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Bakgrund: Antalet människor som sökte asyl i Sverige nådde en rekordnivå i 2015. Ojämlikheter 
i vården för utlandsfödda kan leda till sämre hälsoutfall och ett otillfredsställande vårdmöte. 
Språktolkning anses vara det minimum som ska erbjudas för att försäkra vårdtagarnas tillgång till 
en god, säker och tillfredställande vård. Kulturen har också en betydelse för vårdtagarens 
upplevelse av vården och består av mycket som är omedvetet och som är i konstant förändring i 
samspel med individens levda erfarenhet. Insatser för att överbrygga klyftan mellan utlandsfödda 
vårdtagare och vårdgivare, som vanligtvis tillhör majoritetsbefolkning, inkluderar tillämpning av 
kulturkompetens inom vård och strategier för ”culture brokering”, men dessa metoder tar inte 
hänsyn till saknaden av insyn i vårdtagarens kulturella referensram. En interkulturell medlare (IM) 
är en utlandsfödd person som utifrån gemensam nämnare som språk, genus och delade erfarenhet 
av att vara invandrare kan agera som en förmedlande länk eller brobyggare vid vårdmötet. 
Medlingen kan användas för att lyfta vårdtagarens livsvärldsberättelse och skapa en mer 
personcentrerad vård som inte förhindras av förutfattade meningar och stereotyper om kulturens 
påverkan, utan istället tar tillvara individens sårbarhet, resurser och personliga förmågor. Syfte: 
Syftet med denna studie är att undersöka IM:s specifika roll och på vilket sätt IM kan bidra till en 
personcentrerad vård i sammanhang av det relativt sett, korta vårdmötet, inom sluten- och 
mottagningsvård. Metod: Studien är baserade på etnografi och utförd genom deltagande 
observationer, informella dialoger vid en vårdcentral och ett sjukhus på Malta. Resultat: 
Resultatet baseras på fyra kategorier vilka beskriver IM: s roll i skapandet av personcentreradvård 
för utlandsfödd vårdtagare; att vara en medmänniska, att skapa en bro mellan vårdtagare och 
vårdgivare, att vara en del i teamet och att balansera maktsituationer och skapa kulturmedvetenhet. 
Slutsatser: En IM är ett viktigt tillskott till hälso- och sjukvårdsinsatser. IM använder 
tvåpartssamtal innan vårdmötet för att bilda tillit och förbereder vårdtagaren inför mötet. Vid 
trepartssamtal tillsammans med vårdtagaren och vårdgivaren, språktolkar IM samt försäkrar att 
deltagarna förstår varandra. IM: s närvaro skapar utrymme för den utlandsfödda vårdtagaren att 
uttrycka sina behov utifrån sin vardagliga verklighet och sin kulturella referensram. Genom att 
lyfta vårdtagarens berättelse, kan IM bidra till ett mer personcentrerat vårdmöte, vilket troligtvis 
mynnar ut i ett bättre utfall. Däremot kan bristfällig organisation av medlingstjänsten, brist på 
kulturmedvetenhet bland vårdgivarna och utestängning från vårdgivarnas praxisgemenskap vara 
hinder för effektivitet och stabilitet i medlingstjänsten. 
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personcentrerad vård, praxisgemenskaper, utlandsfödd 
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Background: The number of people seeking asylum in Sweden reached a record level by 2015. 
Inequalities in the healthcare of migrants can lead to poor health outcomes and an unsatisfactory 
health meeting. Language translation is considered the minimum that should be offered to ensure 
the care recipients access to a good, safe and satisfactory care. Culture also has an impact on the 
recipient’s experience of healthcare and consists of much that is unconscious and constantly 
changing in interaction with the individual's lived experience. Efforts to bridge the gap between 
migrant healthcare recipients and healthcare providers whom usually belong to a majority 
population, include the application of culturally competent care and strategies for “culture 
brokering”. These methods do not however consider the lack of insight into the care recipient’s 
cultural frame of reference. An Intercultural Mediator (IM) is themselves a migrant who, based on 
common denominators such as language, gender and shared experience of being immigrant can act 
as an intermediary or bridge builder during the healthcare meeting. Mediation can be used to 
highlight the care recipient’s lifeworld story and promote a person-centered care that is not 
precluded by pre-defined opinions and stereotypes concerning the impact of culture, but instead 
addresses the person's vulnerability, resources and personal abilities. Aim: The aim of this study is 
to investigate IM's specific role and how the IM can contribute to a more person-centered care in 
the context of the healthcare meeting of short duration within in-patient settings. Method: The 
study is based on ethnography conducted through participatory observation, informal dialogue at a 
healthcare clinic and hospital in Malta. Results: The results are based on four categories describing 
IM's role in the creation of person-centered care for migrant care recipients; Being a fellow human, 
creating a bridge between care recipients and care providers, being a part of the team and balancing 
power situations and creating cultural awareness. Conclusions: An IM is an important addition to 
healthcare agencies. IM utilizes the dyadic conversation preceding the healthcare meeting to 
establish trust and prepare the care recipient for the encounter. During the triadic meeting with the 
care recipient and caregiver, the IM interprets and ensures that the participants understand each 
other. The IM's presence creates space for the migrant care recipient to express his needs based on 
his everyday reality and cultural reference frame. In highlighting the care recipient’s story, the IM is 
able to contribute to a more person-centered healthcare meeting, which may result in a better 
outcome. However, the lack of organisation of mediation services, lack of cultural awareness 
amongst care providers as well as exclusion from the healthcare practitioners’ community of 
practice may hinder the effectiveness and stability of mediation services.  

 
Keywords: bridge builder, community of practice, culture broker, culture translator, healthcare 
equality, intercultural mediation, migrants, person-centered care
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Inledning 
 

Antalet människor som sökte asyl i Sverige fördubblades mellan december 2012 och 

december 2014 från drygt 40,000 till över 80,000. De största grupperna representeras av 

personer från Syrien, Eritrea, Somalia, Afghanistan samt statslösa. Mellan 2013 – 2015 

nådde antalet asylsökande till Sverige en rekordnivå med cirka 163,000 sökande under 

2015 (Migrationsverket, 2017). Med anledningen av den ökade invandringen och 

mångfalden i Sverige har regeringen identifierat behovet av tolkar och annan liknande 

kompetens som en del av sina satsningar för att öka tillgänglighet och jämlikhet i 

förlossningsvården för utlandsfödda kvinnor (Socialdepartementet, 2017). 

 

En väg att nå en mera jämlik vård är att skapa förutsättningar för en personcentrerad vård 

som stöttar individen utifrån dennes levda erfarenheter, samt språklig och kulturell 

bakgrund. NU-sjukvårdens Kvinnoklinik (Förlossning- BB-och Gynekologisk slutenvård) i 

Trollhättan har för avsikt att anställa utlandsfödda kvinnor som har ett annat språk och 

erfarenheter av en annan kulturell kontext än den svenska för att agera som Interkulturella 

medlare (IM). En IM är mer än en språktolk och förväntas fungerar som en brobyggare för 

att vårdtagaren och vårdgivaren ska kunna uppnå en bra språklig kommunikation och en 

ömsesidig förståelse. Svenska studier av modeller för interkulturella medling, vilka baseras 

på kontinuitet mellan IM och vårdtagaren, visar att möte med IM bidrar till ömsesidig 

förståelse mellan vårdgivaren och utlandsfödda vårdtagaren, samt underlättar vårdtagarens 

resa genom det obekanta vårdsystemet.  

 

Då det inte är etablerat med IM som en integrerad del av hälso- och sjukvårdsinstanser i 

Sverige har jag valt att studera IM vid en vårdcentral och ett sjukhus på Malta där 

interkulturell medling tillämpats för att underlätta kontakt mellan utlandsfödda vårdtagare 

och hälso- och sjukvården. Syftet med denna studie är att undersöka IM:s specifika roll och 

på vilket sätt IM kan bidra till en personcentrerad vård. 
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Bakgrund 
Språkliga- och kulturella skillnader 
Sociala bestämningsfaktorer såsom utbildningsnivå, socioekonomiska status, kön och 

etnicitet kan i samverkan med en vårdtagares ackumulerade upplevelse, föranleda en ökad 

risk för ojämlikheter i hälsa (SOU, 2016). Socialstyrelsens (2016a) granskning av 

socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning, har 

visat att asylsökande kvinnor överlag har ökad risk för prematurfödsel och perinatal 

mortalitet. Framförallt kvinnor med ursprung i Afrika, söder om Sahara, hade en ökad risk 

för ett negativt hälsoutfall under graviditeten, samt under och efter förlossningen. Detta 

fynd stärks av Esschers et al., (2014) fallgranskning vilket visade att kvinnor födda i 

låginkomstländer hade 3,5 gångar högre sannolikhet i jämförelse med svenskfödda kvinnor 

att avlida under graviditet, förlossning eller de första sex veckorna efter partus. 

Språkförbristning ansågs vara ett av de migrationsrelaterade hindren till optimal vård för 

utlandsfödda kvinnor och bidrog till förseningar med att söka, nå fram till och erhålla 

adekvat vård (Esscher et al., 2014). Utlandsfödda kvinnor har även ökad risk för 

gynekologisk ohälsa till följd av händelser under den tidiga graviditet som missfall och 

ektopisk graviditet (Esscher et al., 2014), samt visar ett mindre deltagande gällande 

screening för cervixcancer (Azerkan et al., 2012), vilket kan vara relaterat till svårigheter 

med att informera om vikten av ett preventivt tänkande och anledningen till screening 

(Olsson et al., 2014). 

Flera forskare (Degrie et al., 2017; Esscher et al., 2014; Binder, 2012) har visat att 

kommunikationsproblem till följd av språkförbristningar kan resultera i stress, brist på tillit, 

frustration och en känsla av social isolering, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på 

följsamhet vid råd eller behandlingsrekommendationer. Språktolkning kan anses vara det 

minimum som krävs för att uppnå ett tillfredställande möte för vårdtagaren. Binder et al., 

(2012) har visat i en intervjustudie att kvinnor inom obstetrisk vård vill bli vårdade utifrån 

sina individuella behov och de anser att närvaro av en språktolk vid vårdmötet är en viktig 

förutsättning för att bli sedd som en individ. En fungerande dialog är också avgörande om 

vårdgivarna ska kunna uppmuntra och främja kvinnors delaktighet i sin egen vård (Binder 

et al., 2012). 

I Sverige finns det en bred acceptans för vikten av att använda tolktjänster inom vården 

(Socialstyrelsen, 2016b) och i syfte att skapa förutsättning för en god, säker och 
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tillfredställande vård har vårdinrättningar använt sig av tolkning för att stödja 

kommunikationen med utlandsfödda patienter. Språktolkens roll är att överbrygga 

språkbarriären genom att överföra meningen av det talade ordet. Tolken agerar alltid i 

trepartssamtal och har inte enskilda möten med vårdtagaren. Tolken förväntas vara 

professionell, noggrann, opartisk och inte agera som en förmedlare av kulturella företeelser 

(Mayte & Phelan, 2009). 

Förutsatt att tillgång till och tid för att använda tolktjänster fungerar optimalt påverkas 

mötet mellan vårdtagaren och vårdgivaren av mycket mer än just språk. Kultur genomsyrar 

alla aspekter av hur en individ upplever och tolkar världen och därför även deras erfarenhet 

av hälsan (Schim et al., 2007, Al-Baldawi, 2014). Påverkan av kulturen på vårdupplevelsen 

diskuteras ofta i sammanhanget av skapande av en mer jämlik vård för utlandsfödda 

patienter (Hasnain et al., 2011; Douglas et al., 2014; Dauvrin & Lorient, 2014; Campinha-

Bacote, 2011; Hankivsky & Christoffersen, 2008).  

Kultur kan framstå som ett svårbegripligt och abstrakt koncept för vårdgivare som 

regelbundet träffar vårdtagare från många olika bakgrunder. En begränsad föreställning om 

att ”kultur” enbart handlar om gemensam nation och/eller etnicitet leder till en snäv 

definition där en person blir definierad som "den andre" i motsats till den som representerar 

majoritetssamhället. En öppen och omfattande definition av kultur innebär däremot en 

förståelse om att skillnader och likheter korsar alla typer av gränser och utformas i ett 

konstant samspel mellan individer och processer (Albarran et al., 2011). Enligt Al-Baldawi 

(2014: 53) kan kulturen anses vara ”en livslång inlärningsprocess som omfattar olika 

system av kunskaper, idéer, traditioner, normer, värderingar, trossatser, seder och bruk”. 

Den kulturella identiteten är inte statisk utan utvecklas och förändras kontinuerligt i utbytet 

mellan individen och gruppen de tillhör. Dock består individens kulturella identitet även av 

omedvetna kunskaper som de har burit med sig från sin ursprungsmiljö vilka kan styra 

individens sätt ”att hantera kriser och bygger upp sociala relationer ” (ibid) såsom krävs i 

mötet med vården. 

Frågan om hur kulturella skillnader ska bemötas för att skapa jämlik vård behandlas på 

olika sätt i litteraturen. Migrantvänlig, tillgänglig hälso- och sjukvård utifrån specifik 

utbildning om kulturella kompetenser och kommunikationsfärdigheter prioriteras av 14 

europeiska länder som en princip för god hälsovårds praxis förinvandrare (Devillé et al., 

2011). Douglas (et al., 2014) menar att för att skapa en kulturellt kompetent vård behöver 

vårdgivarna lära sig om specifika kulturer och deras perspektiv, traditioner, övertygelser 
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och vårdpraxis. Björk Bramberg och Nyström (2010) hävdar å andra sidan att ett fokus på 

kunskap om specifika kulturella företeelse kan leda till risken att etnisk bakgrund tillskrivs 

hela ansvaret för skillnader i hälsa och välbefinnande. Detta tillvägagångssätt tar liten 

hänsyn till effekterna av andra interna processer såsom ålder, kön och utbildning och har 

mer att göra med vårdgivarens behov att förstå sig på det obekanta än behovet att förstå 

vårdtagarnas upplevelser. Istället för att fokusera på en ökning av statisk generisk kunskap 

om patientens förmodade värderingar utifrån ”kultur” rekommenderar Lo (2010) 

vårdgivaren att tillämpa strategier som bildas med hjälp av dialog. Denna process kallas 

”culture brokering” och innebär att vårdgivaren överbryggar klyftan mellan sig och den 

utlandsfödda patienten och medlar mellan två divergerande bilder av vården. I en 

intervjustudie av primärvårdsläkare identifierade Lo (2010) olika strategier som användes 

för att närma sig utlandsfödda patienter. Läkarna belyste skillnader i normer och 

värderingar mellan olika hälso- och sjukvårdssystem genom att förklara hur det lokala 

vårdsystemet fungerade och uppmuntra patienten att reflektera om eventuella skillnader 

från systemet i hemlandet. Patienter som tidigare hade råkat ut för negativa upplevelser av 

vården behövde stöd att hantera sin oro och det eventuella motståndet till vård. Läkaren 

fick därmed vara noga med att lära känna patienten, balansera maktförhållanden och 

främja patientens autonomi (Lo, 2010). Brist på möjlighet till kontinuitet gör dessa 

strategier svåra att anpassa inom slutenvården, framförallt där möten är relativa korta. Ett 

annat problem är huruvida vårdgivaren som tillhör majoritetsgruppen utifrån sin egen 

referensram kan överbrygga en klyfta som beröra så många komplicerade språkliga och 

kulturella nyanser. 

 

Interkulturell medling – en möjlighet till en personcentrerad 

vård 
Istället för att vårdgivaren fastnar i en homogen tolkning av utlandsfödda patienternas 

behov baserat på deras etnicitet eller försöker bygga en bro mellan sin egen och 

vårdtagarens skilda perspektiv om hälsa, kan en utlandsfödd person agera som en språklig 

och kulturell länk mellan vårdgivare och vårdtagare. En tradition av sådan interkulturell 

medling har växt fram som ett svar på de många utmaningar som kan uppstå i mötet mellan 

utlandsfödda vårdtagare och det har blivit en integrerad del av vården inom många 

europeiska länder (Mayte & Phelan, 2009; Pignataro, 2012; Podda Connor, 2009; Podda 

4 

 



Connor, 2010; Sani, 2015; Rudvin & Tomassini, 2008; Verrept, 2008). Den interkulturella 

medlaren (IM) förhindrar missförstånd och konflikter, vilka kan uppstå till följd av 

vårdtagarens bristande kunskap för värdlandets system och, eller, vårdorganisationens 

bristande förståelse för hur kultur och migrations-process påverkar individens upplevelse 

av vårdmötet (Rudvin & Tomassini, 2008; Sani, 2015). En IM använder sig av enskilda 

samtal med patienten för att etablera tillit och förståelse för deras behov samt deltar aktivt i 

ett trepartssamtal tillsammans med vårdtagaren och vårdgivaren (Pignataro, 2012; Sani, 

2015). IM ska bidra till utbytet av korrekt och detaljerad information för att underlätta 

anamnesupptagning, diagnos och behandling (Verrept, 2008), använda affektiva, 

emotionella stöd åt att ge en röst för patientens oro och känslor (Pignataro, 2012; Sani, 

2015) och främja en konstruktiv samverkan mellan vårdtagaren och vårdgivaren (Rudvin & 

Tomassini, 2008; Sani, 2015). IM kan vidare föreslå en plan för att främja vårdtagarens 

hälsa och välbefinnande utifrån insikter om patientens inställning till vården (Mayte & 

Phelan, 2009; Pignataro, 2012). Verrept och Coune (2016) definierar interkulturell medling 

som alla insatser som minska de negativa effekterna av språkbarriären sociokulturella 

skillnader och spänningar mellan etniska grupper inom hälso- och sjukvård. Studier från 

Belgien, Italien och Malta beskriver den interkulturella medlarens roll som viktig för 

skapande av den ömsesidiga förståelse som krävs för att en människa ska ha full tillgång 

till offentliga tjänster som hälso- och sjukvård (Mayte & Phelan, 2009; Pignataro, 2012; 

Podda Connor, 2009; Podda Connor, 2010; Sani, 2015; Rudvin & Tomassini, 2008; 

Verrept, 2008). Målet är en jämlik vård där den utlandsfödda vårdtagaren har samma 

tillgång till en god, säker och tillfredställande vård som övriga medborgare. 

IM: s bidrag till vårdmötet kan anses vara främjande för vårdtagarens livsvärldsperspektiv. 

