”språkomvandlare” och ”redskap”. I det 

symboliska perspektivet menar man att definitionen av objektet, i detta fall kontakttolken, anger en 

relation och även skapar en förväntan på hur kontakttolken ska agera. Enligt min analys handlade 

kuratorernas förväntningar på kontakttolkens roll att denna ska fungera som en representant för 

kuratorn. Att kuratorns ord så exakt som möjligt ska översättas utan att kontakttolken själv tar initiativ 

till att förklara eller förtydliga för patient eller föräldrar. Vilket möjliggör att hennes person, genom 



   
 

34 

kontakttolken kommer fram till patient eller föräldrar i samtalet. Denna beskrivning stämmer väl 

överens med hur en auktoriserad kontakttolk själv definierar sin roll (Leijonhielm, 2003) och vad 

kammarkollegiet (2004) rekommenderar i ”God tolksed”. Svaret på frågan ”Vad kuratorerna 

förväntade sig av en kontakttolk”? Speglade även de positiva respektive negativa erfarenheter de hade 

haft. I de negativa erfarenheter agerande tolken inte som en representant utan verkade se sig mer i en 

roll som förmedlare eller samarbetspartner med kuratorn. I dessa situationer beskrev kuratorerna att 

kontakttolken kunde komma med synpunkter på deras arbete eller med egna förslag om vad patienten 

eller föräldrarna behövde. Kontakttolken kunde även börja trösta eller utesluta kuratorn med att föra en 

dialog med patienten eller föräldrarna. Andra negativa erfarenheter var att kontakttolken påkallade 

uppmärksamhet med sitt kroppsspråk eller vilja att avsluta tidigare. Alla dessa negativa erfarenheter 

handlade om att kontakttolken gick utanför den roll som kuratorerna förväntade sig. Frågan är dock 

om kontakttolken var medveten om kuratorns förväntningar? Med andra ord kan man beskriva det som 

att i integrationen mellan kurator och kontakttolk finns det få symboler. En symbol har en kollektiv 

mening, vilket gör att handlingar och beteenden kan ha given betydelse för både sändare och 

mottagare. Avsaknaden av symboler kan kopplas till den förvirring som forskningen visar kring 

tolkens uppgift hos tolkanvändarna och tolkarna själva. Symboler kan dock finnas eller skapas inför 

samtalet. De bästa erfarenheterna, det vill säga när förväntningar på kontakttolken uppfylldes, 

beskrevs ofta i samband med att tolken var tydlig med sin roll. Presenterade sitt uppdrag, sin sekretess 

och översatte allt som sades utan att själv påverka budskapet eller lägga sig i kuratorns arbete. Då 

beskrev många av kuratorerna kontakttolken som ”osynlig”. Detta borde även innebära att 

kontakttolken även fungerade som en representant för patienten eller föräldrarna – så att deras person 

synliggjordes för kuratorn.  

I och med att kontakttolkens roll inledningsvis definierats och sedan efterlevs gjorde det möjligt för 

kuratorn att lägga all sin fokus på patienten eller föräldrarna. Huruvida kontakttolken lever upp till 

kuratorns förväntningar som representant är svårt för kuratorn att veta då kontakttolken är den enda i 

rummet som förstår allt som sägs. Kuratorns tillit till kontakttolken roll beror istället på hur tydlig 

kontakttolken var med att han eller hon översatte allt. Med fullständig delaktighet skapades en 

möjlighet för kuratorn att känna kontroll över samtalet som även gav en förutsättning att i viss mån 

förutsäga de övrigas beteende. När förväntningarna bröts blev det svårt att interagera med patienten 

eller föräldrarna då fokus flyttades från dem till kontakttolken i och med behovet att skapa 

gemensamma definitioner av varandras roller.  

