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Syftet med denna studie var att beskriva modersmålets betydelse för patienten inom vården. 

	

Frågeställning: Vilken betydelse har det för patienten att få vård på det egna modersmålet?  
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Nio personer med svenska som modersmål intervjuades. Alla personer hade erfarenhet av att ha varit 

patient inom vården i södra Finland. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Denna studie utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdlidande och värdighet är centrala 

begrepp som utgör den teoretiska grunden för avhandlingen. Tanken om att god vård är värdig för 

patienten och minskar patientens vårdlidande utgör grunden för den här studien.  

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier: Att lida av vården, med 

underkategorierna: utebliven vård som följd av en språklektion, upplevelsen av otrygghet, att bli illa 

bemött som svensktalande patient, samt upplevelse av ojämställdhet i jämförelse med finsktalande 

patienter.  Den andra huvudkategorin: Att uppleva god vård på sitt eget modersmål, med 

underkategorierna: en ökad trygghetskänsla, att få vara sig själv, att snabbare bli frisk, samt 

upplevelsen av att vårdaren bemöter hela människan. Den tredje huvudkategorin: Att vara vittne till 

vårdlidande, med underkategorierna: att som anhörig inte vara till besvär, att vara sårbar äldre person 

med svenska som modersmål, att vara tvungen att agera tolk i vårdsituationer, att uppleva kränkande 

situationer, att inte bli bemött på det egna modersmålet i en krissituation, samt att uppmuntra 

vårdpersonalen att prata svenska.  
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1. Bakgrund 
	

Mitt intresse för patientens rättighet till vård på sitt modersmål väcktes då jag arbetade på ett sjukhus i 

södra Finland, där många patienter inte kan finska. Varierande åtgärder gjordes, ibland hade man en 

professionell tolk, andra gånger kunde det vara en släkting eller lokalvårdare som fick agera som tolk. 

Själv agerade jag tolk ett antal gånger då det var fråga om en finlandssvensk patient som inte kunde 

finska, eftersom man sällan eller aldrig anlitat en tolk för finlandssvenska patienter, trots att det vore 

nödvändigt. I Finland har man rätt att få vård på svenska inom tvåspråkiga kommuner, eftersom 

svenska är vårt andra officiella språk (Hälso- och sjukvårdslagen § 6, 13.12 2010). Men i praktiken 

uppfylls detta inte alltid. Därför kommer den här studien att fördjupa sig i vad det innebär att få vård 

på sitt modersmål och vad det kan leda till om man inte får det. Fokus kommer att vara på 

finlandssvenska patienters upplevelser av vården i södra Finland.  

I Finland är kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten som är tvåspråkiga skyldiga 

enligt språklagen att erbjuda hälso- och sjukvård på finska och svenska. Då har patienten rätt att 

använda det språk (finska eller svenska), som patienten väljer. Enspråkiga kommuner, samkommuner 

eller sjukvårdsdistrikt har rätt att endast erbjuda hälso- och sjukvård på kommunens eller 

samkommunens språk (Hälso- och sjukvårdslagen § 6, 13.12 2010). 

Nordiska medborgare skall vid behov få använda sitt eget språk i finska kommuner, samkommuner 

och sjukvårdsdistrikt. Det här gäller språken svenska, finska, danska, isländska och norska. Tolk- och 

översättningshjälp skall ges i mån av möjlighet (Hälso- och sjukvårdslagen § 6, 13.12 2010). De 

språkliga rättigheterna tryggas väl i lagstiftningen, men i praktiken kan det vara svårt att få vård på sitt 

modersmål i södra Finland. Det är brist på svenskspråkig vårdpersonal i södra Finland (Pihlajamäki, 

2013).  

Ofta är det så att kommunens majoritetsspråk inverkar på vilket språk servicen i kommunen ges på. 