Livsvärld handlar om en persons levda erfarenhet; hur hen ser på sig själv, andra och allt i 

sin miljö. En kompetent vårdgivare fokuserar på patientens livsvärld i ett försök att förstå 

hens upplevelse av hälsa, sjukdom och lidande och hens erfarenhet av att vårdas (Dahlberg 

& Segersten, 2010). Föreställningen om individuellt anpassad vård utifrån 

livsvärldsperspektivet har en obestridlig plats som grund för det holistiska 

tillvägagångssättet, vilket förespråkas inom vårdvetenskapen. Det ger en modell för 

tolkning av individens behov där alla aspekter av vårdtagarens liv och existens beaktas 

(Kristensson Uggla, 2014). Ett ramverk för patientcentrerad vård innebär att vårdtagarens 

livsvärldsperspektiv beaktas genom tillämpning av en helhetssyn där inte bara patientens 

fysiska behov utan också dess sociala, emotionella och andliga behov tillgodoses. 
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Vårdtagarens preferenser och värderingar ska också respekteras och närstående involveras 

utifrån dennes önskemål (Docteur & Coulter, 2012). För att uppnå ett verkligt helhetsgrepp 

på vårdvetenskap måste principer för patient-centrerade vård utvecklas vidare till ett 

perspektiv av person-centrering som är fast förankrad i humanistisk teori (Kristensson 

Uggla 2014). Personcentrerad vård (PCV) handlar i grunden om att känna personen bakom 

patienten (Ekman et al., 2011) och vårdgivarens erkännande och upplysning av deras 

personliga förmågor (Entwistle & Watts, 2013). För att se den unika och oersättliga 

personen utifrån ett livsvärldsperspektiv måste vården lägga fokus på att främja individuellt 

anpassad personcentrerad vård oavsett etnicitet (Kristensson Uggla, 2014). 

I den svenska kontexten har fokus riktats mot PCV som ett sätt att möta de krav som 

föreskrivs i patientlagen. Patientinformation ska anpassas så att det är förståeligt vilken 

innebär ett behov av tolkning och översättning för patienter som inte behärskar det svenska 

språket. Lagen har också för avsikt att främja patientens tillgång till vården samt deras 

integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården. Målet är en vård där 

patienten känner sig jämställd med vårdgivaren, upplever en starkare ställning och blir 

nöjdare (Socialdepartement, 2014). NU-sjukvården har enligt verksamhetsplanen 2016 

prioriterat arbetet med personcentrerad vård och använder sig av en modell vilken består av 

fyra nyckelområden varav de två bärande är ”Berättelsen” och ”Partnerskap” (NU-

sjukvården, 2017; GPCC, 2017). Berättelsen är central för en förståelse av att varje individ 

har sina egna förutsättningar, resurser och hinder till en god hälsa. Vårdgivaren lyfter 

vårdtagarens berättelse genom att skapa trygghet, ställa öppna frågor och ingå i en dialog 

med vårdtagaren. Det handlar om att se sårbarheten hos en människa och identifierar vilka 

resurser hen har i formen av egenskaper, vilja till förändring, möjligheter, förmågor och 

stöd från andra. När vårdgivaren öppna sig för en berättelse utifrån vårdtagarens livsvärld 

blir patienten- ett objekt som ska behandlas eller botas till en person-, ett subjekt med 

känslor och behov. Mötet handlar då om ett möte mellan två experter - den ena med 

medicinsk/vård kunskap och det andra med kunskap om sig själv. Genom fortsatt öppen 

och respektfull dialog lyfts den kapabla människan fram med sin egen kompetens och 

kunskap som har möjlighet att medverka som en partner i sin egen vård (VG region, 2017). 
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Tidigare erfarenheter av interkulturell medling i Sverige 
Olika benämningar av yrken som har tolkning och medling som en del av sitt 

ansvarområde har uppstått i olika sektorer, institutioner och i olika länder (Rudvin & 

Tomassini, 2008; Verrept, 2008). ”Interkulturell medling” framstår som ett paraplybegrepp 

för en rad olika arbetsuppdrag där utlandsfödda agerar som en förmedlande länk, eller 

”brobyggare”, mellan utlandsföddas livsvärldserfarenhet/ kultur och värdlandets 

institutioner. 

En genomsökning i Sverige med fokus på Interkulturell medling (se bilaga 1) visar att 

”kulturtolkar” användes inom olika sammanhang. Kulturtolkar arbetar i samverkan med 

psykologer och rådgivare för att stödja nyanlända till Sverige och fångar upp människor 

som har utökat behov av stöd till följd av posttraumatisk stress, depression och ångest 

(Cederberg, 2016). Kulturtolkning har också tillämpats i samband med en svensk 

hjälporganisations mottagande av flyktingar i länder kring Medelhavet. Kulturtolkar 

assisterar på transitläger genom att översatta språket och stödjer sjukvårdsvårdspersonal 

med att möta asylsökandes basala behov och bistår dem med primärvård (Vera, 2016). En 

annan benämning av en Interkulturell medlings uppdrag som framkom var ”språkstödjare”. 

Språkstödjare finns idag inom många olika statliga myndigheter som exempelvis 

Arbetsförmedlingen. Enligt en handläggare på Arbetsförmedlingen tas den sökande emot 

och guidas i receptionsområde av en språkstödjare som talar samma språk (personlig 

kommunikation, maj 2017). ”Väntrumstolkar” har tillämpats som en riktad insats för 

utlandsfödda kvinnor som inte talar svenska. Tolken finns i väntrummet och hjälper 

kvinnorna vid översättning av skriftligt material, svarar på frågor och hjälper till vid mötet 

mellan patienten och vårdgivaren (Rosén & Sundell Lecerof, 2016; Tidigt föräldrastöd, 

2017). ”Samhällsorientering” framkom också som ett exempel av Interkulturell medling 

vid sökningen samt i den akademiska litteraturen. Samhällsorientering innebär att 

utlandsfödda integrationsarbetare informerar grupper av nyanlända om det svenska 

systemet (Vesterlind & Winman, 2015).  

I kontakt med landstingen i Sverige framkom att ”kulturtolk” var den vanligaste 

förekommande benämning för exempel på interkulturell medling inom framförallt 

kvinnohälsa- och sjukvården. Doulor och kulturtolkverksamheten i Göteborg har enligt 

verksamhetsledaren bistått över 1200 födslar i området sedan 2008 (personlig 

kommunikation, oktober 2016). En doula är en kvinna som ger en födande kvinna och 
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hennes eventuella partner kontinuerligt emotionellt stöd under en förlossning medan rollen 

som kulturtolk innebär interkulturell medling. Utifrån en intervjustudie med 15 

utlandsfödda kvinnor som arbetat som ”Doula och kulturtolk”, har Jagudina (2013: 8) 

definierat en kulturtolk som ”en person med invandrarbakgrund som fungerar som en 

förmedlande länk mellan utrikesfödda och svenska institutioner”. I en arbetsbeskrivning 

framställs kulturtolkens roll som annan än språktolkens då hon i första hand är en 

stödperson. ”Hon ska underlätta kommunikationen mellan kvinnan och vårdvårdgivaren. 

Men hon måste inte översatta allt som sägs i rummet (t.ex. privata samtal mellan henne och 

kvinnan, utan relevans för vården). Hon kan också framföra kvinnans önskemål, som 

kvinnan berättat för henne tidigare” (Näsfeldt, 2016: 41). Kulturtolkarna fungerade som 

länkar mellan vårdgivarna och den födande kvinnan och motverkade problem som kan 

uppstå till följd av bristande kommunikation och krockar mellan olika värderingar 

(Akhavan, 2009). I sin intervjustudie från Västra Götaland, upptäckte Jagudina (2013) att 

deras motivering för att stödja kvinnor under förlossningen byggde på en förståelse för hur 

det är att uppleva ett främmande vårdsystem vid en sårbar tid. Doulorna uppvisade en stark 

solidaritet med de kvinnor de hjälpte och eftersträvade att förmedla information till kvinnan 

och hennes familj om hur svensk förlossningsvård fungerar. Kulturtolkarna använde olika 

strategier för att hantera tvärkulturella interaktioner. De agerade som ”brobyggare” genom 

att skapa en öppenhet mellan olika parter vilket bidrog till en ökad ömsesidig förståelse 

mellan olika kulturella kontexter, ”kodväxling” för att hantera interaktioner med 

vårdgivaren och organisationsmiljö samtidigt som de ingick i en familjeliknande 

interaktion med kvinnorna och ”buffrande” för att hantera frågor kring tillit, status och 

eventuella konflikter med barnmorskorna. Dessa saker var en del av ett komplext 

identitetsskapande inom ramen av sitt ursprungs minoritetskultur och den svenska 

majoritetskulturen (Jagudina, 2013). 

Doula och kulturtolk projektet har varit inspiration för uppstart av flera liknande 

kulturtolkprojekt landet runt. En av styrkorna med projektet har varit kontinuiteten; 

kulturtolken träffar kvinnan redan under graviditeten för att upprätta en kontakt och bilda 

tillit inför förlossningen.  
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Brokers och Boundary crossing 
Förutom att vara språktolk har IM:s en roll som en ”culture broker”, dvs. en person som 

förklarar olika koncepter och gör de ömsesidigt begripliga för vårdgivare och vårdtagare 

från olika kulturella eller språkliga bakgrunder och levnadsmiljöer (Kaufert & 

Koolage,1984). IM använder sig av deras relativa förtrogenhet med värdlandets 

sjukvårdssystem, samt medlemskap inom sin egen gemenskap för att överbygga klyftan, 

vilken annars kan leda till sämre kvalitet i hälso- och sjukvård för minoritetspatienter. 

Genom att skapa ömsesidig förståelse och förhandla fram mening i vårdmötet bygger IM 

också en bro mellan två skilda världar (Rudvin & Tomassini, 2008). ”Culture brokering” 

mellan utlandsfödda vårdtagaren och vårdgivarna utförd av en interkulturell medlare kan 

förklaras ytterligare med stöd av en teoretisk referensram. 

 

Akkerman och Bakker (2011) har myntat begreppet ”boundaries” (gränser) i syfte att 

beskriver den begränsade interaktion vilken uppstår där människor upplever sociokulturella 

skillnader eller ser på världen på olika sätt. En vårdtagare som sysslar med ”boundary 

crossing” eller överbryggandet av dessa gränser för att skapa någon sorts övergång eller 

ökad förståelse mellan olika upplevelser kallas för en ”broker” (Akkerman & Bakker, 

2011). En broker är samtidigt medlem i olika grupper eller praxisgemenskaper, vilka 

uppstår till följd av ett ömsesidigt engagemang i strävan efter gemensamma mål (Wenger, 

2008). Medling vid gränser mellan olika upplevelse är ett komplext uppdrag eftersom det 

kräver tolkning (kulturellt och språklig), samordning och anpassning mellan olika 

perspektiv. Om den är framgångsrik, kan medlingen bidra till skapandet av nya band 

mellan grupperna, möjliggör samordning och öppna nya möjligheter för mening (Wenger, 

2008). 

 

Boundary crossing sker på alla nivåer; mellan individer, grupper och praxisgemenskaper. 

Boundaries kan överbryggas med hjälp av upprepade interaktioner mellan människor vilka 

ger upphov till nya intryck som verkar för att modifiera, omtolka eller omförhandla tidigare 

tolkningar (Akkerman & Bakker, 2011; Wenger, 2008). Artefakter såsom vedertagna 

koncept eller ett förtingligande av idéer i skriftligform kan också användas för att 

överbrygga gränser. Interaktioner och artefakter vid gränser stimulerar praxisgemenskaper 

till handling och ordning av deras sammankopplade syn vilket bidrar till det gemensamma 
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lärande som är en avgörande del av en gemenskap (Wenger, 2008).  En lyckad förhandling 

över gränserna utmanar också människor att titta på deras förutfattade meningar och 

interagera med något som är obekant eller främmande (Akkerman & Bakker, 2011; 

Wenger 2008). 

I denna studie har jag valt att studera Interkulturell medling på en vårdcentral och ett 

sjukhus på Malta som ett exempel på hur Interkulturell medling kan tillämpas vid de 

relativt sett korta vårdmöten där det finns begränsade möjligheter till kontinuitet mellan IM 

och vårdtagare. 

 

Problemformulering 
Policydokument och forskning visar att det finns en medvetenhet om behovet av att 

försäkra tillgång till en jämlik och tillfredställande vård för utlandsfödda kvinnor genom att 

med olika metoder kompensera för de språkliga och kulturella hindren för kommunikation 

som kan uppstå i vårdmötet. Språktolkning är grunden för en god kommunikation, men det 

behövas mer för att bemöta kulturella skillnader och tillgodose patientens behov av att bli 

sedd som en individ utifrån sina levda erfarenheter. Personcentrerad vård bidrar med ett 

tankesätt som kan inrymma dessa komplicerade frågor om individens resurser och 

möjligheter, samt hinder till en god hälsa. 

Ökad kulturkompetens och försök till ”culture brokering” är exempel på strategier som kan 

hjälpa vårdgivarna att närma sig individens livsvärldsberättelse och vara mer 

personcentrerad. Trots goda intentioner förblir det svårt för vårdgivarna som tillhör 

majoritetsgrupper att sätta sig in i de utlandsfödda vårdtagarnas upplevelse av att vårdas i 

ett nytt land samt att förmedla skillnaderna vid gränsen mellan olika kontexter. Att tillsätta 

Interkulturell medlare (IM) till arbetsgruppen är en insats som kan bidra till en ökad 

förståelse mellan vårdtagare och vårdgivare. IM delar vårdtagarens språk, har ökad 

möjlighet att tolka signaler utifrån ett kulturellt perspektiv och har insikter i målgruppens 

referensramar, vilket skapar förutsättningar för en bra dialog och en mer personcentrerad 

vård. 

Svenska erfarenheter visar också att en Interkulturell medlare, till skillnad från språktolken, 

kan vara en viktig tillgång inom kvinnors hälso- och sjukvård. Dock finns det relativt sett 

lite forskning om interkulturella medlarens roll och uppdragets ramar, framförallt när det 

gäller korta vårdmöten inom sluten- och mottagningsvård utan möjlighet till tidigare möten 
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och uppbyggnad av kontinuitet mellan IM och vårdtagaren. En bättre förståelse av IM: s 

roll som medlare mellan utlandsfödda vårdtagare och vårdgivaren och hur sådan medling 

medverkar till skapandet av en mer personcentrerad vård skulle kunna bidra till nya 

kunskaper och vidare utveckling av Interkulturell medling inom hälso- och sjukvården. 

 

Syfte 
Att undersöka IM:s specifika roll och på vilket sätt IM kan bidra till en personcentrerad 

vård i sammanhanget av det relativt sett, korta vårdmöten inom sluten- och 

mottagningsvård. 

 

Specifika frågeställningar: 
Vad händer i samtalet mellan IM och vårdtagare (tvåpartsamtalet)? 

Vad händer i samtalet mellan IM, vårdtagare och vårdgivare (trepartssamtalet)? 

Om och på vilket sätt bidrar IM till en mera personcentrerad vård i det direkta vårdarbetet?  

Vilka faktorer gör det möjligt för IM att utföra sitt jobb? 

 

Etnografi 
Den metodologiska utgångspunkten i denna studie bygger på etnografi. Etnografin växte 

fram ur ett kolonialt perspektiv där antropologer forskade på ”de okända andra” för att få 

en förståelse av främmande kulturer. Det innebar lång tid på fältet med ingen kontakt med 

forskarens egen kultur eller hem. Etnografisk metod utifrån ett sociologiskt perspektiv, har 

använts för att belysa sociala och politiska problem för marginaliserade grupper (Bryman, 

2016). Från dessa antropologiska och sociologiska rötter har nutidens etnografi utvidgats 

till att fokusera på vardagsverkligheten för specifika grupper av människor, olika fenomen 

eller processer inom organisationer (Neyland, 2007; Pilhammar, 2012). Etnografiska 

studier kan användas för att göra avslöjande fynd om informella vardagliga aktiviteter på 

arbetsplatsen och avslöjar svar till praktiska problem (Neyland, 2007). 

 

Etnografi är inte en enda strategi men hänvisar till ett forskningssammanhang där forskaren 

ger sig ut i fältet för att omslutas av en grupp människor, en plats eller en händelse. 
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Forskaren använder sig av deltagande observationer och intervjuer för att samla data, uppnå 

nya insikter och generera nya kunskaper (Neyland, 2007) samt för att belysa 

maktförhållanden mellan olika individer eller grupper (Pilhammar, 2012). Målet med 

fältarbete är att dela informanternas sätt att se på världen i ett försök att inta en emic 

perspektiv och beskriva deras verklighet. Detta innebär att forskaren arbetar för att skapa 

nära förhållande i fältet för att kunna vara närvarande och iakttagande (Pilhammar, 2012, 

Neyland, 2007). Eftersom forskaren möter olika grupper av människor är det viktigt att 

markera vilken grupp som står i fokus. Rollen forskaren tar på sig i fältet gentemot olika 

grupper påverkar vilken information forskaren får tillgång till (Pilhammar Andersson, 

2006). I en supporterroll framstår forskaren som en förespråkare för informanternas 

intressen samtidigt som hen observerar verksamheten utan att delta aktivt. Forskaren kan 

däremot framstå som en kontrollant eller övervakare för en sekundär grupp som ingår i 

observationer (Pilhammar Andersson, 2006). 

 

I denna studie studeras Interkulturell medling på en vårdcentral och ett sjukhus på Malta 

som exempel på hur Interkulturell medling kan tillämpas vid de relativt sett korta 

vårdmötena där det finns begränsade möjligheter till kontinuitet mellan IM och vårdtagare. 

Traditionellt har etnografi utförts under tidsperioder av flera månader till flera år vilket är 

en styrka när det gäller insamlandet av djupgående insikter (Neyland, 2007). För att inom 

ramen för ett magisterprogram samla kunskap var det omöjligt att avsätta någon längre tid 

än en vecka för observationer. Min studieresa till Malta på en vecka kan ses som en form 

av komprimerad etnografisk forskning där forskaren ingår i ett intensivt deltagande i fältet 

(Jeffrey & Troman, 2004). Detta kännetecknas av att forskaren är kontaktsökande och 

öppen för oväntade möjligheter i syfte att vara med så många interaktioner som möjligt 

under en kortare period (Pilhammar, 2012; Jeffrey & Troman, 2004). 

 

Innan jag åkte till Malta hade jag väldig lite insyn i hur arbetet såg ut på det sjukhus och 

den vårdcentral där jag skulle genomföra fältstudierna och jag behövde därmed vara beredd 

på många eventualiteter. I förarbetet använde jag mig av Neylands (2007) tio steg för 

organisatorisk etnografi. Dessa steg hjälpte mig att behålla ett öppet sinne och vara beredd 

på oväntade problem eller möjligheter. Stegen bistår av- En övergripande strategi vilken 

orienterar studien men förblir öppen för justering; Kunskap om att forskaren ingår i en 

process av reflexiv subjektivitet i samarbete med deltagarna; Plats och tillgång vilket måste 
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förhandlas ordentligt i förväg genom en ”gatekeeper” som har möjlighet att ge tillgång till 

organisationen; Interaktioner i fältet vilket baseras på att bygga ett förhållande med sina 

nyckelinformanter; Tid måste investeras för att kunna observera så många situationer som 

möjligt; Observation innebära att forskaren behandlar allt hen iakttar som intressant; 

Tillägg av skriftliga dokument kan användas för att få en djupare förståelse av kontexten 

samt verksamhetens mål; Skrivandet påverkas troligtvis av olika situationer och det är 

viktig att var beredd med olika lösningar; Etik innebär en ställningstagande till hur 

forskaren ska informera alla olika aktörer som observeras i interaktion med IM; 

Exitstrategi vilket innebär en respektfull tillbakadragande vid avslut i samarbetet med 

gatekeepern och nyckel informanterna. 