Vad var då kuratorns beredskap att handla gentemot kontakttolken i situationer där kontakttolken 

gick utanför sin förväntade roll? Beredskapen varierade mellan kuratorerna. En kurator berättade att 

hon vid de tillfällen då kontakttolken inte inledningsvis presenterade uppdraget och sin sekretess, själv 

gjorde det. I och med detta tydliggjorde hon sina förväntningar och kontakttolkens position för 

samtliga parter i rummet. En annan situation handlade om den osäkerhet som kan uppstå när kuratorn 

fick en känsla att kontakttolken lade till eller drog ifrån i det hon sade. Då berättade några kuratorer 
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hur de kontrollerade och försäkrade sig att deras information eller mening kommit fram genom att 

omformulera frågan eller ställde samma fråga igen. I de flesta situationer handlade kuratorn indirekt 

mot kontakttolken med att fokusera på patienten eller föräldrarna och samtala så gott det gick.  

7.2 Samtalens kontext och innehåll 

De flesta kuratorer upplevde samtal genom kontakttolk som svåra och som ett hinder för dem att få 

kontakt med patient eller föräldrar. De berättade att skillnaderna från enspråkiga samtal med den 

speciella fragmentiserande turtagningen, bristen på återkoppling och beroendet av kontakttolken 

gjorde att det blev ”helt andra samtal”. Enligt symbolisk interaktionism bidrar dessa tre skillnader, 

som karakteriserar samtal genom kontakttolk, till att försvåra ett rollövertagande i och med att 

förutsägbarheten försvåras markant: 

Den första skillnaden från ett enspråkigt samtal handlar om att samtalet måste anpassas till 

kontakttolkens minnesförmåga. I och med detta måste kuratorn och patient/föräldrar dela upp det de 

vill säga i mindre delar. Detta gör att förståelsen för resonemangets helhet fördröjs. Detta medför att 

man i ett samtal genom kontakttolk kan börja förvänta sig ett budskap i en viss mening som sedan 

visar sig vara fel. Dessutom finns det risk att den andre parten kommer in och avbryter med att svara 

för tidigt.  

Den andra skillnaden handlar om att en direkt återkoppling är en förutsättning för förutsägbarhet. 

Med exempelvis kroppsligt med nickar, ansiktsuttryck eller muntliga ”hum” visar de olika parterna i 

ett samtal att de hänger med i varandras resonemang och kan antyda vad de tycker. Till dess att 

kontakttolken har översatt det kuratorn har sagt uppfattar hon patienten eller föräldrarna som ett 

”blankt blad”. Fördröjningen, ofta i kombination med att patient eller föräldrar vänder sitt svar mot 

kontakttolken, resulterar i en avsaknad av en direkt-, eller en helt utebliven återkoppling. Detta gör det 

svårt att förutsäga hur den andra kommer att svara. Vilket också förhindrar förutsättningen för 

rollövertagande - att förstå och anpassa sig till den andres krav, tankar, känslor och önskningar. Enligt 

symbolisk interaktionism är förmågan till rollövertagande en förutsättning till empati. Trost och Levin 

(2004) menar att man inte kan empatisera med en annan person om man inte kan förutsäga hur den 

andra personen kommer att handla. Detta kan vara en anledning till att kuratorerna upplevde att 

samtalen ofta får en ”praktisk” karaktär och att de kunde ”förlora kontaktyta” med patient eller 

föräldrar i känslomässiga sammanhang.  

Den tredje skillnaden var att kuratorn är beroende av kontakttolken. Beroende på kontakttolkens 

språkliga kompetens och hur denne utförde sitt uppdrag möjliggjordes eller hindrades kontakt mellan 

kurator och patient eller föräldrar. Vid de tillfällen då kontakttolken agerade utanför sin, av kuratorns 

förväntade, roll försvårades möjligheten för kontakt. Samtalssituationen krävde då att kuratorn måste 

fokusera, lika mycket eller kanske mer på kontakttolken. Det borde även innebära att patienten eller 

föräldrarna blev mindre synliga för kuratorn när kontakttolken inte heller fungerade som deras 

representant.  
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Det som krävdes var att kontakttolken följde god tolksed och att kuratorn kände tillit  till att 

kontakttolkens översättning utgjorde en god representation men även att patienten eller föräldrarna 

litade på kontakttolkens sekretess så de vågade ”öppna sig”. Vid dessa tillfällen upplevde kuratorerna 

mer kontakt och som en kurator uttryckte det att hon kunde ”fokusera på det som patienten ska 

besvara, patientens reaktioner…”. Några kuratorer beskrev att denna trygghet även kunde skapas i de 

fall patienten eller föräldrarna kunde lite svenska. Dels för att kuratorerna kunde få en direkt kroppslig 

återkoppling och dels för vissheten om att patienten eller föräldrarna själva kunde upptäcka när 

kontakttolken tolkade fel eller lade till respektive drog ifrån i det som hade sagts.  