Här inverkar också personalens kunskaper i språket. Arbetsplatsens språktillägg, språkkrav och 

språkstadgan varierar även från kommun till kommun. Både personalen och patienterna kan ha 

bristfällig kunskap om rättigheten till vård på eget modersmål (Lukkarinen, 2001). Det är inte en 

självklarhet att få vård på svenska i tvåspråkiga kommuner. Ofta upplever personalen att deras 

kunskaper i svenska inte är tillräckliga för att de skall kunna ge en god vård på svenska. Det finns 

också ofta brister i tillgången till svenskspråkiga anvisningar, broschyrer, blanketter m.m. Inom 

Helsinfors och Nylands sjukvårdsdistrikt finns det en svenskspråkig styrelse, vars uppgift är att trygga 

tillgången till svenskspråkig service inom specialsjukvården. De flesta sjukvårdsdistrikt i Finland har 

en styrelse för att trygga tillgången till kommunernas minoritetsspråk (Lukkarinen, 2001).  
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Ofta inleder personer som behärskar kommunens två språk samtal på majoritetsspråket. Det här beror 

enligt Luukkarinen (2001) på att personen antar att personalen inte behärskar eller inte vill använda 

minoritetsspråket och personen har kanske dåliga erfarenheter av att få service på sitt modersmål. Det 

medför alltid merkostnader för kommunen att ge service på flera språk än majoritetsspråket 

(Lukkarinen, 2001).  

Människan är särskilt sårbar i vissa situationer och då är det mycket viktigt att få uttrycka sig på sitt 

modersmål. Patientens sårbarhet är ett viktigt begrepp som jag kommer att ta upp senare i analysen. Ju 

sjukare en person är, desto viktigare är det för personen att få uttrycka sig på sitt modersmål 

(Pihlajamäki, 2013; Lukkarinen, 2001). Då tiden är knapp och de rätta orden inte infinner sig kan 

känslan av otrygghet och ångest öka. Risken för missförstånd och felaktig diagnos ökar också om 

parterna inte förstår varandra (Pihlajamäki, 2013). 

 

2. Tidigare forskning 
	

Sökningen av data gjordes i databasen EBSCO på följande sökord: first language, mother tongue, 

native language, minorty language, language barrier, L1. De här sökorden kombinerades med följande 

sökord: healthcare communication, quality of health care, doctor patient relationship, physician 

patient communication, cultural communication. Sökning gjordes även på orden Swedish speaking 

finn AND healthcare.  Som begränsning på sökningen var full text samt peer reviewed. Artiklar 

valdes från åren 2005-2018. Artiklarna som valdes gav tilläggsinformation samt tangerade ämnet. 

Artiklar skrivna på engelska, svenska och finska valdes eftersom skribenten behärskar de här språken. 

Det finns ganska mycket forskning kring det här området, men ytterst lite om just finlandssvenskar 

och deras syn på vården i Finland. Många studier har gjorts i invandringsrika länder som Australien, 

England, USA, Sverige och Norge. Annan litteratur som använts har varit vetenskapligt tillförlitliga 

källor som utvalts på biblioteket. Bakgrundsinformationen har delats in i olika teman som är 

återkommande i de forskningar som bakgrundsinformationen bygger på.  

	

2.1 Kommunikation 
	

Inom hälsovården är det viktigt med tydlig kommunikation. Även om både patienten och vårdaren 

talar sitt modersmål med varandra kan det vara svårt att uppnå samförståelse och en tydlig och klar 

kommunikation angående hälsoproblem. Det är helt avgörande för vårdens kvalitet på vilket sätt vi 

kommunicerar med varandra (Carroll-Johnson, 2006). Om patienten inte förstår majoritetsspråket kan 
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det leda till svårigheter att förstå vad läkaren eller vårdaren menar, vilket kan leda till missförstånd 

och därmed utgör en risk för patientsäkerheten. Professionella tolkar kan användas för att undvika 

språk, kultur och kunskapsbarriärer, men professionella tolkar är inte alltid tillgängliga inom 

hälsovården (Truong, Gibbs, Paradies, Priest, 2017). Enligt Roberts, Irvine, Jones, Spencer, Baker och 

Williams (2007) är det ofta så, att hälsovårdspersonal som har majoritetsspråket som modersmål är 

villiga och har förmågan att prata vardagliga ting med patienter på minoritetsspråket, men då det 

gäller att ge viktig och tydlig information om, t.ex. medicinering så kommer språkbarriären emot och 

personalen föredrar att förklara det här på majoritetsspåket eller deras modersmål. Ofta använder 

personalen sig av en enklare version av majoritetsspråket för att bli förstådd på majoritetsspråket, 

vilket kan leda till missförstånd mellan patient och personal (Truong et al., 2017).  