 

Kontext för studien 
Målet med den initiala förfrågan till Sveriges samtliga landsting (bilaga 1) angående 

förekomst av olika modeller av IM var att identifiera verksamheter som har implementerat 

interkulturell medling. Utifrån denna kartläggning framkom inte något tydligt exempel där 

IM används som en integrerad del av slutenvårdsverksamheter. I en internationell sökning 

via Internet framkom däremot Malta som ett land som har lång erfarenhet av att använda 

Interkulturella medlare/ IM (”Culture Mediators”) inom slutenvårds- samt 

mottagningsenheter. Arbetsspråket på Malta är engelska, vilket gjorde att det var en 

tillgänglig studiemiljö.  

Detta utgör ett urval baserat på identifiering av en typisk miljö som tycks kunna belysa 

ämnet som ska undersökas (Bryman, 2016). 

Jag tog kontakt med verksamhetsledaren på Maltas kontor för samverkan i migranthälsa 

(Migranthälsa Liaison kontor), vilken är en del av primärvården, för att fråga om jag kunde 

studera IM inom verksamheten. Ett introduktionsbrev (se bilaga 2) från Högskolan Väst 

bifogades min ansökan om tillstånd för att besöka Malta. Detta fick behandlas av ledningen 

för primärvården samt sjukhusdirektören. Verksamhetsledaren för Migranthälsa Liaison-

kontoret samordnade kontakten med samtliga IM. Jag reste till Malta våren 2017 för att 

utföra en insamling av data på Floriana Health Center (FHC) och Mater Dei Hospital 

(MDH) under regi av Migranthälsa liaison kontor. Planering och samordning av alla 

kontakter inför mitt studiebesök gjordes via epostväxling med verksamhetsledaren på 

Migranthälsa liaison kontor. Verksamhetsledaren utgjorde en ”gatekeeper”, vilket enligt 
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Neyland (2007) är en nyckelperson som förser forskaren med en ingång till organisationen. 

Kontexten har en stor betydelse inom etnografisk forskning och är viktig för att belysa 

meningar av interaktioner mellan olika aktörer i deras dagliga sammanhang (Pilhammar, 

2012). Malta har befunnit sig på frontlinjen när det gäller asylsökande. Båtar som avgår 

från Libyen siktar oftast på europeiska fastlandet, men anländer många gånger till Malta till 

följd av havsströmmar och vind. Året 2008 såg man toppen i båttrafiken med cirka 2700 

eritreaner, somalier och etiopier som anlände från Libyen. Sedan 2013 har antalet 

migranter som anlände i båt minskat från 2008 till 25 stycken 2016 (UNHCR, 2017). Enligt 

en handläggare från FN: s Internationella organisationen för migration tas numera de flesta 

asylsökande på Malta emot enligt Europarådets avtal om vidarebosättning av människor 

som befinner sig i flyktinglägren i andra europeiska länder. En del migranter kommer 

också in i landet på turistvisa via direktflyg från bland annat Libyen och Syrien (personlig 

kommunikation, mars 2017). 

 

På Malta är de officiella språken maltesiska och engelska med engelska som det primära 

språket inom sjukvården. IM har funnits inom hälso- och sjukvårdssystemet på Malta sedan 

2009. Rekrytering, utbildning och implementering av tjänsten har administrerats genom 

Migranthälsa Liaison kontor, som är en del av primärvården. Presumtiva IM identifieras 

bland asylsökande, i ett hälsoorienteringsprogram som alla asylsökande deltar i relativt 

snart efter ankomst till Malta. Kandidaterna måste tala bra engelska och ha en viss 

utbildningsnivå. Enligt utbildningsansvarig har 13 grupper (15–20 vårdtagarna per grupp) 

genomgått utbildningen till IM till och med mars 2017 (personlig kommunikation, mars 

2017). Projektet erkändes 2010 av Europeiska rådet som ett exempel på bästa praxis; 

utbildningen av IM och vårdgivarna uppmärksammades för sitt fokus på samarbete inom 

ett trepartssammanhang, vilket underlättade kommunikation mellan migranter och 

vårdgivare. Genom att inte enbart språktolka, men även förklarar kulturella attityder och 

beteenden relaterade till hälsa, blev IM en agent för ökad tillgång till hälso- och sjukvård 

för migranterna, samt för ökad kulturell kompetens bland vårdgivarna. En annan positiv 

effekt var den ökade integrationen för både IM själva och de patienter som dem hjälpte 

(European Commission, 2010). 

 

Enligt verksamhetsledare för Migranthälsa Liaison-kontoret har ett långvarigt problem varit 

den höga omsättningen av IM:s eftersom många migranter betraktar Malta som ett 
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transitland och har önskemål att flytta till framförallt USA (personlig kommunikation, mars 

2017). År 2014 fanns mindre än 30 % av migranterna som hade anlänt via båt sedan 2002 

kvar på Malta (UNHCR, 2014). Verksamhetsledaren uppger att det också har varit svårt att 

rekrytera kvinnor till rollen. En orsak är att det finns färre kvinnliga migranter som pratar 

god engelska. Då flertalet arabisktalande asylsökande kan förstå det maltesiska språket 

eller talar engelska, koncentreras rekrytering på framförallt till somalier och eritreaner 

(personlig kommunikation, mars 2017). 

 

Migranter på Malta har tillgång till fri hälso- och sjukvård vid uppvisandet av legitimation. 

Vårdcentralen, Floriana Health Center (FHC) ligger nära en boendeanläggning där alla 

nyanlända asylsökande huseras. När deras ärende har behandlats får migranterna flytta ut i 

samhället. Numera finns det migranter boende på alla delar av ön, dock är FHC fortfarande 

en av vårdcentralerna som nyttjas av flertalet migranter. På FHC möter IM omkring 80 

patienter per månad. Det är inte läkaren eller vårdgivarna som anlitar och bokar en IM utan 

patienten möts upp spontant av IM i receptionen. När IM och vårdtagaren har fått kontakt 

sker det oftast en utväxling av telefonnummer för att vårdtagaren ska kunna kontakta IM i 

framtiden och boka hjälp vid behov. Mater Dei sjukhuset (MDH) ligger cirka 20 minuters 

bussresa från Floriana och är det enda akutsjukhuset på Malta. Det är oklart hur många 

kontakter en IM på MDH träffar per månad.  IM träffar också vårdtagarna spontant genom 

att leta upp sina landsmän i receptionsområden. På sjukhuset tar vårdtagaren också direkt 

kontakt med IM via mobilen. IM uppmuntras också av verksamhetsledningen att vara 

uppsökande genom att göra en runda på sjukhuset och se om det finns migranter på 

avdelningarna. 

 

Datainsamling 
Vid tiden för studien fanns tre manliga IM:s arbetande på uppdrag av Migranthälsa Liaison 

kontoret (IM:s nr 1–3). En IM arbetade enbart på sjukhuset, en annan IM arbetade enbart 

på vårdcentralen och den tredje hade arbetsuppdrag på båda inrättningarna. Samtliga tre var 

deltidsarbetande. Oväntat träffade jag en kvinnlig IM (IM nr 4) som numera var anställd av 

andra statliga myndigheter och som inte var verksam inom hälsa- och sjukvårdsområdet. 

Däremot hade hon sedan tidigare erfarenhet av att arbete som IM inom vården. Eftersom 

det inte fanns möjlighet att utföra deltagande observationer med denna fjärde IM 
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genomförde jag en intervju med henne. 

Samtliga fyra IM som jag träffade hade genomgått utbildning som interkulturella medlare 

hos Migranthälsa Liaison kontor. Enligt verksamhetsledaren för Migranthalsa liaison 

kontoret består utbildningen av åtta sessioner med inslag om interkulturell medling, 

kommunikation, egenvård, förstahjälpen, hälsofrågor och kroniska tillstånd i Västvärlden, 

grundtankar av hälsoutbildning, Maltas hälso-och sjukvårdssystem och etiska dilemman 

(personlig kommunikation, mars 2017). 

 

Resultaten i denna studie baseras på analys av deltagande observationer och informella 

dialoger med de tre manliga IM i deras dagliga arbete på vårdcentral och sjukhus. Vid 

början av dagen checkade jag av med IM om det var okej om jag ”skuggade” varje 

arbetsmoment. Det innebar att jag följde vårdtagaren och IM var de än gick tillsammans 

och på så sätt begränsades inte mina observationer till enbart vårdmöten. Förutom 

observationer av trepartssamtal (vårdtagare-IM-vårdgivare) och tvåpartssamtal (vårdtagare-

IM) fick jag dessutom möjlighet att observera vårdtagarens/IM:s interaktioner med 

anhöriga, andra patienter i väntrummen, vakter, receptions-, laboratorie-, och 

apotekspersonal med mera. De informella dialogerna pågick fortlöpande med IM av och till 

under väntetider mellan vårdmöten. Under den totala observationstiden på drygt tjugotvå 

timmar fick jag möjlighet att observera åtta vårdmöten. Dessa tog mellan 10 och 40 

minuter. IM satt oftast tillsammans med vårdtagaren i väntrummet och därmed var 

medlingsuppdraget inte enbart begränsad till själva vårdmötet. Väntetiderna varierade 

mellan 1 till 5 timmar. Analys av en bandinspelad intervju ingår också i resultatet.  

 

I figur 1 nedan ges en översiktlig beskrivning av samtliga observationer och intervjuer som 

genomfördes, samt dokument som granskades under den fem dagar långa fältstudien. 

Analysmaterialet består av deltagande observationer och dialog/intervju med IM 

(markerat med fetstil). 
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Figur 1. Insamlat data fördelat på dag, insamlingsmetod, deltagare, plats, tid och antalet 

vårdmöten samt granskade dokument 

 

Dag Datainsamlingsmetod Deltagare Plats Tid  

(ant

alet 

vår

dmö

ten) 

1 Deltagande observationer Mottagande av en grupp 

asylsökande 

flygplatsen 3 t 

Gruppintervju  Barnmorskor Mater Dei sjukhus 

(MDH) 

2 t 

Intervju Barnmorska MDH 1.30 

t 

2 Deltagande 

observationer och 

informella dialoger 

IM nr 1 Floriana 

Vårdcentral 

(FHC) 

7 t 

(4) 

3 Deltagande 

observationer och 

informella dialoger 

IM nr 2 FHC 2 t 

MDH 6.30 

t (1) 

Intervju- 

(bandinspelad) 

IM nr 4 Universitet av 

Malta 

1.15 

t 

4 Deltagande 

observationer och 

informella dialoger 

IM nr 2 MDH 1 t 

(1) 

IM nr 3 MDH 4 t 

(1) 

Intervju – (antecknad) Verksamhetsansvarig-

Migranthälsa liaison 

kontor 

 

Lunchrestaraung 1 t 

5 Deltagande observationer 

och informella dialoger 

IM nr 3 MDH 2 t 

(1) 

Deltagande observation-  Vårdtagare (utan IM) MDH 5.30 

t 

Granskade Dokument (3 stycken) - Triadic model, Work with interpreters,  Training model for IM: s 
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Deltagande observation och informella dialoger 
Datainsamlingen skedde i interaktioner i fältet. Syftet var att observera handlingar, miljö 

samt sammanhanget inom vilket handlingar skedde (Pilhammar Andersson, 2006). Det 

finns olika grader av deltagande inom etnografisk forskning, från att vara helt deltagande 

till enbart observatör. Samtliga förhållningssätt påverkar förloppet av händelserna som 

observeras och det är därmed viktig att forskaren klargöra sin roll i förhållandet till 

insamlade data (Pilhammar Andersson, 2006). Överlag intog jag rollen som ”deltagande 

observatör”, vilket av Bryman (2016) anses vara den mest lämpliga till fältarbete eftersom 

det innebär en öppen interaktion mellan forskaren och informanterna. Inom ramen av 

deltagande observation hade jag varierande grader av kontakt med olika människor. När 

det gällde huvudfokus för mina observationer, IM:s interaktioner med vårdtagare och 

vårdgivare, intog jag en supporterroll för att skapa tillit och en givande dialog (Pilhammar 

Andersson, 2006). Vid observationer av vårdmöten försökte jag minimera påverkan genom 

att hålla mig i bakgrunden och undvika en aktiv roll i samtalet. Vid observation av 

tvåpartssamtal; vårdtagare-IM, blev jag ibland mer delaktig eftersom både IM och 

vårdtagaren kunde vända sig till mig under samtalet: - IM för att översätta och vårdtagaren 

som kontaktsökande eftersom vi ibland hade suttit tillsammans i väntrummet länge. Detta 

var en bra motvikt till att annars sitta helt passiv och agera som vad Pilhammar Andersson 

(2006) beskriver som fönstertittare, vilket kan ha gjort vårdtagaren obekväm. Jag försökte 

att skapa förtroende med vårdtagarna genom att hälsa ordentligt och där jag kunde, prata 

lite med dem. Det gjorde att vårdtagarna tog ögonkontakt och frågade IM mer om vad jag 

gjorde vilket gav, i min mening, ett mer ingående samtycke. 

Jag hade jag hoppats på att jag skulle kunna utföra formella intervjuer av IM efter de 

avslutade observationerna. Vid dagens slut var IM trötta efter långa väntetider och 

intensiva och hastiga vårdmöten och det fanns inte möjlighet till efterintervju. Istället 

förlitade jag mig på den informella dialogen som vi hade fortlöpande mellan de olika 

vårdmötena. Innan jag träffade IM:s hade jag utifrån min litteraturgranskning och min 

förförståelse om interkulturell medling några stödfrågor jag ville använda mig av vid 

intervjuer. Oftast fanns det en helt annan öppningsfråga som naturligt uppstod utifrån den 

givna situationen och observationerna jag hade gjort eller vad som uppkom i IM: s 

spontana reflektioner. Sådana informella samtal i nära anslutning till observationerna och 

där informanten får möjlighet att uttrycka sina tankar och reflektera över händelser är en 
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viktig källa i information och kan tjäna att belysa det som informanten inte alltid ens är 

medveten om själv (Pilhammar Andersson, 2006). 

 

En komprimerad etnografisk forskningsstrategi ska vara flexibel för att forskaren ska kunna 

åstadkomma tillgång till så varierade situationer som möjligt (Jeffrey & Troman, 2004). 

Jag ändrade mina observationstider och passade på att utnyttja möjliga situationer så 

mycket jag kunde. Förutom intervjun med den fjärde IM uppstod det andra oväntade inslag 

under studieresan. Jag fick möjlighet att vara med på flygplatsen när en grupp asylsökande 

togs emot från ett annat europeiskt land. Jag fick också en oplanerad observation vid en 

flera timmar lång vårdkontakt när jag följde med en vårdtagare som inte hade kontinuerligt 

stöd av en IM. Som en del av det förplanerade arbetet intervjuade jag verksamhetsledaren 

på Migrantshälsa liaison kontoret samt tog del av dokument som har använts i 

implementation av medlingstjänsten. Enligt tidigare planering utförde jag intervjuer med 

barnmorskor om deras erfarenhet av att arbete med IM: s. Fynd från dessa observationer 

och intervjuer har inte bearbetats som en del av materialet, dock tjänade samtliga tillfällen 

till att öka min förståelse för kontexten, samt att belysa maktförhållande vid de olika slags 

möten migranterna ingår i. På så sätt avslöjade dessa insamlade data vad Peräkyla (2011) 

beskriver som konsekvenserna av det institutionella sammanhanget och hur det påverkar 

IM:s roll. Detta stödjs även av Pilhammar (2012) som framhäver vikten av att forskaren 

visar stor uppmärksamhet för betydelsen av kontexten i avsikt att studera individens 

förståelse av de aktiviteter de utför inom en grupp. 

 

Fältanteckningar 
Inom etnografisk forskning används fältanteckningar för att registrera allt som observeras, 

tillsammans med forskarens intuitiva hypoteser, reflektioner och uppkomna frågor som 

senare kan ställas till deltagarna för att få en djupare förståelse av en observerad händelse. 

Fältanteckningar kan föras under eller i anslutning till observationstillfällen beroende på 

vad situationen tillåter (Pilhammar, 2012). Syftet är att samla in mycket material och 

förvandla observationer till vad Neyland (2007) beskriver som en ”tjock beskrivning” av 

olika sorts interaktioner som förekommer spontant mellan individer i deras naturliga miljö. 

 

Fältanteckningar ordnades enligt ett schema inspirerad av Pilhammar (2012) där följande 
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grundinformation registrerades; plats, tid, deltagarna, vad som gjordes. Jag noterade också 

mina omedelbara reflektioner och hypoteser utifrån följande frågeställningar; vad är det 

som sker? / vem säger vad? / hur sker kommunikationen? / vad är fokus i samtalet? / hur är 

atmosfären och tempo? och hur ser maktförhållanden ut i rummet? Eftersom det är 

omöjligt att registrera precis allt följde jag Pilhammars (2012) förslag om att koncentrera 

mig på specifika händelser. För att bibehålla fokus på IM:s roll som en medlare i skapandet 

av en mer personcentrerad vård var jag speciellt uppmärksam om hur IM bidrog till att lyfta 

vårdtagarens berättelse och stimulera dennes medverkan i vårdmötet. 

Stolpvisa anteckningar utifrån ovanstående schema genomfördes för hand på ett block 

simultant under observationer av tvåparts- och trepartssamtalen. Dessa kompletterade jag i 

nära anslutningar till observationerna. Under de ibland långa väntetiderna mellan 

vårdmöten kunde jag anteckna mina hypoteser och reflektioner obehindrat på min bärbara 

dator. Under de informella dialogerna med IM hade jag möjlighet att föra anteckningar 

kontinuerligt, detta efter att jag hade berättat om att jag skulle skriva mycket. Samtliga 

fältanteckningar skrevs sedan rent samma kväll där jag kunde reflektera ytterligare över om 

det gick att identifiera något som jag hade lärt i situationen och som jag skulle utforska 

vidare vid nästa deltagande observation eller dialog. 

 

Den enda formella intervjun av en IM bandinspelades efter hen hade gett sitt medgivande. 

Jag fick tillfälle att lyssna igenom intervjun en gång under studieresan och hade därmed 

möjlighet att börja reflektera över innehållet. Den fortlöpande bearbetningen av 

fältanteckningar och intervjumaterialet bidrog till en induktiv process där datainsamling, 

utformning av hypoteser och analyser pågick samtidigt i ett ständigt samröre med varandra 

(Pilhammar, 2012). 