Strategier som kuratorerna berättade om för att öka kontakten med patienten eller föräldrarna var 

undvika att titta på kontakttolken, utan med att använda blicken markerade att det var patienten eller 

föräldrarna som stod i fokus. Placeringen i rummet spelade också en avgörande roll för användandet 

av blicken men även som markering av kontakttolkens perifera roll. Dessa strategier – blicken och 

placeringen i rummet – skulle även kunna benämnas som en beredskap där kuratorerna handlade 

riktade sig både till patient/föräldrar och kontakttolken för att markera dess roll i samtalssituationen.  
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8. Diskussion  

Tidigare forskning visar att tolkanvändare och kontakttolkar upplever en rad svårigheter som kan ha 

negativ påverkan på den service som patienter med inga eller begränsade språkkunskaper får i 

sjukvården. Denna studie visar på tre problem i förhållande till kuratorskontakt: (1) tillgången till 

kontakttolk, (2) brist på gemensamma definitioner vad kontakttolkens roll är och (3) att 

förutsättningarna för samtal förändras genom kontakttolk.  

Likt den svenska enkätstudien (Hjern, et al. 2001) visar intervjuresultatet att det finns tillgång till 

kontakttolk på sjukhusen. Denna tillgång ses både som en rättighet och en skyldighet men kan 

begränsas av de tolkbehövandes oro i förhållande till kontakttolkens sekretess, akuta sammanhang 

eller vissa språk. Den oro som kuratorerna beskriver patienter och föräldrar ha stämmer väl överens 

med resultatet i en dansk kvalitativ studie med psykiskt sjuka patienter (Paulsen Galal & Galal, 2002). 

En brist i uppsatsen var att jag under intervjutillfället inte klargjorde om kuratorerna generellt 

jämförde samtal genom kontakttolk med sina enspråkiga samtal eller jämförde de samtal genom 

kontakttolk med andra samtal genom kontakttolk? Tre av kuratorerna berättade övervägande om 

negativa upplevelser och två kuratorer fokuserade mest på möjligheterna med samtal genom 

kontakttolk. I och med att utgångspunkten inte klargjordes ställs jag undrande om deras olika 

beskrivningar beror på att de hade olika utgångspunkter eller om det helt enkelt grundade sig i olika 

upplevelser och erfarenheter. Min personliga ingång i arbetet var frågan om ”lika villkor” i förhållande 

till enspråkiga samtal och efter att ha läst igenom de transkriberade intervjuerna inser jag att detta kan 

ha färgat de två första intervjuerna, vid övriga intervjuer var detta fokus, från min sida, inte lika 

tydligt.  

Att alla kuratorer hade både positiva och negativa erfarenheter av kontakttolken som varierade 

betydligt, kan ha att göra med att tolkförmedlingarnas verksamhet vuxit fram utan någon styrning av 

något regelverk. Vilket har lett till att det inte finns några formella krav på utbildning för 

kontakttolkar. När kontakttolkarna följder god tolksed beskrevs de av kuratorerna som ”osynliga” 

vilket stämmer väl överens med beskrivningen av en auktoriserad kontakttolks uppdrag. Detta leder 

till frågan om de kontakttolkar som definierade sig i en annan roll, än den kuratorn förväntade, varit 

auktoriserade?  