Även om en vardaglig diskussion kan hjälpa att bygga upp en god relation mellan patient och vårdare, 

skulle det vara bra om vårdpersonalen även kunde ge instruktioner på minoritetsspråket, men det här 

kräver ett högre kunnande av språket i fråga (Roberts et al., 2007). Andra sätt som personalen ofta 

använder sig av då patienten inte pratar eller pratar mycket lite av majoritetsspråket är att använda sig 

av en kollega som är tvåspråkig som tolk, att använda en släkting eller anhörig som tolk, att använda 

sig av nonverbal kommunikation och att använda sig av enkelt språk både på majoritetsspråket och på 

patientens språk (Sze-Mun Lee, Sullivan, Lansbury, 2006). De här är alla alternativa sätt att 

kommunicera på då man inte använder sig av en professionell tolk. Alla de här sätten kan medföra 

problem i form av missförstånd, feltolkningar och sämre vård. Patienter kan inte uttrycka sig så som 

de vill och vårdens effekt uteblir eventuellt. Patientens rättighet till professionell tolk har då inte tagits 

i beaktande och det här kan ha allvarliga följder (van Rosse, de Bruijne, Suurmond, Essink-Bot, 

Wagner, 2016).  

Problemet med att använda en kollega som tolk är att kollegan då kanske känner sig tvungen att tolka, 

kanske inte har det som krävs för att kunna utföra en ordentlig tolkning och kanske inte har tid att 

tolka under arbetsdagen. Patienten kan också känna av att han eller hon inte vill berätta allting för 

kollegan (Roberts et al., 2007). Att använda sig av en släkting eller anhörig som tolk är problematiskt 

då det är svårt att avgöra hur mycket han eller hon kan och förstår det språk som vårdaren använder 

och den anhörige kanske inte vill berätta hela sanningen för patienten, samt patienten i sin tur kan ha 

svårt för att berätta hela sanningen då en anhörig är närvarande (Sze-Mun Lee et al., 2006). Att 

använda sig av nonverbal kommunikation så som gester, ansiktsuttryck och dylikt kan leda till 

missförstånd, då samma gest kan betyda två olika saker beroende på vilken kultur personen kommer 

från. Om personalen använder sig av förenklat språk finns det risk för missförstånd då patienten 

eventuellt inte förstår vad som sägs och varför, samt då patienten inte kan fråga och beskriva hur 

någonting känns. Risken finns då att även patienten tar till ett förenklat språk, som i sin tur kan leda 

till missförstånd från vårdarens sida (Sze-Mun Lee et al., 2006).  



	 9	

Positiva attityder hos vårdarna mot minoritetsspråket är viktiga för de leder till att vårdarna använder 

minoritetsspråket och uppmuntrar patienterna att använda sitt modersmål (Roberts et al., 2007). Ett 

högt kunnande av minoritetsspråket korrelerar med en positiv attityd gentemot minoritetsspråket hos 

hälsovårdspersonal (Roberts et al., 2007). Därför är det viktigt att kurser i minoritetsspåket ordnas för 

hälsovårdspersonalen, eftersom dessa kurser hjälper till att ändra negativa attityder mot språket till 

mera positiva (Roberts et al., 2007). Att ändra på attityder kan vara svårt enbart genom teoretisk 

utbildning. Vårdpersonal tenderar att ändra sina attityder då de upplevt problem i praktiken och därför 