 

Förförståelse 
Den etnografiska forskaren måste tillämpa en reflexivitet som tar hänsyn till den egna 

förförståelsen (Neyland, 2007), samt påverkan av deras egen närvaro i deltagarens 

vardagliga sociala sammanhang (Pilhammar, 2012). Vid datainsamling ska forskaren vara 

medveten om sin egen förförståelse och väga in känslomässiga reaktioner som annars kan 

leda till att en minskad förmåga till reflektion och en ensidig tolkning av empirin. För att 

uppnå en mångtydig och rik empiri är det viktigt att ha ett tillvägagångssätt som tillåter 
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flera nivåer av reflexiv tolkning (Alvesson och Sköldberg, 2007). 

 

Under min utbildning som barnmorska i Nya Zeeland genomgick jag den obligatoriska 

delkursen om kulturmedvetenhet. Som verksam barnmorska fick jag erfarenheter av att 

interagera med urinvånarna och människor från andra kulturer och jag försökte införliva 

förväntningarna på att vårdgivarna är kulturmedvetna och respektfulla mot vårdtagarnas 

kulturella identiteter och behov. Jag har också arbetat i olika länder och sett hur utmanande 

det är att vårda kvinnor från kulturer som jag tidigare inte haft någon erfarenhet av. Många 

gånger har jag inte haft samma språk och jag har heller inte haft tillgång till tolkar. När det 

inte finns något gemensamt språk har jag försökt använda mig av ett öppet kroppsspråk och 

mycket ögonkontakt för att vårdtagaren ska känna sig sedd och trygg. Jag har också försökt 

öka min kunskap om lokala kulturer och patienters varierande sätt att uttrycka sin kulturella 

identitet. Det finns dock risker med att vila på tidigare erfarenheter av att ha kontakt med 

olika kulturer. I mitt dagliga arbete som vårdgivare, som ofta lider av tidspress, kan jag 

omedvetet ge prioritet till den information jag tror att vårdtagaren behöver erhålla, istället 

för att skapa tid för en öppen dialog där hon berättar om sina förutsättningar, behov och 

funderingar. I situationer där tolkning används blir utrymmet för dialogen ibland ännu 

svårare att åstadkomma och det finns en tendens att jag ”levererar information" utifrån min 

expertställning som barnmorska. 

Frågor som man kan ställa sig själv är; Hur öppen är jag egentligen? Uppkommer det 

dömande/icke normkritiska påstående från mitt undermedvetet?  

Jag inser att utbytet med människor från olika kulturella sammanhang kan bidra till att jag 

bibehåller en ställning som självreflekterande och utforskande för att ständigt kunna öka 

min kulturmedvetenhet. Min förförståelse av IM:s roll är att medlaren ska skapa ett 

tryggare möte med vården för utlandsfödda patienter. Medlaren bidrar till en högre kvalité i 

vårdmötet där vårdgivaren blir tvungen att ta mer tid och ingå i en dialog för att 

vårdtagarens berättelse ska kunna träda fram. Det kan leda till att anamnesupptagningen 

blir effektivare och behandlingen lämpligare. Medlaren agerar även som en förespråkare 

för vårdtagaren i situationer där det finns en maktobalans, eller brist på förståelse för hens 

förutsättningar, resurser, möjligheter eller behov. Genom att förklara hur kulturen påverkar 

vårdmötet bidrar medlaren till ökad kulturkompetens bland vårdgivarna. Genom att 

förklara hur det obekanta vårdsystemet fungerar underlättar medlaren för den utlandsfödda 

vårdtagarens integration i sitt nya hemland. 
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Dataanalys 
I etnografi pågår datainsamling och analys parallellt. Varje observation härleds till vad 

Pilhammar (2012) beskriver som intuitiva hypoteser och tillhörande frågor vilka sedan 

måste prövas vid fortsatt observationer, informella dialoger eller intervjuer.  Den dagliga 

bearbetningen och renskrivningen av mina fältanteckningar utgjorde det första steget i en 

etnografisk analys enligt Pilhammar Andersson (2006). Jag antecknade mina reflektioner 

över de meningar och innebörden jag hade observerat, samt formulerade frågor och 

funderingar. På så sätt la jag upp en intuitiv strategi för vad jag skulle fokusera vid nästa 

observation, dialog eller intervju.  

Efter hemkomsten från Malta skrev jag färdigt ströanteckningar och transkriberade den 

bandinspelade intervjun. Därefter försökte jag skapa distans till materialet, så jag lätt det 

vila i två veckor. En gemensam nämnare i kvalitativ innehållsanalys är att alla delar av 

materialet bör förstås i relation till en helhet, men även att helheten bör förstås i termer av 

sina delar. Analysen speglar därmed en rörelse mellan helheten - delarna – helheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). I början av analysprocessen är det viktigt att bekanta sig 

med materialet i sin helhet utan att göra anteckningar (Bryman, 2016). Vid återupptagandet 

av arbetet läste jag därmed igenom samtliga anteckningarna (se figur 1) med frågan om hur 

IM som medlare bidrar till skapande av personcentrerad vård främst i min tanke. 

Neyland (2007) hävdar att en utgångsstrategi kan anses vara en del av etiska övervägande 

redan vid planeringsstadiet och kan hjälpa forskaren att förhandla sig en ingång i 

organisationen. Eftersom uppsatsen skulle skrivas på svenska ansåg jag det som viktig att 

återkoppla till IM verksamhet på Malta. Skrivandet av en ”Student internship report” 

(Franklin, 2017) på engelska uppfyllde kravet på återrapportering enligt överenskommelse 

med Migranthälsa liaison kontor. Eftersom den skrevs tidigt under analysfasen bidrog även 

den till min helhetsbild av materialet. 

 

Därefter genomförde jag en övergripande analys av de valda analysenheterna, vilka bestod 

av fältanteckningar från de deltagande observationerna med de tre IM i deras arbete och 

den bandinspelade intervjun med den fjärde IM (figur 1). Pilhammar Andersson (2006) 

hävdar att forskaren ska börja med att fingranska och sönderdela texten. Vid en 

genomläsning av materialet gjorde jag anteckningar i marginalerna. Dessa bestod av 
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meningsbärande enheter; nyckelord och fraser relaterade till vad Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver som den centrala betydelsen av IM: s roll i skapandet av PCV. 

Meningsbärande enheter samlades för att senare kondenseras. Detta steg kan betraktas som 

en form av kodifiering, vilken enligt Bryman (2016), är en metod för att reducera 

materialet till något hanterbart. Det är bra att tillåta en uppsjö av koder för att inget ska 

missas. Koder sorterades sedan för att identifiera kopplingar och likheter, vilket utgjorde 

grunden för bildandet av kategorier (Pilhammar Andersson, 2006). Därefter gjordes en 

sammansättning av koder (Pilhammar Andersson, 2006) eller den första abstraheringen i 

form av kategorisering (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De koder jag funnit 

samlades i lämpliga kategorier som jag skrev upp på stora blädderblock. Ju mer 

kategorierna tog form desto mer kunde jag se var koderna passade bäst. Grupper av koder 

delades, fördes samman i olika uppsättningar och kategorierna omformulerades och 

flyttades om till dess att jag hade arbetat bort överlappningarna, dvs. att samma kod hade 

hamnat under flera kategorier. Vid verifiering av kategorierna mot fältanteckningarna 

uppstod det krockar och flera omflyttningar gjordes. Under denna process har 

fältanteckningar och intervjutransskript lästs om och om igen. Införandet av ordning på 

koderna och framtagande av kategorier bidrog till utformningen av en ny helhet och 

förståelse av interrelaterade meningar om IM: s roll. För att fynden ska vara betydelsefulla 

måste forskaren kunna redogöra för nyckelbeslut under processens gång, reflektera över 

orsakssamband mellan olika kategorier och sedan koppla dessa till befintlig litteratur 

(Bryman, 2016). 

I figur 2 visas flera steg från de initiala intuitiva hypoteserna under fältarbetet genom 

bearbetning av kategorierna under senare delen av analysprocessen. 

 

Etiska överväganden 
Forskningspersonsinformation (FPI) utarbetades utefter Etikprövningsnämndernas (2014) 

riktlinjer och Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) 

(Vetenskapsrådet, 2012). FPI innehöll information om studiens bakgrund och syfte, 

frivilligt  

deltagandet, forskarens roll som observatör, hantering av data och sekretess samt hur 

informanterna skulle kunna ta del av studiens resultat. FPI för nyckelinformanterna; IM: s 

(se bilaga 3) skickades till IM:s för utdelning och godkännande innan min avresa. Eftersom 
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närvaron av en observatör under en hel arbetsdag kräver mycket av informanterna ansågs 

det viktig att IM:s på Malta fick information om studien i god tid. 

Innan avgång till Malta hade en FPI utarbetats för vårdtagarna med avsikt att IM skulle 

översätta innehållet. Detta viftades bort av vårdtagarna. För att försäkra att jag uppfyllde 

forskningsetiska principer om samtycke var jag noga med att få muntligt samtycke 

angående min närvaro från vårdtagaren med hjälp av IM. En FPI hade också utarbetades 

för vårdgivarna men skrevs inte på vid något av vårdmötena. Ledningen på vårdenheterna 

bekräftade de att det räckte med den ”data protection” blankett vilket jag hade skrivit på för 

primär- respektive slutenvården innan jag började med mina deltagande observationer och 

intervjuer. Där försäkrade jag att jag skulle bibehålla sekretess och hantera patienters 

persondata utifrån forskningsetiska principer.  

Figur 2. Nyckelbeslut från de intuitiva hypoteserna genom bearbetning av kategorierna. 

Hypoteser Bearbetning av kategorier Bearbetning av kategorier Slutliga kategorier 
Viljan att hjälpa, 
stödja, fixa, boka, visa 

Emottagandet av vårdtagaren Att vara en medmänniska Att vara en 
medmänniska 

Språktolk i grunden, 
medling vid behov 

Kommunikation med 
vårdgivarna 

Att etablera kontakt  

Läkaren ska leda 
samtalet och ställa 
frågor, IM ska coacha 

 Att bistå vid samtal med 
vårdgivare 

Att skapa en bro 
mellan vårdtagare 
och vårdgivare 

Att vårdtagaren känna 
sig sedd 

Fokus på vårdtagaren   

Bra rykte, respekt, 
pålitlighet, 
tystnadsplikt, att ha fått 
ett uppdrag 

Mandat och gemensamma 
nämnare 

Att vara en medlare  

IM:s egen upplevelse 
av att vara en migrant 
– svår verklighet 

IM och vårdtagarens uttryck 
för sina livsvärldar 

  

Vårdgivaren disträ, 
stökig miljö. IM vill 
bidra till 
organisationen, ser 
lösningar 

Hinder och möjligheter Att vara en del i teamet Att vara en del i 
teamet 

Att parera och skydda 
vid dålig bemötande 

 Att möta upp och balansera 
maktförhållande 

Att balansera 
maktsituationer och 
skapa 
kulturmedvetenhet 
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Resultat 
Resultaten (se figur 3) består av fyra kategorier vilka beskriver IM:s roll som medlare i syfte 

att skapa en personcentrerad vård, vilka redovisas nedan. 

 

Figur 3. Kategorier som beskriver IM: s roll i syfte att skapa en personcentrerad vård. 

• Att vara en medmänniska 

• Att skapa en bro mellan vårdtagare och vårdgivare 

• Att vara en del i teamet 

• Att balansera maktsituationer och skapa kulturmedvetenhet 

 

Varje kategori inleds med en Vignette (se kursivstil) för att ge kontext och en inblick i 

miljön och en sammanfattning (se ruta) av kategoriernas innebörd. Eftersom det kan vara 

lätt att känna igen de intervjuade IM:s och konstruera mönster i dessa uttalande har jag valt 

att avidentifiera citaten och avsnitten, samt att använda det könsneutrala personliga 

pronomenet ”hen”, förutom där genus har betydelse inom ramen av en beskriven händelse. 

Alla IM:s var flerspråkiga med engelska som ett av flera språk. Översättning till svenska 

skulle innebära ytterligare en översättning, vilket kunde äventyra den inneboende meningen 

i IM:s sätt att uttrycka sig. Därmed har jag valt att redovisa citaten ordagrant på engelska. I 

resultatet har jag redovisat citaten för samtliga IM:s, dock är merparten från den inspelade 

intervjun. Citaten har valts ut då de speglar insikter, vilka kunde antydas i berättelserna från 

samtliga IM eller utifrån vad Pilhammar Andersson (2006) hävdar vara deras förankring i 

det vardagliga arbetet.  Alla patientkontakter jag observerade var mellan manliga IM:s och 

kvinnliga vårdtagaren som hädanefter beskrivs som ”vårdtagare”. 

 

Att vara en medmänniska 
Jag träffar IM på en stor vårdcentral. Här finns det bland annat; allmänläkare-, 

sjukgymnast-, vaccinations-, diabetes-, mödravårds-, gynekologisk- och BVC-

mottagningar. Det är fullt med människor inne på vårdcentralen och i det centrala 

väntrummet väntar över tjugo människor på sin tur. Många av klinikens delar drivs som 

”drop-in” och de flesta vårdtagare håller i varsin kölapp. Det finns två eller tre vakter som 

hjälper till att styra upp patientflödet in och ut från de olika rummen. IM bevakar 
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receptionsområdet och går fram till människor som hen känner igen som sina landsmän. 

Hen presenterar sig och frågar om de behöver hjälp och visar sedan vägen till 

väntrummet. IM verkar etablera en kontakt, relation?? med patienterna under den tid de 

tillbringar i väntrummet. Jämfört med väntrummet på min egen mottagning i Sverige 

känner jag att de utlandsfödda vårdtagarna tar upp mycket mer utrymme när de sitter 

avslappnade och pratar med IM. Det kommer fram en vårdtagare till IM som behöver 

hjälp på ett annat språk. IM ringer ett samtal till en kollega och samordnar ett möte för 

vårdtagaren den följande dagen. IM är uppmärksam på sin omgivning och hjälper även 

människor som talar engelska och maltesiska liksom andra migrantspråk som hen 

behärska lite. Under dagen observerar jag att väntetiderna är långa. Ett par gånger ser 

jag hur någon håller upp sina händer i luften, ropar frustrerat till vakten eller till de andra 

människorna i väntrummet innan de lämnar vårdcentralen utan att ha fått komma in hos en 

läkare. IM skrattar lite och kommenterar hur lätt det maltesiska folket har för att visa 

känslor för varandra. De långa väntetiderna mellan besöken är fyllda med intryck och 

förutom fyra vårdbesök observerar jag otaliga små interaktioner mellan IM och 

personerna i väntrummet samt mellan vårdtagarna, IM och vårdcentralens personal.  

 

Att vara medmänniska handlar om att vilja hjälpa och stödja, villighet att dela erfarenheter 

och ha ett förhållningssätt som är pålitligt och förtroendeingivande. Att vara en 

medmänniska handlar om medlingen som sker i första mötet med vårdtagaren där IM 

presenterar sig som ett tillgängligt inkännande landsman. IM ser vårdtagaren, är altruistisk 

och har en vilja att göra gott och vara ett ”vänligt ansikte”. IM eftersträvar att stödja 

vårdtagaren för att hen tror på vikten av ett vårdmöte, och om mötet faller ut väl kan det 

främja vårdtagarens hälsa. Trots att medlingsuppdraget kan vara tungt är arbetet 

tillfredställande utifrån ett medmänskligt perspektiv. Delade erfarenheter av att vara 

migrant och andra gemensamma nämnare såsom kultur och genus gör att IM kan närma sig 

vårdtagaren som medmänniska för att erbjuda sin hjälp och utforska vårdtagarens behov. 

IM:s medmänsklighet stödjs av ett tyst mandat från gemenskapen utifrån IM:s ställning 

som anställd och deras personliga egenskaper som försiktiga och diskreta. 

Medlingsprocessen börjar med IM:s igenkännande och knytning av kontakt med 

vårdtagaren. Det tvåpartssamtal som uppstår vid det första mötet är en viktig stund där 

vårdtagaren kan få förtroende för IM och IM kan förbereda vårdtagaren att inta sin plats i 
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vårdmötet. Beroende på hur kontakten med vårdtagarna och dennes anhöriga utvecklar sig 

kan ett tillförlitligt förhållande både vara svårt att etablera såväl som att avsluta. 

 

Drivkraften att hjälpa nämndes av samtliga IM i olika sammanhäng under observationerna.  

I samtliga fall kom orden ”att hjälpa” fram spontant i samtalet. IM blev oftast det första 

ansiktet för vården och agerade som en värd och en ambassadör. Det var viktig för alla IM 

att ge ett bra intryck eller som en beskrev det:   

“show people a good face”. 
 

En IM pratade om olika medlings- och tolkningsuppdrag hen hade haft, och att hen hade 

åtagit sig dessa eftersom de underlättade mötet mellan migranterna och 

majoritetsbefolkningen. Denne IM berättade att det fanns en status i faktumet att hen var 

utbildad som IM och hade fått uppdrag från olika organisationer.  

 

En IM berättade om hens ingång till yrket:  

“I wanted to go and help and there was a lot of people who were injured by the war 

and they were getting to Malta and that was kind of the start and then I realised that 

I love doing it and it gave me such an amazing sense of satisfaction so then I wanted 

to continue". 

 

IM berättade att medlingsuppdraget kunde vara svårt och känslomässigt utmattande ibland, 

men att känslan av tillfredställandet till följd av att hen kunde hjälpa människor gjorde att 

hen fortsatte:  

“sometimes it’s a burden but then I still do it". 

 

Viljan att hjälpa kom fram när en annan IM uttryckte sin frustration om att inte räcka till 

och sitt önskemål om att kunna finnas tillgänglig fler dagar i veckan. 

Alla IM berättade om sin vilja att hjälpa när de beskrev hur vårdtagarna kunde söka vård 

upprepade gångar utan att deras problem blev löst på ett tillfredställande sätt. Dessutom 

upplevde många av vårdtagarna att de fick fel behandling och att de därför behövde en ny 

vårdkontakt med en IM närvarande för att reda ut problemen.  IM berättade att de tyckte att 

deras insats bidrog till ett bättre vårdmöte, och en nöjdare vårdtagare.  
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Gemensam nämnare för IM och vårdtagarna handlade inte bara om det delade språket, utan 

även om den delad erfarenhet av att ha sökt asyl. Delad kultur och genus hade också 

betydelse i olika situationer. Alla IM jag observerade hade anlänt till Malta som 

asylsökande med båt och förstod hur det var att navigera sig igenom ett okänt system med 

ett främmande språk. IM gjorde många insatser för att underlätta. De visade vägen, ringde 

samtal, bokade tider, översatte skriftlig information, förklarade vårdsystemet och lugnade 

oroliga patienter. 

 

Den kvinnliga IM var mycket tydlig i att det viktigaste för kvinnliga patienter var att ha en 

kvinnlig IM medan det för manliga patienter var viktigt att ha någon som delade samma 

kultur. IM berättade om ett möte med en manlig vårdtagare som talade samma språk, men 

som kom från ett annat land:  

“you know it’s like we are all coming from the same country, so he would talk and 

talk and say, 'I am only saying this because you are a fellow sister', so this concept of 

that we have the same culture". 