Sandra Beatriz Hale (2007) menar att bristen på akademiskt utbildade tolkar är en betydande 

anledning till att kontakttolkens praktiska arbete har dålig koppling till forskning, vilket i sin tur kan 

vara en bidragande anledning till den förvirring som råder kring kontakttolkens roll. Men det är inte 

bara kontakttolkarnas utbildning som är eftersatt. Likt tidigare forskning (Wadensjö, 1998; SOU 

2004:15) visar intervjuerna att tolkanvändarna, i detta fall kuratorerna, saknar undervisning i samtal 

genom kontakttolk. De bygger upp sin beredskap och förväntningar utifrån sina och kollegors 

erfarenheter. Mina tankar kring kuratorns beredskap att handla mot kontakttolkar, både när de agerar 

som representant och när de går utanför sin förväntande roll, var att den skulle kunna öka vid 
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utbildning i samtal genom kontakttolk. Min personliga erfarenhet av brist på kunskap i hur man 

samtalar genom kontakttolk var att den skapade en osäkerhet i vad man kan förvänta sig och hur man 

själv bör agera.  

För att förklara en del av de hinder som kan uppstå vid samtal genom kontakttolk använde jag mig 

av symbolisk interaktionism. Andra intressanta teoretiska utgångspunkter kunde ha varit 

kommunikationsteorier i förhållande till kulturella skillnader, genus eller makt. Valet av teoretisk 

utgångspunkt tillsammans med forskarens egna attityder och förväntningar på sjukvården styr studiens 

fokus, i förhållande till detta har min ambition varit att vara metodiskt tydlig. När det gäller att samtala 

kring känslor kan resultatet även ställas i relation till att det kan uppstå svårigheter på grund av själva 

situationen på sjukhuset och att detta även kan gälla patient eller föräldrar vid enspråkiga samtal.  

Var det då möjligt att leva upp till hälso- och sjukvårdslagens mål om ”vård på lika villkor” med 

kuratorssamtal genom kontakttolk? Vad som framkom oberoende av övervägande negativa eller 

positiva erfarenheter av samtal genom kontakttolk var att kuratorerna strävade efter att undanröja 

språkliga hinder för den enskilde men att tillgången till vården varierade oavsett vårdbehov. Svaret 

skulle med andra ord kunna vara att den kompensation kontakttolken ska utgöra inte ger likvärdiga 

möjligheter för tolkbehövande då kontakttolkens tillgänglighet och kompetens inte är säkrad.  

Förutsättningarna för ett bra samtal genom kontakttolk ligger mycket på organisationsnivå då det 

handlar om att kontakttolken är tillgänglig och dyker upp, följer god tolksed för auktoriserade 

kontakttolkar, vinner tillit och håller sin sekretess. Det handlar även om att tolkanvändarna ska vara 

förberedda på vad det innebär att samtala genom kontakttolk. Vad jag anser intervjuerna tillförde 

utöver det som fanns i litteraturen var att det inte var fruktbart att jämföra själva samtalssituationen 

med ”samtal genom tolk” med enspråkiga samtal. Förutsättningarna är för olika vilket kan leda till att 

endast problematiken – inte utvecklingen fokuseras. Wadensjö (1998) menar att samtal genom 

kontakttolk handlar om möjligheter och svårigheter. Svårigheter då tolkens närvaro förändrar 

förutsättningarna för kommunikation, möjligheter då samtal som inte annars hade kunnat äga rum görs 

möjligt. Samtal genom kontakttolk kommer med all sannolikhet öka med uppskattningen att var femte 

svensk kommer vara av utländsk härkomst år 2010 (Magnusson, 2004). Framtiden för kontakttolken är 

oviss, antingen sker en politisk satsning i linje med de lagförslag som ska stärka kontakttolkarnas 

kompetens eller är vi på väg mot den utveckling som råder i England där tolkförmedling på sjukhus 

diskuteras i termer av ekonomisk problematik. 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Samtal genom kontakttolk är ett eftersatt område som inte står i relation till dess betydelse med tanke 

på rättsäkerhet och tillgång till vård. Det vore intressant att utifrån en politisk nivå forska vad detta 

beror på. En anledning kan vara att det ses som ett tillfälligt integrationsproblem. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Inledande frågor: 

• Vilken utbildning har du gått?  
• Hur länge har du arbetat som kurator? 
• Vilken avdelning arbetar du på? 

 
Tolkning: Hur upplever du det att använda tolk? 