kunde praktiska kurser i hur man använder sig av tolk vara till nytta för vårdpersonal, eftersom det 

krävs övning i hur man kommunicerar med en professionell tolk i en vårdsituation. Även negativa 

attityder gentemot användning av en professionell tolk kan troligtvis ändras med hjälp av praktiska 

kurser (Sze-Mun Lee et al., 2006). Negativa attityder mot användning av en professionell tolk kunde 

ta sig i uttryck genom att vårdpersonalen ansåg att en professionell tolk är en lyxvara som samhället 

inte har råd med och att de inte litade på tolkens förmåga att översätta det de ville ha sagt (Sze-Mun 

Lee et al., 2006). Även rapporteringen gällande patientens behov av tolk och dåliga 

kommunikationsförmåga på majoritetsspråket är viktigt för att vårdpersonalen skall anlita en 

professionell tolk (van Rosse et al., 2015).   

Situationer som ofta är riskfyllda då det finns en språkbarriär mellan patienter och vårdare på sjukhus 

är dagliga rutiner gällande medicinering, behandling av smärta, balansering av vätskeintaget, 

kommunikationen mellan patient och doktor då det gällde diagnos, samt då det gällde 

kommunikationen gällande risker och akuta situationer (van Rosse et al., 2015).  De här riskerna kan 

minimeras om patienten får vård på sitt modersmål, eller att man använder sig av en professionell tolk 

(Harmsen, Bernsen, Bruijnzeel, Meeuwesen, 2008). En känsla av ensamhet och utanförskap 

understöder både fysisk och psykisk ohälsa enligt Kulla, Sarvimäki och Fagerström (2006).  

	

	

2.2 Modersmål 
	

En persons modersmål definieras ofta som det språk personen lärt sig först. Då kan det vara svårt att 

definiera vilket som är personens modersmål om föräldrarna pratar olika språk. Ofta definieras då 

modersmålet som det språk barnet använder mest, dvs. det språk som pratas på dagis eller i skolan 

(Lukkarinen, 2001). Man kan också definiera modersmålet som det språk och tillhörande kultur som 

personen känner att han eller hon hör till. T.ex. romer kanske inte använder sitt språk mest under 

vardagen, men tillhör den romska kulturen, vilket betyder att deras språk räknas som deras 

modersmål. En person kan bli tvåspråkig om personen vuxit upp med t.ex. föräldrar som pratat olika 

språk. Men efter barndomen är det mycket svårt att lära sig ett främmande språk fullständigt. Ofta 
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tänker man på sitt modersmål och översätter det till det andra språket som man lärt sig senare i livet. 

Modersmålet är ofta ”känslospråket”, det vill säga det språk som man lättast kan beskriva och 

uttrycka känslor på. Äldre personer kan ibland glömma alla andra språk de lärt sig senare i livet och 

endast prata sitt modersmål. Därför är det ofta mycket viktigt att äldre personer får vård och 

hälsovårdstjänster på sitt eget modersmål för att förstå och bli förstådda (Lukkarinen, 2001).  

Det är i språket människan bygger upp sin verklighet och sig själv (Kokaliari, Catanzarite, Berzoff, 

2013).  I vårdsituationer är språket mycket mera än ett verktyg för kommunikation, eftersom språket 

har en betydande emotionell dimension (Lukkarinen, 2001). Det är genom språket patienten 

kommunicerar med vårdaren. För tvåspråkiga patienter är det vanligt att man skiftar mellan sitt 

modersmål och det andra språket, eftersom man inte kan uttrycka sig fullständigt på det andra språket. 

(Kokaliari, et al., 2013). Tvåspråkiga personer tenderar att återvända till sitt modersmål då de ger 

uttryck för starka känslor, i drömmar, eller då de berörs av någonting traumatiskt eller döden. 

(Kokaliari, et. al. 2013). Tvåspråkiga personer uttryckte ofta olika identiteter och olika värderingar 

beroende på vilket språk de pratade. Språket som patienten och terapeuten använde påverkade hur 

patienten litade på terapeuten samt hur patienten uppfattade terapeuten samt hur väl terapin fungerade 

(Kokaliari, et al., 2013).  