 

De manliga IM påpekade också vikten av tillgång till kvinnliga IM för kvinnliga 

vårdtagare. En IM berättade att i brist på detta märkte han överlag att acceptans av en 

manlig IM eller manlig läkare var mycket individuell. Kvinnor som accepterade en manlig 

läkare accepterande oftast också en manlig IM.  

 

Enligt en IM handlade acceptansen av honom som just IM av de kvinnliga vårdgivarna 

främst på grund av hans sätt att vara inom gemenskapen som bestod av landsmän. Han 

försökte alltid vara diskret, försiktig och respektfull. Under observationerna noterade jag 

hur han pratade med mannen till en vårdsökande kvinna i väntrummet. Kvinnan var mycket 

stressad vid ankomsten till vårdcentralen. IM hälsade familjen välkommen och kvinnan 

skyndade sig sedan iväg för att mata bebisen och för att byta den äldre broderns blöja. 

Hennes make satt kvar och pratade med IM. Tidigt i samtalet berättade maken att han hade 

hört talas om IM och att denne var pålitlig. Senare under dagen kom två kvinnor 

tillsammans till vårdcentralen för att uppenbarligen söka kontakt med IM i det fullsatta 

väntrummet. Dessa kvinnor talade också om för IM att de hade hört att de kunde lita på 

honom. IM berättade att både ensamma kvinnor och kvinnor som han träffade ihop med 

deras män mer sannolikt accepterade hans hjälp om han hade ett bra rykte.  
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En annan IM beskrev också hens sätt att vara inom den gemenskap han tillhörde som en 

bidragande faktor till hens landsmäns uppfattning av hen som en pålitlig person:  

“so people won't be telling you confidential issues if they know you are very well 

known, or you are very you know within the community because they would be 

afraid that you would go and tell….. because it feels like even within the community 

you need to kind of keep your distance at times”. 

 

Att visa förståelse för en annan människa utifrån sin delade kulturella bakgrund och 

erfarenhet av att själv ha invandrat kan tolkas som en medmänsklig handling. Att ha 

möjlighet att prata med en annan människa med likartad bakgrund kunde vara mycket 

givande för vårdtagaren:  

“you know sometimes people need to talk to someone who understands them, but 

still distant, you know so that it’s not someone from their camp but someone else 

they can talk to". 

 

IM och vårdtagaren kunde sitta och prata länge i väntan på vårdmötet. Tvåpartssamtalet 

handlade om bildandet av tillit. Samtalet utgjorde en sorts enkel anamnesupptagning där 

IM fick höra anledningen till varför vårdtagaren sökte vård och om dennes förutsättningar. 

En IM beskrev det första samtalet som:  

“cracking the ice". 

 

Hen använde medvetet tiden innan vårdmötet till att fråga vårdtagaren vad de behövde 

hjälp med, att berätta hur hen jobbade, samt att informera om att IM har tystnadsplikt. 

Vårdtagaren kunde berätta förvånansvärt mycket om sitt liv:  

“sometimes they will be telling me stuff that I won't tell the doctor, because they do 

not wish me to tell the doctor but you know, just this sense of, you know they are 

very comfortable, we're all from the same culture". 

 

En IM berättade hur hen försökte förbereda vårdtagaren inför vårdmötet genom att 

uppmana de vårdtagarna som pratade lite engelska att det var bäst att låta bli att byta 

mellan olika språk just i det sammanhanget och då med hänvisning till de tidspressade 

vårdmötena. IM berättade att hen annars kunde ha svårt att följa tråden i samtalet och att 
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kvaliteten på vårdmötet kunde bli försämrat. Hen förberedde vårdtagarna genom att berätta:  

”I am here to help you. Tell me what you want and I will help you process it". 
 

När vårdtagaren och IM satt för sig själv i väntrummet och pratade på sitt eget språk kom 

det ibland fram andra migranter till IM och vårdtagaren för att hälsa på dem. Jag 

observerade också tillfällen där migranter hjälpte varandra i mötet med vårdsystemet 

genom att till exempel överlåta sin plats i kön till någon annan. Det blev en sorts 

medmänsklig gemenskap som uppstod i igenkännandet av varandra som landsmän och 

migranter ibland med IM och hens ID-bricka i centrum. 

 

I kontakten med vårdtagarna kunde det ibland vara svårt för IM att avgränsa eller avsluta. 

Alla IM berättade om hur de oftast blev "allt till alla". Vårdtagarna de hade hjälpt ringde 

ofta och frågade om alla möjliga saker till exempel:  

”where should I live”…”what should I do?” 

 

Att skapa en bro mellan vårdtagare och vårdgivare 
En kvinna har kommit till vårdcentralen för att leta upp en IM och ber hen att följa med på 

ett mottagningsbesök på sjukhuset. Hon har med sig ett litet barn. Vi åker dit med buss 

tillsammans. Kvinnan blir försenad till sin bokade tid. IM pratar med receptionen och de 

ombeds att sitta ner i väntrummet. Kvinnan berättar för IM att hon har sökt vård i 

omgångar och att det var det viktigt för henne att ta sig till vårdcentralen för att leta upp 

en IM och be hen att följa med till sjukhuset. Det måste vara uppemot trettio stycken 

människor som sitter på rader i mottagningens väntrum. Kvinnan mår dåligt. IM berättar 

för barnet att mamma behöver vila och att låta henne vara. Som med alla små barn drar 

pojken till sig uppmärksamhet och människor i väntrummet ler mot honom. Han får till och 

med några kex från en kvinna och flera stycken skrattar glatt över hans energi. Efter 

många timmars väntan ropas kvinnan in i ett undersökningsrum. Läkaren ger ett snällt och 

omtänksamt intryck och hälsar kvinnan, barnet och IM välkommen. Han börjar ställa 

frågor medan han konsulterar en tjock pappersjournal. Rummet är uppdelad i fyra bås, 

vilka är öppna ut mot en gemensam gång. Det är mycket ljud, vilket gör det svårt för IM att 

tolka. IM framstår ändå som mycket kompetent under trepartssamtalet. Utifrån min 

erfarenhet av att vara vårdgivare märker jag hur mycket kvinnan bidrar spontant till 
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samtalet. Hon bygger på samtalet i en fortlöpande tvåpartsdialog med IM. Efter en stund 

åter i väntrummet ropas kvinnan in till läkaren igen.  Läkaren föreslår en behandling och 

frågar kvinnan om hon vill ha denna behandling. Hon svarar: ”så klart, jag vill må 

bättre”. Läkaren ber IM att ta med pappersjournalen till en sjuksköterska i ett annat rum 

för att boka en tid. IM försvinner ut ur undersökningsrummet som han blivit tillsagd och 

kvinnan och läkaren blir kvar. Läkaren försöker säga till kvinnan:  ”Vänta ute en stund”, 

men hon förstår inte och skrattar lite. Läkaren verkar något generad men ler brett mot 

kvinnan. IM har tolkat, assisterat med vårdmötet och administration samt avlastat 

vårdtagaren genom att sysselsätta hennes barn. Kvinnan litar på IM, hon har träffat 

honom tidigare så det finns viss kontinuitet. Jag frågar henne efter besöket om hon känner 

att läkaren lyssna. Hon säger att det går bra när IM är med. 

 
Att skapa en bro mellan vårdtagare och vårdgivare handlar om IM:s roll som medlare vid 

mötet mellan vårdtagare och vårdgivare. Kommunikationen i det trepartssamtalet kan 

beskrivas som att IM översätter till dess att hen upplever sig behöva medla mellan 

vårdtagaren och vårdgivarens skilda förståelse. Genom sin delaktighet i mötet med 

vårdgivaren skapar IM en kulturell miljö där vårdtagaren känner sig trygg och accepterad 

utifrån sina villkor. IM assisterar parterna att uppnå en djuphet i samtalet. Dialogen 

underlättas av spontana insatser; IM:s förkunskap av patientens behov, deras uppmaning 

till vårdtagarna att berätta allt, samt till vårdgivaren att undersöka fallet närmare. IM 

medlar vid situationer där missförstånd skulle kunna skapa ett ökat avstånd mellan 

vårdtagare och vårdgivaren. Vårdgivaren får ökad insyn och förståelse för patienten och 

kan därmed utföra sitt arbete på ett sätt som gör att vårdtagaren känna sig sedd och får den 

vård hen behöver. Upprepade vårdkontakter föranleder ibland att IM har förkunskap av 

vårdtagarens vårdbehov, vilket kan underlätta vid vårdmötet. 

 

En IM berättade om hur hen inledde vårdmötet som ett sätt att underlätta för vårdgivaren 

och vårdtagaren, innan hen lämnar över ansvar för samtalet till vårdtagaren och 

vårdgivaren:  

“normally what I would tell the doctor as soon as they go in is their status, for 

example whether they are migrants or whatever, what’s wrong with them, but then I 

would ask the doctor himself so I could truly, he would be the one asking questions". 
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En IM påpekade att vid vårdmötet var det vårdgivarens ansvar att ställa frågorna, 

vårdtagarens ansvar att berätta och IM:s ansvar att tolka. Hen tyckte dock att när hen var på 

plats blev frågor och svar mellan de två parterna mer omfattande. De andra IM har också 

vittnat om att enligt vårdtagarnas utsagor blir vårdgivarna mer uppmärksamhet när en IM är 

närvarade. Vid vårdmöten observerade jag hur IM spontant bad om en förklaring från 

läkaren när de märkte att vårdtagaren inte förstod, samt att vårdtagarna spontant byggde på 

med information för vårdgivaren när de insåg att det behövdes.  

 

Alla IM berättade hur vårdtagarna mitt under trepartssamtalet ibland kunde säga "don’t tell 

the doctor". En IM tyckte att egentligen var det vårdgivarens uppgift att upptäcka 

problemen, men för patientens skull behövde hen inta rollen som coach och uppmana 

vårdtagaren:  

“you must tell everything so the doctor can help you". 

 

Vid ett vårdmöte där läkaren hade svårt att ställa diagnos bidrog IM spontant med 

kompletterade information. IM hade varit på fyra vårdkontakter med vårdtagaren tidigare 

och förklarade för läkaren om hens förkunskap:  

”I have been with her before". 

 

En IM berättade om att vårdtagaren kunde känna sig skrämd i mötet med läkare eller kunde 

de oroa sig att de tog för mycket tid. IM behövde ibland påminna vårdtagarna om de 

frågor de ville ställa till vårdgivaren. Hen hade lärt sig att det var viktig att göra det tydligt 

att frågan kom från vårdtagaren så att vårdgivaren förstod att IM utgick ifrån vårdtagarens 

behov:  

“what I do is I normally ask the woman- should I ask him the question? And she 

says- yes, yes, you should ask the question and I go ahead". 

 

En IM berättade att vårdtagarna ibland kunde prata om många saker vilka verkade 

orelaterade till anledningen till att de sökte vård. Det kunde innebära en detaljerad 

beskrivning av deras vardag. IM kunde också känna sig påverkad av tidspress och därmed 

tvungen att sortera informationen:  

” I have to choose which parts are relevant to the question that the doctor has 
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asked”. 

 

IM upplevde att sjuksköterskorna var mer intresserad av vårdtagarens berättelser än 

läkarna. Läkaren hade oftast bråttom och var nöjd med en snabb summering av 

vårdtagarens uttalanden om sina livsvillkor för att sedan återgå till att fråga om de fysiska 

symtomen:  

“I don't feel that doctors are very sympathetic unfortunately so sometimes even when 

you are trying to explain some- thing they cut you (off) midway and they are like, just 

ask them do they have pain". 

 

En IM beskrev hur språktolkningen skilde sig från interkulturell medling. Vid 

kommunikationsproblem kunde hen behöva förklara för vårdgivarna att det fanns ett 

kulturellt problem som kunde vara ett hinder i vården:  

”a culture mediator is a person who tries to bring the culture of the patient to the 

practitioner". 

 

En IM gav ett exempel på en medling mellan olika kulturella uppfattningar. Hen berättade 

om hur hen förhandlade i mötet mellan manliga gynekologiska läkare och kvinnliga 

patienter. Om kvinnan önskade en kvinnlig läkare förklarade IM det för läkaren. Om det 

bara fanns manliga läkare förhandlade han med kvinnan och förklarade att läkaren hade 

medicinsk tystnadsplikt. IM sa att hen inte kunde pressa kvinnan, men utifrån given 

information ändrade ibland kvinnan sin inställning och gav sedan samtycke till 

undersökning av en manlig läkare. 

 

En manlig IM förklarade en annan skillnad mellan tolk och medlingsuppdrag. Om 

vårdvårdgivaren frågade en kvinna om något känsligt kunde IM omformulera orden så att 

det blev mer begripligt för kvinnan. Han beskrev det som:  

“one culture talking to another". 

 

En annan manlig IM påpekade att visa kulturella aspekter av kommunikationsproblem 

kunde han enbart förklara utifrån sin egen generella kunskap. Ett exempel var när en 

manlig läkare frågar varför en kvinnlig patient inte tittade på honom. IM förklarade:  

“she comes from a village, she’s not allowed to look at you" 
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Alla vårdgivare förstod inte skillnaden mellan tolkning och medling. En IM beskrev en 

händelse där hen ställde en fråga å vårdtagarens vägnar. Läkaren svarade att utifrån regler 

om tystnadsplikt tillåts inte IM ställa frågor till patienten: 

“I think he was seeing me as a translator more than a mediator so it was a matter of 

you translate whatever is being said, whilst in a cultural mediator it is a matter of 

trust between you and the patient". 

 

En IM uttryckte att allt som sägs, som inte är ordagrann tolkning handlar om kultur. Hen 

kopplade detta till ett exempel om hur många vårdtagare som blev rädda när de blev 

ombedda att signera samtycke inför t.ex. operation. I hemlandet skrev man inte på sådana 

papper. När vårdtagaren hade fått en förklaring blev de lugnare och samtyckte till att skriva 

på pappren. 

 

Jag observerade flera andra exempel på praktisk handfast hjälp som förhandlades mellan 

IM och vårdgivaren; en överenskommelse att IM skulle ta emot en kallelse och 

kommunicera det vidare till vårdtagaren, information om behov av legitimation, recept och 

uttag av läkemedel, rätt vårdnivå, och vilka dokument vårdtagaren ska ha med sig när de 

söker vård. 

 

En kvinnlig IM pratade om återkommande problem med kvinnliga patienters män och hur 

de kunde ta för mycket plats på bekostnad av kvinnan. Hon tyckte att det var viktigt att 

kvinnan var i fokus för vården och blev ”empowered” och därför började hon alltid att be 

mannen att vänta utanför. Hon berättade alltid för läkaren varför hon gjorde så:  

“every time there is a female I would ask her husband to wait outside while she is 

being seen by the doctor since there is already a translator”. 

 

Ibland behövde IM använda sig av ett tvåpartssamtal för att underlätta kommunikationen 

med vårdgivaren. En IM berättade om en händelse där avdelningspersonal hade svårt att 

förstå sig på en patients beteende. Vårdtagaren ville prata med IM i enskildhet. 

Vårdtagaren hade blivit utsatt för en traumatisk händelse och öppnade sig för att berätta 

om vad det var som hänt. IM fick sedan be om lov angående hur mycket hen skulle 

återberätta för vårdgivaren: 
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“the nurses said that you were being difficult. Is it ok? What is happening, are you 

comfortable?"........”then I would explain to the nurses and then in fact, then they had 

a better understanding". 

 

Ordförrådet kunde brista och IM behövde ibland hjälp av vårdgivarna. I ett fall medan den 

manliga IM kämpade för att hitta rätt ord signalerade den kvinnliga patienten att hon hade 

förstått vårdgivarens kroppsspråk. 

 

Att vara en del i teamet 
Dagens IM är frustrerad. Sjukhuset är mycket stort. Det finns inget kontor eller central 

telefon och han är tvungen att gå igenom sjukhuset och kontrollera högtrafikerade 

områden för att hitta migrant patienter. Vi har vandrat fram och tillbaka mellan ingången 

till öppenvårds- och akutmottagningen några gånger. Efter flera timmar utan 

medlingsuppdrag får IM ett samtal på sin mobil. IM återvänder till akutmottagningen för 

att träffa en kvinnlig vårdsökande. Någon i hennes gemenskap har berättat om IM och hon 

har ringt honom från väntrummet. Efter en stund ropas kvinnan in till 

undersökningsrummet. IM är närvarande under den inledande bedömningen. Kvinnan 

berättar att hon träffade en läkare på en annan klinik två veckor tidigare, men hon vet inte 

namnet på, eller förstår inte syftet med det recept hon fick. Hon har fortsatta besvär och 

berättar vad hon tror är orsaken. IM översätter på ett seriöst och kompetent sätt. När 

kvinnan får veta att hon kommer att behöva vänta i flera timmar på ytterligare bedömning 

säger IM att han ska åka hem och att vårdpersonalen kan ringa honom senare. Han har då 

varit på sjukhuset hela dagen. 

 

Att vara en del i teamet handlar om hur medlingsuppdraget uttrycker sig i interaktioner 

med organisationen. Att ha en specifik funktion var viktig för IM: s. Det inkluderade att 

vara tillgänglig för vårdtagarna och vårdgivarna. IM eftersträvar att utgå ifrån vårdens 

rutiner och krav, att undvika värderingar eller ställningstagande till läkarnas råd, samt att 

inte göra några antaganden om vårdprocessen. De är också medvetna om sin egen makt och 

mandat kring lämpligt användningsområde för medling- kontra språktolkningsuppdrag. 

Detta etiska förhållningssätt till medlingsuppdraget gör att IM kan rama i sitt arbetsområde 

och arbeta som en medlem av sjuk- och hälsovårdsteamet hellre än som en självständig 
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”hjälpreda” utifrån.  Arbetsvillkoren utgör hinder och möjligheter när det gäller ansvar och 

tillgänglighet. IM kan uppleva en ojämlik ställning inom organisationen och behöver känna 

sig sedd av ledningen och få mycket proaktivt stöd. 

 

Många vårdgivare kände inte till medlingstjänsten. En IM som arbetade på sjukhuset 

berättade att även när vårdgivarna hade vetskap om tjänsten tog de inte alltid kontakt med 

medlarna. Hen trodde det var på grund av att vårdgivarna tyckte det var tidskrävande att ha 

med en IM eller att de inte brydde sig. En av IM berättade att när de presenterade sig själva 

på vårdavdelningar där de inte var kända sa personalen oftast: "Are you the translator?" 

varmed IM svarade "No, I am the culture mediator, but I also translate".  Det kändes 

onödigt svårt att försöka förklara skillnaden.  