• I vilken situation har du användning för tolk?  
• Hur ofta använder du dig av tolk? 
• Hur förmedlas tolken till dig? 
• Vet du om tolken är auktoriserad? 
• Hur fungerar möjligheten att få tolk i olika sammanhang? 
• Har du upplevt att du gärna velat ha tolk men inte fått det? Berätta en konkret 

situation. Hur löste ni det? 
• Tycker du det finns tillräckligt med tid för samtalen, med tanke på att det tar längre 

tid för samtal genom tolk? Om inte, hur löser ni det? 
 

• Vad förväntar du dig av en tolk? 
• Kan du berätta om när du tyckt att det fungerat bra att använda tolk?  
• Kan du berätta om när du haft dåliga upplevelser med att använda tolk?  
• Känner du att din roll som samtalsledare påverkas? 
• Känner du att din kontakt till patienten påverkas av tolkens närvaro?  
• Känner du tillit till att tolken följer tystnadsplikten? 

 
• Vilka samtal är särskilt svårt att föra genom tolk? Berätta en konkret situation. 
• Har du några speciella strategier/förhållningssätt som du använder dig av under tolk 

samtalet? 
• Hur upplever du patienten uppfattar användandet av tolk? (Är de positivt inställda, 

upplever de det som besvärligt eller spelar det ingen roll?)  
• Uppfattar du att tolkens kön och etnicitet spelar någon roll? 

 
 

• Har du någon gång fått information om hur man använder tolk? Var i så fall och har 
du haft nytta av det? Om inte, skulle du vilja det? 

• Vart vänder du dig om du inte är nöjd? Blir dina önskningar hörda? 
 
 
 



 

Bilaga 2 - Förhandsinformation 

Tack för att du vill medverka! 

Som deltagande intervjuperson för denna uppsats går du under Vetenskapsrådets 
individskyddskrav. Detta innebär bland annat att du ska informeras angående uppsatsens syfte, 
metod och dina rättigheter som deltagare inför intervjun.  
 
Övergripande plan för forskningen 
Intervjun kommer att ingå i en c-uppsats som skrivs sista terminen (termin 8) på 
socionomprogrammet i Ersta Sköndal Högskola regi. Den kommer att behandlas i en 
examinerade opposition för att sedan i godkänd form finnas tillgänglig i tryckt (och eventuellt 
pdf) form på Ersta Sköndals bibliotek. 
 
Syftet med uppsatsen 
Undersökningens syfte är att leda fram till en förståelse angående hur kuratorer inom hälso- 
och sjukvård upplever tolksamtal. Syftet är även att se om man kan leva upp till hälso- och 
sjukvårdslagens mål om ”vård på lika villkor”? 
 
Metoder som kommer att användas 
Intervjun kommer att följa en intervjuguide där jag koncentrerar mig på vissa teman. Intervjun 
kommer att spelas in för att sedan skrivas ner från talspråk till skriftspråk för att därefter 
analyseras.  
 
Konsekvenser av deltagandet i uppsatsen  
Denna förhandsinformation ska ge möjlighet att fundera kring om ens deltagande i uppsatsen 
kan leda till obehag. Det finns möjlighet att vara anonym i uppsatsen. Om anonymitet önskas 
kommer jag att följa konfidentialitetskravet vilket innebär att jag förvarar och avrapporterar 
alla uppgifter på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras. 
Något som jag, som författare tänker på är risken att jag missförstår något uttalande. För att 
kunna korrigera eventuella missförstånd kommer jag därför att skicka en kopia av uppsatsen 
innan examinationen för möjligheten till kontroll och återkoppling från dig som deltagare.  
 
Ditt deltagande 
Är helt frivilligt 
Du har rätt att när som helts avbryta din medverkan. 
 
Vid intervjun kommer du att få skriva under ett ”informerat samtycke” vilket innebär att du 
bekräftar att du fått förhandsinformationen och vill delta. Vi ses den X mars klockan XX.XX 
 
 
MvH 
 
Victoria de Villiers 
 
 
Om du har fler frågor inför intervjun nås jag på:  
e@post.se eller telefon: 0702-XX XX XX 
Om ni har några frågor till min handledare, Siv-Britt Björktomta nås hon på: 
e@post.se 