Bowker, Richards (2004), har undersökt hur psykoterapeuter upplever det att arbeta med tvåspråkiga 

patienter på engelska. Då har patienten ett annat modersmål och talar engelska som andra språk. 

Terapeuterna upplevde ofta att de i varierande grad upplevde separation och distans från patienten på 

grund av språket. De upplevde också att de måste vara mer uppmärksamma på hur patienten 

kommunicerar så att de erhöll en god kontakt. (Bowker et al., 2004). 

 

2.3 Kultur 
	

Språk och kultur hör ihop. Ju mer medveten en vårdare eller doktor är om patientens kultur, desto mer 

nöjd är patienten med kontakten och relationen till sin vårdare eller doktor. Det här indikerar att det är 

viktigt att vårdpersonalen är kulturellt medveten då de vårdar en person från en annan kultur än deras 

egen (Harmsen et al., 2008).  

Finlandssvenskar kan klassas som en etnisk minoritet med ca 300 000 människor (Kulla et al., 2006). 

Finlandssvenskarna tillhör den största etniska minoriteten i de nordiska länderna. Utmärkande för den 

finlandssvenska minoriteten, är att, till skillnad från många andra minoriteter ha en friskare och mer 

välmående befolkning om man jämför med majoritetsbefolkningen i Finland. Studier visar att 

finlandssvenskar lever längre, är friskare och är nöjdare med livet än den finska 

majoritetsbefolkningen i Finland (Kulla et al., 2006).   En förklaring till det här fenomenet kan bero 
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på den finlandssvenska kulturen, där olika faktorer bidrar till en ökad hälsa. Enligt Kulla, Sarvimäki 

och Fagerström (2006) bidrar t.ex. sociala kontakter och evenemang till en ökad mental hälsa. Även 

en aktiv livsstil där fysiska aktiviteter värdesätts och ett positivit förhållningssätt till livet ökar både 

det fysiska och psykiska välbefinnandet.  

För hälsovårdpersonalen är det viktigt att vara kulturellt medveten, eftersom det hjälper personalen att 

vara mer sensitiv mot olika kulturer och patienters kulturella behov (Truong et al., 2017). Om 

hälsovårdspersonalen själv har erfarenhet eller hör till en minoritet kan det inverka på personens sätt 

att bemöta personer från andra kulturella minoriteter och ge förståelse för språksvårigheter hos 

patienten (Truong et al., 2017). I vissa fall kan det vara bra att anställa personal från olika etniciteter 

och minoriteter, eftersom de kan ha en värdefull kunskap om deras egen kultur och på så sätt bättre 

förstå patienter från den här kulturen. Men om personen har adapterat majoritetsbefolkningens 

kulturella värden, kan man inte på rak hand säga att den här personen är mer kulturellt sensitiv eller 

medveten än andra personer som inte tillhör minoriteten. Genom att bättre förstå 

hälsovårdspersonalens kunskaper om och attityder mot olika kulturer, kan man bättre åtgärda de 

problem som uppstår då personer från olika kulturer möts (Truong et al., 2017).  

Olika kulturella problem som kan uppstå då ett gemensamt språk inte finns mellan vårdare och patient 

är språkbarriärer, ångest, oförståelse, fördomar och generella attityder samt glömska av givna 

vårdinstruktioner (Taylor, Nicolle, Maguire, 2013). Speciellt bland äldre patienter som har nedsatt 

syn, hörsel samt eventuella andra problem så som reumatism kan det vara väldigt ångestfyllt att få 

vård på ett främmande språk. I olika kulturer ser man olika på hur man vårdar patienter. Det kan vara 

svårt för personer från en annan kultur att förstå varför man inte kan ta med hela familjen till 

sjukhuset där den anhöriga vårdas, eller varför man måste beställa tid till ett läkarbesök eller hur hela 