Vårdtagarna tog ansvar för att ordna kontakt med IM a och under observationerna såg jag 

hur det ringde många samtal till IM:s privata telefon och hur vårdtagarna fysiskt sökte upp 

IM. IM försökte kompensera för brister i organisationen genom att vara uppsökande. På 

vårdcentralen väntade IM i receptionsområdet och på sjukhuset försökte IM lokalisera 

vårdtagarna genom att gå runt på de flitigt frekventerade avdelningarna och 

mottagningarna: pediatrik, gynekologi, specialistmödravård och akutmottagning. Hen 

uppgav hur frustrerande det var:  

”I know there are people here who need me, but I can't find them and they can't find 

me". 

 

Alla IM på vårdcentralen och sjukhuset nämnde hur viktig det var att 

verksamhetsledningen visade sitt intresse och hjälpte IM att profilera sig och sprider 

kunskap bland vårdgivarna om deras tjänster. ”Sjukhus-IM” önskade sig ett kontor, en 

telefon och en koordinator för att ta emot bokningar och en uniform för att göra sig lätt 

identifierbar. 

 

Det var inte alltid att det fanns tid eller möjlighet till tvåpartssamtalet med vårdtagaren 

innan vårdmötet. En IM beskrev det optimala situation; att hen skulle alltid hinner 

presentera sig, berättar om sin roll och förklara att hen hade tystnadsplikt. 

 

Flera av IM berättade att vårdtagarna ibland kunde ha orimliga förväntningar på deras roll. 

En IM berättade om ett par som inte var överens om de behandlingsalternativ de hade fått 
36 

 



information om. IM skulle meddela vårdgivarna vad de kom fram till för beslut, men 

hamnade mitt i en debatt mellan kvinnan och hennes man. IM fick tala om för mannen som 

försökte få IM att ta sitt parti att hen hade inga åsikter om vad de skulle göra. Hen sa till 

honom:  

”I don't know, I am not a doctor, I am asking you what you would like to have as a 

couple”. 

 

Vid ett tillfälle observerade jag en interaktion där en IM hjälpte en vårdtagare som ville 

söka vård direkt på en vårdavdelning. Efter ett utbyte med läkarna på avdelningen och en 

uppmaning att söka på vårdcentralen tog vårdtagaren farväl av IM med en upplevelse av 

att vara ledsen och missnöjd. Jag frågade IM om hen kunde ha berättat själv för 

vårdtagaren att avdelningen var fel vårdnivå att söka på. Hen svarade att ibland bli 

vårdtagaren arg och det är bättre att låta vårdgivaren berätta att hen är på fel ställe. IM 

verkade frustrerad efter händelsen? och jag frågade hur hen tänkte just då. Hen svarade: 

“sickness has no appointment" 

Nästa dag såg jag samma kvinna på akutmottagningen där hon hade väntat i flera timmar. 

 

Alla IM hade erfarenhet av andra sorters tolkningsuppdrag, som översättning vid ansökning 

om asyl. De pratade om skillnaden mellan medling som är lämpad till hälso- och sjukvård 

och språktolkning som är lämpad för asylprocessen. Vid asylärenden är det viktig att enbart 

översatta ordagrant eftersom det är en rättslig process. En IM berättade om att den 

självpåtagna begränsningen av sin roll vid sådana uppdrag också handlade om att skydda 

sig själv från att bli anklagad av den sökande för att ha sagt något fel. 

 

Samtlig IM talade om att de skulle vilja har fler arbetstimmar, både för att få en bättre 

arbetssituation, men även för att det fanns så många som behövde hjälp. När jag frågade en 

IM om hen hade sagt till ledningen att hen ville ha fler timmar svarade hen: 

“I am a shy person" 

IM kände sig inte förmögen att kunna föra en dialog om sina arbetsvillkor. 

 

Jag frågade en av IM hur hen kunde bidra till verksamheten under lugnare dagar. Hen 

tyckte det skulle vara bra om hen kunde vara sysselsatt i receptionsområdet med att svara i 

telefon, boka tider eller hjälpa till med arkivering av journaler. 
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En annan IM hade hjälpt till med översättningen av skyltar på sjukhuset, men hade inte sett 

dessa uppe och undrade över vad som hänt. Hen ville ha en återkoppling och hade fler 

idéer angående skyltning och information som behövde översättas. Hen hade även förslag 

kring prioriteringar i utnyttjandet av IM-tjänsten och vid vilka slags vårdmöten en IM bör 

vara närvarande. 

 

Att balansera maktsituationer och skapa kulturmedvetenhet 
IM följer med en kvinna i på ett vårdmöte hos en allmänläkare. Kvinnan och IM sätter sig i 

varsin stol och väntar på att läkaren ska lyfta blicken från datorn. Så småningom tittar 

läkaren upp och frågar vad kvinnan har för problem. Hon pekar där hon har besvär och 

börjar berätta. IM tolkar. Kvinnan berättar vad hon tror är orsaken till hennes symtom och 

läkaren skrattar lite och avvisar det som en omöjlig förklaring. Kvinnan tittar inte på 

läkaren, men förklarar mer utförlig för IM som översätter. I detta läge uppfattar jag även 

IM som mycket obekväm i situationen. Läkaren himlar med ögonen och säger till IM: "She 

has a lot of things to ask!”. Läkaren rekommenderar egenvårdsbehandling och hänvisar 

kvinnan till apoteket. Kvinnan har blivit röd i ansiktet, hon verkar att ha nära till gråten. Vi 

lämnar rummet. Jag känner mig upprörd, kvinnan behövde hävda sina behov och IM 

gjorde sitt bästa, men vårdgivaren var för otålig och ointresserad. Hela konsultationen har 

tagit tio minuter. Vid nästa vårdmöte mellan en annan kvinna och en annan läkare, lutar 

sig läkaren fram mot kvinnan när hon träder in genom dörren, ler brett och hälsar henne 

välkommen. Samtalet och anamnesupptaganingen blir helt annorlunda, inte minst till följd 

av läkarens öppna kroppsspråk. De två kvinnliga vårdtagarna som ovan nämnts hade 

kommit till vårdcentralen tillsammans men deras upplevelser av mötet med vårdgivaren 

var sannolikt helt olika.  

 

Att balansera maktsituationer och skapa kulturmedvetenhet handlar om IM:s interaktioner 

med vårdgivarna och organisationen och där det uppstår obekväma situationer till följd av 

maktobalans i vårdmötet eller bristande kulturmedvetenhet hos vårdgivarna. IM 

kompenserar för ”stängt kroppsspråk” eller ett dåligt bemötande genom att, trots 

motgångar, bibehålla en öppenhet och försöker omdirigera fokus på vårdtagaren. Stödet 

med att ställa alla frågor som vårdtagaren har med sig innebär att ”sakta ner” en vårdgivare 
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som annars kunde förhasta sig i vårdmötet. IM är ibland tvungen att inta en skyddande 

funktion och parera onödiga eller kränkande kommentarer.  Makt och medvetenhet 

framstår som motsatta sidor, och inneboende i IM:s berättelse finns det element av vad som 

behövs för att leda vårdgivarna till en bättre förståelse av migranternas vardagsupplevelser. 

 
Vid vårdmöten observerade jag olika sorters bemötanden från vårdgivarna. Flera av 

vårdgivarna ställde sina frågor till IM istället av till vårdtagaren och jag observerade 

tillfällen när vårdgivare pratade medan hen hade sin rygg vänd mot båda vårdtagaren och 

IM. IM höll fokus på vårdtagaren och flyttade sin blick mellan båda parterna under 

samtalet.  

Under ett längre vårdmöte observerade jag hur flera vårdgivare pratade över huvudet på 

vårdtagaren som satt på kanten av en brits och väntade på ett besked. IM stod bredvid. 

Andra vårdgivare gick in och ut av rummet, apparaterna ”tjöt” och när vårdgivaren inte 

pratade med varandra tittade de på datorn. När IM och vårdtagaren började prata efter har 

suttit tyst en längre stund, stannade vårdgivarna upp och deras uppmärksamhet dirigerades 

stundvis om till vårdtagaren. I de flesta fall hade vårdgivarna ett öppet och vänligt sätt och 

tog ögonkontakt med migranterna. Under dessa möten märkte jag hur mer avslappnad 

framförallt vårdtagaren blev och hur mycket lättare det var för hen att inta sin plats och 

bidra till vårdmötet. 

 

I observationer såg jag hur IM ofta blev avbrutna där vårdgivarna inte inväntade svar på 

frågor och ibland behövde vårdtagaren hävda sina behov hos vårdgivaren som inte 

lyssnade. Vid ett vårdmöte observerade jag hur en IM var ihärdig mot en vårdgivare som 

var avvisande och otålig. En IM berättade om upprepade möten med en specifik vårdgivare 

som yttrade kränkande eller obekväma kommentarer. IM valde oftast att inte översatta 

dessa men om vårdtagaren ställde frågor om vad hade blivit sagt, blev hen tvungen att 

återberätta vad vårdgivaren hade sagt. IM uppmuntrade vårdtagaren att bortse ifrån dessa 

kommentarer. 

 

Efter ett vårdmöte hamnade IM i ett samtal med en av personalen på vårdcentralen. 

Vårdgivaren ville att IM skulle berätta för alla sina landsmän vikten av att alltid ha med sig 

sin hälsolegitimation. IM berättade om att problemet grundades i en brist i systemet för 
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utdelning av legitimationer och försökte ge en insikt till svårigheterna för migranterna. 

Vårdgivaren verkade inte höra IM:s förklaring och upprepade många gånger “Tell them not 

to lose the card!”.  Hen försökte vara hjälpsam men i själva verket upplevdes det som hen 

ville tillrättavisa vårdtagaren och IM. 

 

Efter ett vårdmöte berättade en vårdgivare för IM att ibland blev hen förvirrad över varför 

en somaliskatalande IM hjälpte en vårdtagare från ett annat afrikanskt land som inte delade 

samma språk. IM berättade sedan för mig att även om vårdtagaren kunde hantera sin 

vårdkontakt med enkel engelska, kunde de uppleva obehag i mötet. Vårdgivarna kunde 

höja rösten och behandla migranterna utan respekt. IM kände sig förberedd på och utbildad 

i att hantera konflikter och tyckte att vårdgivarna var mindre benägna att vara ohövliga och 

otåliga om hen närvarade. Hen ville bespara migranterna eländet av ett potentiellt dåligt 

vårdmöte. 

 

En IM berättade att vårdgivarna kunde vara ovetande om kulturella sedvanor. Hen hade 

varit oroad över den bristande kunskapen om kvinnlig omskärelse som hon mötte vid ett 

utbildningstillfälle för läkare. Hen hoppades att läkarna skulle få mer utbildning om dessa 

seder och den kontext de uppstår inom för att undvika stereotyper och nedvärderingar. En 

IM berättade om ett utbyte där en vårdgivare skällde ut en nyanländ kvinna för att hon inte 

hade barnens vaccinationsbok med sig. IM tyckte att vårdgivaren kunde behöva mer 

kunskap om människors verklighet och kanske det skulle gjort hen mer sympatisk till 

migranterna. Hen nämnde föreläsningar om kulturkompetens för vårdgivarna, men visste 

inte hur mycket de absorberade. IM: s förslag var att migranternas vardag diskuterades på 

ett mer interaktivt sätt, som till exempel vid en film hon hade sett:  

“you press- would you go there, or would you go there, and you would see the 

choices that children make on a daily basis in Syria for example and then you are 

exposed to much more- ok, maybe if they are making the same decisions I would 

have made if I was in their shoes”. 

 

Metoddiskussion 
Min forskningsresa till Malta var en vecka lång och jag observerade IM:s i sitt arbete under 
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fyra dagar. En svaghet med den begränsade tiden i fältet var det låga antalet vårdmöten jag 

fick tillfälle att observera, vilket kan ha lett till att jag inte uppnådde ett djup i mina fynd. 

Vid komprimerad etnografi finns det en risk att den korta tiden i fält inte tillåter 

observationen av det fullständiga utbud av empiriska situationer som krävs för att forskaren 

ska kunna omdirigera observationer utifrån sina initiala hypoteser (Jeffrey & Troman, 

2004).  Neyland (2007) påstår att korta etnografiska studier riskerar att producera 

förhastade och ytliga fynd vilket kan vara ett hot mot traditionella etnografiska värderingar 

om vikten av att upptäcka nya kunskaper. Det är därmed nödvändigt att ha, vad Neyland 

(2007) beskriver som, en föreskriven forskningsfråga för att ge en ram för observationer 

och undvika ett splittrat fokus. Jeffrey och Troman (2004) hävdar också vikten att ha ett 

omfamnande tema att kompensera för effekterna av den bristande tiden i fältet förknippad 

med komprimerade etnografiskforskning. Ett fokus på hur IM agerade för att bidra till en 

mer personcentrerad vård gav en tillräcklig bred utgångspunkt för att kunna ta hänsyn till 

observationer av allt som pågick kring personen i fokus; vårdtagaren, från när de anlände 

till vårdinstansen tills när de lämnade efter vårdmötet. Jag antecknade allt jag såg av alla 

spontana interaktioner som uppstod och upptäckte att det fanns mer att observera i väntan 

på ett vårdmöte än vad jag hade förväntat mig. Därmed har betydelsen av tvåpartssamtalet 

mellan IM och vårdtagaren före a uppdraget av interkulturell medling framträtt som ett 

viktigt fynd.  På så sätt möter studien Neylands (2007) krav om att forskaren upprätthåller 

en etnografisk position som ett användbart tillvägagångssätt genom att generera nya 

kunskaper.  

 

Det är viktigt att forskningsstrategin är tillräckligt bred för att tillåta ändring i riktning 

utifrån utvecklingar som kan ske i fältet (Neyland, 2007). En del av min ursprungliga 

strategi för datainsamling innebar att jag efter det att jag hade observerat ett vårdmöte 

skulle jag ställa frågor till vårdgivarna om hur de såg på samarbete med IM. I detta syfte 

hade jag skrivit en forskningspersoninformation (FPI) till vårdgivaren som skulle skrivas 

på vid början av varje vårdmöte. Mina försök att informera vårdgivaren vid de första två 

vårdmötena misslyckades och de viftade bort informationsbladen. Jag fick intrycket att det 

stora patientflödet gjorde att arbetssituationen var alldeles för pressad och vårdgivarna ville 

inte behöva sätta sig in i anledningen till min närvaro. En fördel med avsaknaden av FPI för 

vårdgivarna var att deras agerande inte påverkades av de meningarna om personcentrering 

(som fanns beskrivet) vilket troligtvis ledde till att jag fick möjlighet att observera de 
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interaktioner som förekom spontant i trepartssamtalen som Pilhammar (2012) beskriver, i 

sin naturliga form. En bieffekt av detta var att jag påverkades av det dåliga bemötandet och 

därför hade svårt att undvika att lägga mina värderingar till vad jag såg. Mina 

fältanteckningar var därmed fulla av observationer om interaktioner och maktspel mellan 

olika aktörer vilket ibland avledde min uppmärksamhet från IM: s roll i främjandet av 

PCV. Detta är ett tydligt exempel på den ökade risken att ett subjektivt engagemang kan 

påverka forskningsresultaten i en komprimerade etnografisk forskningsmodell (Jeffrey & 

Troman, 2004). 

 

Validitet eller giltighet definieras som sannolikheten för att analytiska påståenden om det 

karaktäristiska som har beskrivits kan lyftas ur forskningsdata (Peräkylä, 2011; Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Upptäckten av hur viktigt tvåpartsamtalet var för skapande 

av trygghet, för att vårdtagaren kunde inta sin plats i vårdmötet, är ett exempel av uppenbar 

validitet; den transparenta sanning som visar sig när ett fenomen har beskrivits. Det är en 

fördel med kvalitativ forskning som kan leda till att en bekant situation visar sig på djupet 

och blir mer begriplig (Peräkylä, 2011). Skillnaden i bemötandet från vårdgivarna och hur 

mycket lättare det var för vårdtagaren och IM att inta sina platser framkom när vårdgivaren 

hade ett öppet och inbjudande kroppsspråk, något som ger ytterligare exempel på uppenbar 

validitet. Vårdtagarens reaktion inför ett dåligt bemötande ger också insikter utifrån att det 

visade sig som ett undantag från en regel. Det är ett exempel på avvikande fall där 

vårdtagaren har påvisat att de uppfattar något som har medfört en avvikelse från den 

förväntade situationen - ett vänligt bemötande (Peräkylä, 2011).  

 

Överlag fick jag ett intryck att samtliga IM: s jag observerade delade en liknande 

upplevelse av att vara IM: s. Även den enda kvinnliga IM återspeglade mycket av vad jag 

hade sett vid observationer med de tre manliga IM. Dock är det viktigt att vara medveten 

om att det är osannolikt att motsägelsefulla beteenden och perspektiv som kommer fram 

när den komprimerade etnografiska forskningsmodellen används och därmed kan fynden 

enbart fungera som en ögonblicksbild eller en pilot inför vidare forskning (Jeffrey & 

Troman, 2004). 

Överförbarhet eller huruvida fynden kan generaliseras till andra grupper avgörs 

huvudsakligen av läsaren. Detta underlättas av detaljerad information av urval och metod 

för insamling och analys av data, samt en utförlig beskrivning av kontexten (Lundman & 
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Hällgren Graneheim, 2012). De tre manliga och en kvinnlig IM, utgjorde inte ett tillräckligt 

stort urval för att fynden ska kunna göra anspråk på att vara överförbara.  En svaghet 

angående urvalet är att förutom genus, finns det ingen insamlad data angående IM:s ålder, 

etnisk bakgrund eller annan demografisk information såsom utbildningsnivå. Detta ser jag 

som en ofrånkomlig svaghet, eftersom jag ville skydda informanternas identitet i största 

möjliga utsträckning. 

Däremot finns det en möjlighet till överförbarhet när det gäller kontexten. Valet av Malta 

styrdes av det faktumet att yrket Interkulturella medlare verkade vara väl integrerad i 

sammanhanget av korta möten inom mottagnings- och slutenvård. Peräkylä (2011) hävdar 

att den universalitet av den medicinska institutionen kan ge kumulativa resultat som gäller 

för liknande institutioner på olika platser. Om IM på Malta anses vara en fallstudie kan 

överförbarheten tolkas därmed som en möjlighet - att den beskrivna skickligheten som 

demonstrerades av IM:s skulle kunna tillämpas inom ett annat sammanhang som Sverige. 

 

Resultatdiskussion 
Interkulturella medlarna i studien agerade som en ”broker” i gränslandet mellan 

utlandsfödda vårdtagare och värdlandets vårdgivare genom att medla mellan olikheter i 

språkliga-, kulturella- och livsvärldserfarenheter. Interkulturell medling hade som sin kärna 

ett personcentrerat tillvägagångssätt där IM:s försökte lyfta vårdtagarens berättelse och att 

förmera deras kapacitet att delta som en partner i sin egen vård. Dessa två aspekter av 

personcentrering kräver en god kommunikation och ömsesidigt engagemang för att 

vårdtagare och vårdgivare ska kunna ingå en dialog (Entwistle & Watts, 2013; VG-region, 

2017).  

 

Två- och trepartssamtalen 
Tvåpartssamtalet mellan IM och vårdtagaren i väntan på vårdmötet framträdde som en 

viktig del av IM: s uppdrag i Malta. Samtalet signalerade början av medlingsprocessen och 

utgjorde ett tillfälle där IM upprättade kontakt med vårdtagaren och bildade sig en 

uppfattning om deras vårdbehov inför vårdmötet. Pignataro (2012) hävdar vikten av IM: s 

roll i det tvåpartssamtalet som någon som ”besvara” vårdtagarens behov. IM berättade 

däremot om svårigheterna som uppstod när vårdtagaren berättade saker och sedan bad IM 
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att inte föra informationen vidare till vårdgivaren. Verrept och Coune (2016) hävdar att IM 

ska undvika att tillbringa tid hos vårdtagaren innan vårdmötet på grund av risken att IM kan 

hamna i en situation där hen förfoga över mer information om vårdsökande än vårdtagaren. 

IM: s i Malta bemötte detta problemet genom att rekommendera vårdtagaren att framföra 

all viktig information till vårdgivaren. Även under vårdmötet uppkom det 

tvåpartssekvenser där IM förklarade saker och peppade vårdtagaren att tala om allt för 

läkaren. Pignataro (2012) tolkar dessa inslag som affektiva stöd där vårdtagaren 

uppmuntras att uttrycka sina känslor och oro vilket i sin tur stimulerar vårdgivaren att ingå i 

en mer personcentrerad dialog med vårdtagaren. Att inte tillåta tvåpartssamtal före, eller 

tvåpartssekvenser under vårdmöten skulle försvaga IM: s roll. Istället kan transparens 

försäkras genom att IM uppmuntra vårdtagaren till att kommunicera med vårdgivaren samt 

att hen återger kontentan av tvåpartssekvenser under trepartssamtalet för vårdgivaren. 

 

Språket är grunden för en bra kommunikation och utlandsfödda vårdtagare kan bara vara 

medskapande i sin egen vård när det finns språkkongruens (Binder, et al., 2012). Därmed 

blir språktolkning vid trepartssamtalet viktigt. Vid observationer såg jag att språktolkning 

utgjorde grunden till vårdmötet. IM berättade att de tolkade dialogen mellan vårdtagaren 

och vårdgivaren ordagrant. Begreppet ”ordagrant” kan leda till förvirring och enligt en 

erfaren språktolk måste det förstås som översättning av ett koncept hellre än översättning 

”ord för ord” (personlig kommunikation, september 2017). Verrept och Coune (2016) 

hävdar vikten av att IM utför en trogen och fullständig översättning av en oral text till en 

jämlik och likvärdig text i ett annat språk; ingenting ska läggas till eller utelämnas. 

Däremot finns det delade åsikter om det bästa tillvägagångssättet för utförandet av 

språktolkning inom det interkulturella medlingsuppdraget. Rudvin och Tomassini (2008) 

hävdar vikten av att IM agera som mer än en ”kanal” genom vilka yttrande eller ”muntlig 

text” översätts ordagrant, men att IM hellre anpassar översättningen till kulturen av 

mottagaren genom att öppet förklara kulturella referenser för lyssnaren eller absorberar 

dem i översättningen. Pignataro (2012) går så långt som att påstå att IM bestämmer när hen 

ska, eller inte ska översätta samt när hen ska expandera texten. IM agerar därmed som en 

aktiv deltagare i skapandet av en helt ny text vilken är lämpad till vårdtagarens kultur och 

kognitiv förmåga. IM: s i Malta verkade mycket mer låst till att tolka ordagrant. Det kan 

vara till följd av vårdgivarnas behov för transparens samt rollförvirring kring IM: s uppdrag 

vilket gjorde att de oftast misstogs för språktolkar. Detta föranledde ett behov för IM av att 
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vara så nära det ordagranna som möjligt som ett sätt att undvika att framstå som ett hot 

gentemot vårdgivarens vårdrelation med patienten. Tillämpning av översättningsstrategier, 

vilket går utöver ordagrann tolkning av språkligt innehåll, är kanske en metod som lättare 

kan användas när IM-tjänsten är fullt integrerad, betrodd av vårdgivarna och behovet av 

överblickbarhet och kontroll har minskats. I uppstarten av en ny verksamhet kan det antas 

vara rimligt att IM förklarar för båda parter om de eventuella justeringar som görs i 

översättningen. 

 

Det fanns en motsats till vårdgivarens krav på transparens och ordagrann tolkning. Vid 

observationer såg jag påverkan av tidspress och otålighet hos vårdgivaren på IM: s försök 

att kommunicera vårdtagarnas behov och hur samarbetet kunde avbrytas. I en utvärdering 

av hinder vid implementering av IM på sjukhus visade Verrept (2008) att medlarens 

uppdrag blev försvårades när vårdgivaren gav för lite tid för IM att översätta och uppvisade 

ett kroppsspråk som tydde på tidspress samt använde för mycket fackspråk. IM tillämpade 

olika strategier för att uppmuntra vårdgivaren att ge tid för vårdgivarens berättelse, men 

dessa fungerade inte alltid. Barry (et al., 2001) har identifierat olika mönster av 

kommunikation mellan läkare och patient beroende på om en ”medicinsk röst” eller en 

”livsvärldsröst” användes och av vem. En strikt medicinsk röst är ett 

kommunikationsmönster som fungerar bra för båda patienten och läkaren där mötet handlar 

om en enkel, enhetlig eller akut fysiskt problem som kräver minimal tid för läkaren att 

identifiera. Däremot behövs en livsvärldsröst för patienter med kroniska fysiska problemen 

som är svårare att diagnostisera och behandla (Barry et al., 2001). Att det fanns en risk att 

patienterna får fel diagnos och felaktig behandling kom fram upprepade gånger under 

dialog med IM: s. Vid observationer såg jag också hur kvinnor sökte flera gånger för 

samma problem. Migranten utsätts för en rad socioekonomiska påfrestningar under 

migrationen från hemlandet, genom fler transitländer, till det slutliga mottagarlandet. En 

pendling mellan hopp och förväntan samt tvivel och hemlängtan under migrationsprocess, 

tillsammans med befintliga hälsoproblem och bortträngda traumatiska upplevelser kan 

bidra till en rad psykiska och somatiska problem (Al-Baldawi, 2014). Ibland gjorde IM 

själv en bedömning att information var överflödig i relation till vårdens ändamål och 

parafraserade vårdtagarens ord. Huruvida det är IM eller vårdgivaren som blockerar 

patientens livsvärldsröst, var det troligen till följd av ovetskap om berättelsens betydelse 

och den personcentrerade vårdpotentialen att ge effektivare användning av samhällets 
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resurser, kortare vårdtider, säkrare vård och tryggare nöjdare patienter (GPCC 2017). 

 

IM:s berättade att de alltid försökte agera neutralt gentemot råd, hänvisningar och 

bedömningar som gavs vid möte mellan vårdtagare och vårdgivare. Detta kan vara ett sätt 

att skydda sig från orimliga förväntningar på stöd från vårdtagarens sida, samt 

ifrågasättande av deras roll från vårdgivaren. Agusti-Panareda (2006) hävdar att eftersom 

IM: s assisterar institutionerna att bättre uppnå sina mål genom att försäkra att migranter 

följer de rådande normer och regler, kan de anses utgå ifrån institutionens behov före 

vårdtagarens. Dock kan frågan ställas, om IM kan anses vara opartisk när de befrämjar en 

ömsesidig dialog eller när de medverkar i ett vårdmöte som visar sig vara 

otillfredsställande för vårdtagaren. Verrept och Coune (2016) påstår att det är lämplig för 

IM att inta en roll som förespråkare där det bedöms nödvändigt för att försäkra vårdkvalité 

eller skydda vårdtagarens intresse. Dessa situationer kan uppstå i ett konfliktlöst 

sammanhang; som vid IM: s uppmaning till vårdtagarna att berätta allt för vårdgivaren, 

alternativ i en konfliktladdad situation där IM per definition inte är opartisk; som när IM 

valde att parera dåligt bemötande eller ett maktövertag från vårdgivaren. Att inta en roll 

som förespråkare för vårdtagaren är dock kontroversiellt eftersom IM inte är i en position 

att bedöma vad som är bäst för vårdtagaren (Verrept & Coune, 2016) samtidigt som de 

förväntas hålla sig till institutionernas föreskrifter (Agusti-Panareda, 2006). IM: s kan 

potentiellt påverkas av vad Angelleli (2008) påstår vara ett glapp mellan teori och praktik 

angående medicinska språktolkars ställningstagande till opartiskhet. Å ena sidan styrs de av 

regler om att vara opartiska, å andra sidan deltar de i ett kommunikativt event vilket inte 

skulle skett utan deras närvaro och där tolken bär ett ansvar för skapandet av effektiv 

kommunikation. IM, såsom språktolk har vid sin närvaro, mer inverkan på samtalet än 

tillåts av standardiserad etiska regler om neutralitet. Meadow (2015) beskriver 

tvetydigheten kring hur begreppet förespråkande (advocacy) införlivas i doularollen. 

Motstånd till doulayrket har uppstått till följd av en uppfattning att doulor ibland erbjuder 

vårdtagaren råd och åsikter som är i konflikt med vårdgivarens. Författaren föreslår 

tillämpning av konceptet relationell autonomi för att klargöra doulans roll som förespråkare 

och rådgivare och därigenom undvika risken för otillbörlig påverkan på patientens 

beslutsprocess. Praktiskt sett handlar det om att hjälpa vårdtagaren att identifiera sina 

prioriteringar, bedöma de val som finns tillgängliga och kommunicera effektivt med de 

som är involverade i hens omsorg för att nå ett beslut (Meadow, 2015). Denna ram kan ses 
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som ett värdefullt verktyg för att definiera IM: s roll som förespråkare vid gränsen mellan 

vårdtagarens önskemål och organisationens riktlinjer, så att de också kan undvika att gå 

utanför sitt mandat och blanda sig in i beslutsfattandet. 

 

Solidaritet, gemenskap och egenmakt 
IM:s arbetar inom hälso-och sjukvården för att de tror på vikten av att stödja sina landsmän 

i deras möte med ett obekant vårdsystem. Hög empati och en drivkraft att hjälpa sina 

medmänniskor har även tidigare visat sig vara vanligt förekommande egenskaper hos 

interkulturella medlare (Rudvin & Tomassini, 2008). Det fanns också en känsla av 

solidaritet mellan IM och de vårdtagare de hjälpte, vilken grundades i gemensamma 

nämnare som delad kultur, erfarenhet av att vara invandrare och genus. Det är omöjligt att 

säkerställa att medlaren och vårdtagaren tillhör precis samma kulturella grupp. Det 

viktigaste, förutom ett delat språk, är den delade erfarenheten av att vara migrant och en 

förmåga att förutse eventuella konflikter vilka kan vara ett hinder för individens tillgång till 

vård samt möjlighet till integrering (Rudvin och Tomassini, 2008; Sani, 2015). Vid tiden 

för studien fanns det inga kvinnliga IM verksamma på sjukhuset och vårdcentralen jag 

besökte på Malta, vilket av IM: s ansågs som problematiskt. Trots detta fanns en acceptans 

från kvinnliga vårdtagare för medling utförd av manliga IM. Detta stöds av Rudvin och 

Tomassini (2008) som också upptäckte att mer vikt ges till delade erfarenhet av att vara 

invandrare än till delade genus. Möjligtvis var acceptans av de manliga IM på Malta 

kopplad till de kvinnliga vårdtagarnas pressande behov av effektivt stöd till följd av 

upprepade misslyckade vårdmöten. Det kan antas att där en kvinnlig IM är tillgänglig 

förstärks den kvinnliga vårdtagares känsla av samhörighet med IM ytterligare. Etablering 

av kontakt och förtroende med vårdtagaren kunde vara så effektivt att IM blev betraktad 

som en allmän stödperson utanför vårduppdraget. Detta har uppmärksammats av -doula 

och kulturtolkverksamheten i Göteborg där doulorna berättar om hur de ibland har svårt att 

avsluta en kontakt och att de många gångar får ge ytterligare stöd till kvinnor vid 

exempelvis familjeproblem eller andra kriser (Jagudina, 2013; Näsfeldt, 2016). Det är 

intressant att upptäcka att båda modellerna, den ena vilken utgår från att stödja vid det 

korta vårdmötet eller det andra vilket byggs på en kontinuitetsmodell, kan lämna 

användaren med ett bestående intryck av att ha fått ett effektivt stöd. 

IM: s val att parera dåligt bemötande och försöka att skydda vårdtagarna från onödig stress 
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verkade vara en strategi för att minimera, vad Kristensson Uggla (2014) kallar för, den 

existentiella nackdelen, vilken handlar om sårbarhet till följd av att vara en patient som 

kräver vård och hjälp, samt den kognitiva nackdel vilken handlar om upplevelsen av inte ha 

den kunskap som krävs för att förstå sig på hälsoapparaten. Rudvin och Tomassini (2008) 

hävdar att IM:s ofta har högre utbildningsnivå och mänskliga resurser än vårdtagarna som 

de hjälper. Genom att agera som en broker vid gränsen mellan migranter och värdlandets 

medborgare och institutioner kan IM lära vårdtagaren strategier för att hantera motgångar i 

mötet med hälso- och sjukvården. Denna sorts social medling är enligt Rudvin och 

Tomassini (2008) befrämjande för integration. Vid tvåpartssamtalet verkade det pågå en 

allsidig dialog. Mycket handlade om lösningar på praktiska problem, men utifrån sin 

position som mer erfaren i det nya landet än vårdtagaren, bidrog IM med insyn i till Maltas 

kulturella referensram. Intervju och fältobservationer har belyst hur integrationsarbetarna 

använder sig av dialog som en pedagogisk metod för att skapa en arena för reflektion. 

Kunskaper om ursprungslandets kultur omsätts för att identifiera likheter och skillnader 

mellan hemlandet och det nya landet. Individen får därmed referenspunkter som kan 

assistera hen att hantera de spänningar som kan uppstå och får insikter i till det nya 

kulturella perspektivet (Vesterlind & Winman, 2015) och uppnå en känsla av ökad 

egenmakt inom den nya kontexten (Rudvin & Tomassini, 2008).  

 

Att främja kulturmedvetenhet inom det institutionella 

maktspelet 
Att inta en roll som en brobyggare vid trepartssamtalet eller förespråkare för vårdtagaren 

kan bära med sig negativa konsekvenser för IM (Verrept & Coune, 2016). Det var påtaglig 

när IM försökte motverka negativa inställningar till migranterna, balansera maktsituationer 

och skapa ökad medvetenhet. IM: s gjorde ingen skillnad mellan medvetenhet om kultur 

och medvetenhet om migranternas vardagliga verklighet och tyckte att ökad kunskap om 

båda delarna skulle vara bra för vårdgivarna. En ökning av kulturkompetens bland 

vårdgivarna kan anses vara en expansion av personcentrerad vård (Campinha-Bacote, 

2011). Schim et al., (2007) anser att förutsättningarna för utveckling av kulturkompetens 

inte bara handlar om en expansion av generiska kunskap om andra kulturer, utan också en 

ökad medvetenhet om kulturell mångfald och engagemang för att vara öppen för andra 

kulturer. Patterson (1992) använder ordet "utforska" för att förmedla hur en utomstående 
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närmar sig okända territorium när de har påbörjat en resa för att lära sig om en annan 

kultur. Han hänvisar till två steg i denna process för att kartlägga ett nytt territorium i 

ökandet av sin kulturmedvetenhet; först att man inser att man har liten eller ingen förståelse 

för andra kulturer och sedan att man inser att det alltid finns utrymme för att förbättra sin 

egen förståelse genom att vidta ytterligare utforskning. IM: s närvaro som broker vid 

gränsen mellan den utlandsfödda vårdtagaren och vårdgivaren ger ökad möjlighet för 

vårdgivaren att ingå i möte vilka kan leda till en ökad förståelse för den enskilda 

vårdtagaren samt en utökad exponering för olika tolkningar av världen. 

Utan kulturmedvetenhet finns det en tendens att vårdgivaren tillskriver patientens 

ursprungskultur hela ansvaret för problem som uppstår i vårdmötet (Verrept, 2008). Denna 

process kan beskrivas som en ”kulturalisiering” och handlar om ett skapande av ”vi” och 

”dom” där invandrare eller första generationens barn till invandrare ”skapas som 

annorlunda och underordnade genom antagandet om deras kulturella eller etniska 

tillhörighet” (Mulinari, 2004:460). Vårdgivarnas framhävande att muslimska kvinnor har 

en preferens att träffa kvinnliga läkare kan ibland vara ett uttryck för en ”kulturalisiering” 

baserad på stereotyper. Kvinnorna i Binders (et al., 2012) intervjustudie om hinder för 

optimal vård för utlandsfödda kvinnor, nämnde antingen inte en preferens för kvinnliga 

vårdgivare, eller uppgav att frågan hade mer att göra med ett personligt val av en 

kompetent och respektfull vårdgivare snarare än könet. Författarna föreslår att vårdgivarnas 

antagande om att kvinnors vägran att träffa manliga läkare som enbart grundad i religiösa/ 

kulturella normer leder till att kvinnors fria val omedvetet blir ignorerade.  IM:s försök att 

översätta betydelsen av att bli undersökt av en manlig läkare till den lokala kontexten, 

huruvida det lyckades eller inte, är ett exempel av en personcentrerad brokering som ger 

plats för kvinnans fria val; IM bidrar med information som kan påverka kvinnans förståelse 

av sin egen position som vårdtagare samt skapar en möjlighet att utveckla sin tillit för 

vårdgivarna. Vid interaktionen vid gränsen får vårdgivaren därmed tillfälle att öka sin 

kulturmedvetenhet och sin förståelse för den enskilde vårdtagarens förutsättningar. 

 

En sysselsättning med en framtid 
Alla IM: s jag observerade såg ett behov av att öka medlingstjänstens täckning för att 

kunna hjälpa fler utlandsfödda vårdtagare. Ett problem var att vårdtagarna var tvungna att 

samordna egen medlingshjälp. IM hade idéer om hur de kunde bidra till utvecklingen av 
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medlingstjänsten men de hade egentligen inte tillräckligt självförtroende att driva frågan 

om utveckling själva. Istället orsakade ineffektiva organisationsformer och brist på 

koordination frustration hos IM och ledde till ett sökande efter vårdtagare, långa väntetider 

mellan uppdrag, samt missade möjligheter. En studie har visat att IM: s upplevelse av 

arbetet som en bättre sysselsättning än andra tillgängliga jobb kan leda till att medlaren 

kompenserar för bristande organisation kring arbetsuppgifter med en allt högre insats 

(Rudvin och Tomassini, 2008). Konkret stöd med organisationen av medlingstjänsten är ett 

exempel på förtingligande artefakter vilka underlättar brokering vid gränsen mellan olika 

praxisgemenskaper (Akkerman och Bakker, 2011; Wenger 2008). 