hälsovårdssystemet i det nya landet fungerar. Även kulturella olikheter som berör kön kan ge upphov 

till problem vid vårdsituationer. I olika kulturer kan det ses som omöjligt att en manlig läkare skulle 

undersöka en kvinnlig patient samt vice versa. I vissa fall kan den manliga anhöriga vara den som 

först vill höra vad doktorn har att säga trots att patienten är en kvinnlig anhörig. Då en människa 

utsätts för stress är det ofta svårt att uppfatta instruktioner och att komma ihåg dem. Om det då även 

finns en språklig mur mellan patient och vårdare kan det vara mycket svårt att följa instruktioner och 

förverkliga egenvården hemma (Taylor et al., 2013).  

2.4 Mötet 
	

Att träffa andra människor och upprätthålla sociala kontakter ledde till ökad hälsa enligt Kulla, 

Sarvimäki och Fagerström (2006). I mötet med andra människor som personen känner gemenskap 
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med ökar det mentala välbefinnandet, och frånvaro från detta ökar både den fysiska och psykiska 

ohälsan, speciellt hos personer som funnit det viktigt med sociala kontakter (Kulla et al., 2006).  

Även om vårdaren endast kan kommunicera om vardagliga saker med patienten hjälper det att skapa 

en god relation mellan patienten och vårdaren (Roberts et al., 2007). Tvåspråkiga vårdare upplevde att 

det underlättade kommunikationen mellan patient och vårdare då de fick använda sina språkkunskaper 

och kunskaper om olika kulturer, men att deras kunskaper sällan utnyttjades eller gavs något 

medvärde inom den organisation där de arbetade. Att ha kulturell kompetens i mötet med personer 

från olika kulturer betyder inte att vårdaren skall bemöta alla på samma sätt, utan att vårdaren har 

förmåga och kunskap om hur man bemöter människor från olika kulturer (Truong et al., 2017).  

Då språkbarriären mellan finskspråkiga och svenskspråkiga personer blir för stor inom vården kan det 

leda till följande situationer: kommunikationen blir svårare och informationen som både patienten och 

vårdaren erhåller blir bristfällig, risken för missförstånd växer, vårdsituationen kan låsa sig, språket 

kan upplevas som tvärt och oförskämt, vårdkvaliteten sjunker och patienten är missnöjd (Lukkarinen, 

2001).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
	

I den här studien antas det att om man som patient inte får vård på sitt modersmål upplever man en 

kränkning i vårdsituationen som är en del av ett vårdlidande. Därför är det lämpligt att utgå från det 

vårdvetenskapliga begreppet vårdlidande som en teoretisk utgångspunkt. Vårdlidande är det lidande 

patienten upplever i olika vårdsituationer (Eriksson, 1994). Vårdlidande kan delas in i fyra olika 

huvudgrupper; kränkning av patientens värdighet; fördömelse och straff; maktutövning samt utebliven 

vård (Eriksson, 1994).  

Begreppet värdighet är här mycket intressant. Att inte få tala sitt modersmål inom olika 

vårdsituationer påverkar troligtvis patientens upplevelse av värdighet, en kränkning av patientens 

värdighet sker. Det finns två huvudgrupper av temat värdighet som berör vårdsituationer. Så här 

beskriver Eriksson (1994) dem: 

1. ”Värdighet är förbunden med det mänskliga ämbetet. Hit hör likvärdighet och trovärdighet. 

Det absoluta värdet som människa.” 

2. Värdighet är ett tillstånd i mera relativ eller subjektiv betydelse. Hit kan räknas dels det 

värde som människan tillskrivit sig själv, självaktning, dels det värde som tillskrivs andra 

eller utifrån något normsystem.” (Eriksson, 1994).  
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Likvärdighet, att inneha samma värdighet som andra och trovärdighet att bli trodd och tagen på allvar 

då man inte talar samma modersmål som vårdpersonalen, är begrepp som jag vill utforska med den 

här studien. I denna studie förstås människans upplevelse av värdighet vara väsentligt för att hon skall 

uppleva en caritativ vård.  