 

I samtal med verksamhetsledning för medlingstjänsten nämndes tendenser för migranter att 

flytta från Malta till andra länder som en orsak för en hög omsättning av IM. En känsla av 

vanmakt hos IM: s till följd av problem med den dagliga organisationen och för få 

arbetstimmar kan också vara en bidragande orsak. I likhet med vårdtagaren påverkas även 

IM av, vad Kristensson Uggla (2014) beskriver som, ”den institutionella nackdelen” 

vilken handlar om att besitta en låg ställning inom hierarkin hälso- och sjukvårdsmiljön. 

Det kan speglas mot språktolkningsbranschen i Sverige där bristen på tolkar inom hälso- 

och sjukvårdsbranschen delvis orsakas av dåliga framgångsutsikter. Hälso-och 

sjukvårdstolkning upplevs av tolkarna själva som ett lågstatusuppdrag där utbildningen för 

uppdraget inte lönar sig. Uppdraget betraktas därmed som ett ”genomgångsjobb” i väntan 

på något mer stabilt (Socialstyrelsen, 2016b). Vid organisering av en IM-tjänst framstår det 

som viktigt att följa Socialstyrelsens (2016b) rekommendationer om kompetensutveckling 

och utbildning, rimlig lön och handledning som kan bidra till kompetensförsörjning i 

framtiden. 

 

IM träffade många vårdgivare och andra hälso- och sjukvårdspersonal samt administrativ 

personal under sin arbetsdag. Det var lätt som observatör att känna igen variationer i 

bemötandet av IM, förståelse för deras roll och uttryck för tillit eller misstro. Ett stort 

problem var bristen på möjlighet att bilda ett förhållande baserat på ömsesidig tillit till följd 

av medverkande av samma IM och vårdgivare vid upprepade vårdmöten. Varje vårdgivare 

bär med sig element av sin praxisgemenskaps delade repertoar och sätt att engagera sig i 

interaktioner vid vårdmöten. Svårigheter att överbrygga diskontinuiteter och bilda 

förståelse och tillit vid gränsen när man konstant träffar nya representanter av flera 
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praxisgemenskaper ska inte underskattas (Wenger, 2008). Uppdraget ”brokering”, som IM 

utför vid tvåparts- och trepartssamtal, gav ett pågående forum för ömsesidigt engagemang 

enligt Wengers (2008) beteckning men det är osannolikt att en ny praxis för att hantera 

konflikter och förena olika perspektiv kan uppstå om personalgruppen är för stort. 

Tillämpning av en medlingstjänst ska förslagsvis ske inom sammanhanget av varje enskild 

klinik för att underlätta för kontinuitet och teambildning mellan IM och vårdgivarna. 

Fortlöpande utbildning och diskussioner på arbetsplatsen kan bidra till lärandet vid 

gränsen, efterföljande av riktlinjer angående IM: s mandat och därmed bibehållandet och 

effektivt utnyttjande av arbetsplatsens interkulturella medlare. 

 

Slutsatser 
Trots tillämpning av språktolkning och goda ambitioner misslyckas oftast hälso- och 

sjukvården med att överbrygga språkliga och kulturella barriärer och skapar bättre 

förutsättningar för utlandsfödda vårdtagare. Uppkomsten av interkulturell medling kontra 

enbart språktolkning kan härledas till ett behov av att ha en annan inställning till hälso- och 

sjukvård för utlandsfödda som inte behärskar det dominerande språket eller har kunskap 

om hur det nya landets vårdsystem fungerar. I den svenska kontexten speglar doulor och 

kulturtolkar (Göteborg) och liknande projekt en förflyttning från enbart språktolkning till 

”brobyggande” genom användning av interkulturell medling i syfte att skapa en ömsesidig 

förståelse mellan vårdtagaren och vårdgivaren. Denna modell bygger på principen om 

kontinuitet och har därför inslag av personcentrerad vård. I svenska sammanhang kan 

ytterligare steg tas för att anpassa interkulturell medling till vårdsituationer där mötet är 

kortvarigt och möjligheten till kontinuitet begränsad. 

 

Att integrera interkulturella medlare i verksamheten är ett sätt för vården att arbeta på ett 

mer personcentrerat sätt. Tvåpartssamtal mellan IM och vårdtagaren innan vårdmötet ger 

en möjlighet för IM att skapa tillit och ingiva vårdtagaren en känsla av egenmakt. Vid 

vårdmötet fungerar IM: s språktolkning som en grund för samtalet. Utifrån behov agerar 

IM sedan som en brobyggare som hjälper vårdtagaren och vårdgivaren att inta sina platser i 

mötet, tolkar varandras signaler och löser eventuella missförstånd. IM bidrar till 

vårdtagarens möjlighet att ingå i en berättelse vilken inrymmer deras livsvärld och kan 

bidra till en omfattande personinriktad anamnesupptagning som hjälper vårdgivaren att 
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fånga upp mer än just somatiska symtom. Detta är av yttersta vikt om vårdgivaren ska 

kunna ställa en korrekt diagnos och skapa en god och säker samt tillfredställande vård. IM: 

s närvaro vid vårdmötet skapa utrymme för den utlandsfödda vårdtagaren att uttrycka sina 

behov utifrån sin vardagliga verklighet och sin kulturella referensram. 

 

Eftersom vi bor i ett samhälle där skillnader existerar mellan den dominerande 

majoritetskulturen och minoritetskulturer finns det fördelar med att diskutera behovet av att 

vårdgivarna ständigt ökar sin kulturella medvetenhet. Etnicitet och kultur är inte de enda 

avgörande faktorerna för vårdgivarens upplevelse av vården. Livsvärld och individens 

förutsättningar inklusive de interna och externa processer som påverkar hälsa och 

välmående ska alltid vägas in. Det är viktigt att vårdgivarna medvetandegörs om vikten av 

IM:s värderingsfria roll som förespråkare för kvinnans förmåga att medverka i sin egen 

vård. 

Det finns ingen standardiserad arbetsbeskrivning, utbildning eller yrkesprofessionella 

mandat för Interkulturella medlare. Saknaden av en bestämd rollbeskrivning för 

interkulturell medling inom olika verksamheter behöver dock inte vara en svaghet. Istället 

kan det anses vara en styrka att varje verksamhet tillämpar processer som passar 

praxisgemenskapens verklighet och behov.  Orimliga förväntningar och bristande kunskap 

om medlarens roll bland vårdgivaren kan påverka utnyttjandet av tjänsten. Dialog kan bidra 

till skapandet av en tydlig arbetsbeskrivning och mandat för medlaren inom sammanhanget 

av den enskilda verksamheten.  

 

Jag föreslår att interkulturell medling, utifrån principer för personcentrerad vård, är ett 

framgångsrikt tillvägagångssätt för att stödja den utlandsfödda vårdtagaren i mötet med 

hälso- och sjukvården.  

 
Kliniska Implikationer 
Projektanställning av fyra Interkulturella medlar, eller ”Kulturtolk” på kvinnokliniken inom 

NU-sjukvården planeras till hösten 2017. Jobbannonsen lades ut på den 4:e augusti 2017 

(se bilaga 4). Kulturtolk kommer arbeta med interkulturella möten mellan utlandsfödda 

vårdtagare och hälso- och sjukvårdsvårdspersonal för att underlätta kommunikationen och 

främja en mer personcentrerad vård. Fokus läggs på samverkan med vårdtagare vid de 
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relativt sett korta vårdmötena som sker inom sluten- och mottagningsvård. Fynd från 

föreliggande studie kommer användas som kunskapsunderlag för utformning av den nya 

satsningen gällande införande av IM. Som ett ytterligare ett steg i processen har jag valt att 

skissa på en modell, vilken kan användas vid utbildning av båda nyanställda IM:s och 

vårdgivare. Modellen kombinerar här insamlade resultat och analys om IM: s roll, NU-

sjukvårdens (2017) modell för personcentrerad vård (PCV) och Mead och Bowers (2000) 

beskrivning av de fem nyckelkoncept som definierar PCV.  

 

Det biopsykosociala perspektivet handlar om den levda kroppen som fokus i tolkningen av 

individens livsvärld. Kroppen är subjekt centralt för de sammanflätningarna mellan den 

kroppsliga och själsliga existensen. En patient som ger uttryck för ohälsa kan sakna 

somatiska tecken medan en människa som mår väl kan påvisa fysiska tecken på ohälsa. 

Genom att tillämpa en biopsykosocial syn på hälsa, ställa öppna frågor och lyssna på 

vårdtagarens berättelse kan vården komma åt orsakar till ohälsa. En förståelse av 

betydelsen av vårdtagarens livsvärld är en viktig utgångspunkt om IM och vårdgivare ska 

kunna samarbeta för skapandet av PCV. 

 

Vårdtagaren som person -handlar om att lyfta vårdtagarens berättelse för att kunna förstå 

deras upplevelse av sin hälsa eller ohälsa och ser hen som en unik individ inom sin egen 

kontext, vilken kan vara påverkad av kulturellt bestämda normer och övertygelser samt 

mönster för kommunikation. Vårdtagaren uppmuntras att berätta om sina egna resurser; 

egenskaper, vilja till förändring, möjligheter, förmågor och stöd från andra. Vid 

tvåpartssamtal (IM- vårdtagare) skapa IM en professionell vänskapsrelation och bilda tillit 

med vårdgivaren samt lägger grunden för kommande vårdmötet. Vid trepartssamtal 

(vårdtagare- IM-vårdgivaren) använder IM av affektiva stöd för att lyfta vårdtagarens 

känslor och oro och främjar vårdtagaren att ingå ett personcentrerat samtal. Med stöd av IM 

ska vårdgivaren kunna ingå en dialog med vårdtagaren utifrån deras egen beskrivning av 

sina behov. 
 

Att dela makt och ansvar - vårdtagaren betraktas som kapabel att medverka för sin egen 

hälsa. IM intar en roll som medlare för att befrämja en ömsesidig förhandling och 

medskapande av vården mellan vårdtagaren och vårdgivaren; IM kvalitetssäkrar i samtalet 

och ser till att budskapet når fram genom att språktolka, agera som ” culture broker”, reda 
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ut eventuella missförstånd och hjälpa båda parter att inta sin plats i samtalet. 

 

Vårdgivaren som person - handlar om vårdgivarens personliga engagemang för att vara 

mer personcentrerad. Vårdgivaren är motiverade att reflektera över kulturella stereotyper 

och medveten om hur stereotyper kan resultera i felaktiga antagande kring kulturella 

företeelse och hur personcentrering ger en motvikt till detta. Upprepade interaktioner med 

IM i samspel med vårdtagaren bidrar till en ökad självreflektion och en ökad medvetenhet 

utifrån om olika uttryck för kulturell identitet. 

 

 

En terapeutik allians – vårdgivaren har ett öppet, vänligt och respektfullt förhållningssätt 

gentemot vårdtagaren och avsätter tid för dialog. Kulturtolken eftersträvar att skapa 

transparens i utbytet med vårdtagaren och redovisa väsentligt innehåll i tvåpartssamtalet för 

vårdgivaren. IM avstår från att lägga värderingar eller påverkar beslutsprocessen men agera 

som förespråkare för vårdtagaren genom att stödja hen att uttrycka sina egna avsikter och ta 

en aktiv roll i beslutsfattandet. Vårdtagaren uppmuntras att vara en aktiv partner i sin egen 

vård och ges möjlighet till återkoppling efter avslutade samtal. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Förfrågan till Sveriges samtliga 
 

 

 

Till verksamhetsledare på öppen och slutenvård enheter inom Sverige. 

 

Förfrågan gällande erfarenheter av interkulturella medlare, kulturtolk eller 
språkstödjare i vårdarbetet. 
Denna kartläggning syftar till att sammanställa erfarenheter kring användning av interkulturella 

medlare, kulturtolk, språkstödjare, brobyggare eller liknande funktioner i vårdarbetet. 

I ett kommande projekt inom NU-sjukvården planeras att anställa s.k. interkulturella medlare 

(IM) vid förlossning- BB- och gynekologisk slutenvård som ett led i att skapa en mer 

personcentrerad vård för utlandsfödda kvinnor. Som förberedelse i denna 

verksamhetsutvecklingsinsats önskar vi kartlägga andras erfarenheter av liknande arbete, i syfte 

att kunna säkerställa en god och säker vård. Kartläggningen kommer att sammanställas i form 

av en magisteruppsats, inom ämnet Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat 

lärande, som ni naturligtvis kan få ta del av. 

För att arbeta som interkulturell medlare har du invandrat till Sverige, behärskar svenska 

språket och har kulturella erfarenheter från både Sverige och hemlandet. En IM:s uppdrag är att 

främja en konstruktiv samverkan mellan utlandsfödda vårdtagarna och vårdgivarna. Medlaren 

är därmed inte enbart en språktolk. Förutom att översätta det talade ordet använder medlaren sig 

av samtal för att bilda en förståelse för vårdtagarens förutsättningar och förmedlar 

vårdtagarens behov vidare till vårdgivaren. Målet är att skapa trygghet för vårdtagaren och 

vägleda hen genom det okända hälsosystemet. 

Känner Ni till någon verksamhet inom hälso- och sjukvården som använder sig av 

interkulturella medlare eller någon liknande yrkesroll?  

Jag är särskilt intresserad av verksamheter som har interkulturella medlare eller liknande 

anställda som en integrerad del av den dagliga verksamheten. 

 

Ni är välkomna att höra av er via epost. 
Leg. Barnmorska    Docent, leg sjuksköterska 

Elizabeth Franklin    Maria Skyvell Nilsson 

BB-enheten     Institutionen för Hälsovetenskap 

NÄL Sjukhus, Trollhättan   Högskolan Väst, Trollhättan 
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Bilaga 2. Letter of recommendation 

 
UNIVERSITY WEST 2017-03-03 

 

Letter of recommendation To whom it may concern, 

 

I hereby confirm that Elizabeth Franklin (d.o.b- 5 august 1970) is a part time student studying 

in the Masters program, Organizational Development, in Caring Science with specialization in 

Work Integrated Learning (WIL), 60 HE credits, University West. 

 

During this program Elizabeth is expected to complete a degree project (15 EH) with myself as 

supervisor. Examination is conducted by a professor at the University in the form of a seminar 

together with Elizabeth and an opponent. 

 
The aim of Elizabeth's project is to explore the interaction between cultural mediators and 

health care professionals and in what way mediators could contribute to a more person-

centered care. Elizabeth's intention is to observe triadic interactions between patient-mediator- 

caregiver as well as dyadic interactions between patient-mediator and between mediator-

caregiver. 

 
According to Swedish law no ethical permission is required for degree project at advanced level 

(SFS 2003:460 25). 

 
However, the project is and will be, reviewed based on research ethics during supervision and 

examination. Elizabeth (as well as all students in the program) are well aware of research 

ethical rules for human subjects' research and the need of clear information and a written 

consent from all participants in studies with humans 

(http://www.codex.vr.se/en/forskningmanniska.shtml). 

Maria Skyvell Nilsson, RN, RT, Associate 
Professor 
Department of Health Sciences University West SE-461 86 Trollhättan Sweden 
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Bilaga 3. Forskningspersonsinformation – interkulturella 

medlare. 

 
                                                                                                      170306 

To cultural mediators (CM). 

 

Information concerning a study about the interaction between cultural mediators and health care 

professionals and in what way mediators could contribute to a more person-centered care. 

I request permission to act as a silent observer during interactions between cultural mediators and 

patients and/ or caregivers. This involves myself “shadowing” you during your workday at Mater 

Dei hospital alternatively Floriana Health Center. 

Observations are focused on learning how cultural mediation can facilitate the caregivers 

understanding of a patient who comes from a different country and culture, thereby contributing to 

care that is safe and of good quality. 

Your participation in this survey is voluntary. You may withdraw from participating at any time 

without giving reasons and without repercussions for your work. 

In order for me be able to observe interactions involving cultural mediation I request that you assist 

me with obtaining consent from the patient and caregiver(s) concerned before each interaction 

(consent form will be provided) 

All identifying information will be omitted from the transcripts. 

 

The study results will be presented in the form of a Master’s thesis in Caring Science with 

specialization in Work Integrated Learning (WIL), University West Sweden. This thesis is intended 

to be written in Swedish however eventual article publications will be in English. 

 

 

 

Signature of consent for participation……………………………………………………………. 

 

Student: Supervisor: 
 

Elizabeth Franklin  Maria Skyvell Nilsson 

Reg. Midwife, IBCLC  Associate Professor, RN 

Women’s clinic  Department of Health Sciences 

NÄL hospital.   University West Trollhättan Sweden 
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Bilaga 4. Jobbannons. Kulturtolk på Kvinnokliniken. 
NU-sjukvården, Område III, Kvinnoklinik 
 

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. 

Våra två sjukhus är NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. 

Sjukhusets upptagningsområde omfattar 270 000 invånare. Patientbredden gör arbetet spännande 

och varierande. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter. 

Tillsammans är vi cirka 5 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker 

specialistsjukvård. I NU-sjukvården har du det mesta inom räckhåll. Vi finns på västkusten och 

vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö. 

 

Vill du arbeta som kulturtolk? 

NU-sjukvården söker medarbetare för att starta ett projekt med kulturtolkar inom kvinnokliniken, 

förlossningen-, BB och gynekologisk avdelning. 

Kulturtolken kommer arbeta med interkulturella möten mellan utlandsfödda vårdtagare och hälso- 

och sjukvårdspersonal för att underlätta kommunikationen. Kulturtolken tolkar signaler utifrån ett 

kulturellt perspektiv, och har insikter till målgruppens referensramar vilket skapar förutsättningar 

för en bra dialog och en mer personcentrerad vård. Kulturtolk kan även agera språktolk. Som 

Kulturtolk översätter du vad som sägs ordagrant men även kvalitetssäkrar i samtalet och ser till att 

budskapet når fram. Fokus läggs på samverkan med personal vid de möten som sker inom 

slutenvård. 

Målet är att skapa trygghet och stödja familjen i mötet med vården. 

 

Kvalifikationer 

Som kulturtolk är du tvåspråkig, svenska nivå B2 (enligt Europarådets referensram för språk). 

• Somaliska - svenska 

• Arabiska - svenska 

Du bör ha vuxit upp i ditt hemland, samtidigt vara integrerad i det svenska samhället och har en god 

förståelse för hur det svenska hälso-och sjukvårdssystemet fungerar. 

Du har ett synsätt som tar tillvara allas lika värde i samhället och en vilja att opartisk stödja kvinnor 

i beslutsfattande rörande sin hälsa. 

Du har ett intresse att i samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal bidra till en god, säker och 

jämlik vård för utlandsfödda kvinnor och deras familjer. 

Arbetstid: Schemalagd arbetstid, dag, kväll och helg. 

Övrigt: Provanställning 3 mån. Projektanställningen gäller ett år. Intervjuer sker fortlöpande under 

annonseringstiden. 

Välkommen med din ansökan! 
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