Grunden i den här studien ligger på den autonoma vetenskapen caring science som utvecklats på 

enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Vårdvetenskap är en humanistisk vetenskap. Med 

humanism menar man en livsåskådning och attityd där människans värde ses som centralt. Genom att 

ha en humanistisk livsinställning betyder det att man tror på människan och hennes värdighet även i 

de mest förnedrande situationer (Eriksson, 1989). Genom det egna vårdvetenskapliga perspektivet och 

förförståelsen, ethoset och våra fördomar förstår vi och ny kunskap skapas (Eriksson & Lindström, 

2003).  

I den här studien är följande begrepp centrala; kultur, modersmål, kommunikation, vårdlidande och 

värdighet.  

 

3.1 Ethos 
	

Begreppet ethos härstammar från grekiskan och betyder sed eller karaktär (Eriksson, 2018). Den 

rådande värderangordningen avspeglas i ethos och man kan beskriva ethos som en melodi som leder 

oss till en lyhördhet och ett djupare inseende i vårdvetenskapen (Eriksson & Lindström, 2003). 

Genom bildning når man en förståelse av människan vilket i sig kan leda till att man som vårdare 

inser vad det sanna, det sköna och det goda är i vården (Eriksson & Lindström, 2003). Då man som 

vårdare tillägnat sig ett ethos är man en naturlig bärare av värdighet, frihet och ansvarsfullhet, man 

har ett arete (Eriksson, 2018). Ethos föregår etiken, vilket betyder att vårt ethos är vårt sanna jag, som 

en annan människa aldrig riktigt kan förstå fullständigt (Eriksson & Lindström, 2003). Den 

vårdvetenskapliga teorin innehåller ett ethos, och då vårdaren tar till sig den vårdvetenskapliga teorin 

innebär det att han eller hon har ett grundvärde som blir synligt i den vårdande hållningen och 

handlingen. Då kan människan få en form av claritas, en sorts inre kraft och glädje som tar uttryck i 

utstrålningen (Eriksson & Lindström, 2003). Ethoset föregår även ontologin, vilket innebär att det är i 

ljuset av vårt ethos som vi förstår människan. Människan är helig, och forskarens uppgift är att med 

vördnad och värdighet närma sig människan och tyda dess mening och djupare motiv. Som forskare 

kan vi endast få fragment av en situation, eftersom människan är ständig rörelse och ingenting kan tas 

förgivet i en klinisk situation (Eriksson & Lindström, 2003). Min uppgift som forskare är att bära 

vårdvetenskapens ethos genom hela studien, att låta det leda mig under studiens gång och därmed nå 

det sanna, det goda och det sköna.  
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3.2 Epistemologi 
 

Ordet epistemologi kommer från grekiskans episteme (kunskap) och logia (lära). Epistemologi 

betyder alltså kunskapslära eller kunskapsteori. Den vårdvetenskapliga epistemologin grundar sig på 

caritas tanken där begreppet kärlek är centralt och kärnan i den vårdvetenskapliga epistemologin. Till 

det här hör också tron och hoppet, eftersom de här tre termerna sammanbinder caritas tankens kärna 

(Eriksson, 1989). De här tre begreppen är centrala i det vårdvetenskapliga forskandet, det vill säga 

som vårdvetenskaplig forskare vill man veta mer om vad tro, hopp och kärlek innebär inom 

vårdvetenskapen och hur de här begreppen kan tillämpas i praktiken.  

Vårdvetenskapen har en hermeneutisk forskningstradition, men är ändå alltid bunden till sitt ethos. 

Det som forskas i inom vårdvetenskapen är det ’vårdande’. Det som är vårdande är kärnan i 

vårdvetenskapen och själva intresset inom forskningen (Erkisson & Lindström, 2003).  

I den här studien gjordes en kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer som metod. Som analys 

av materialet användes kvalitativ innehållsanalys. Ett hermeneutiskt tankesätt genomsyrar studien, 

samt caring traditionens teoretiska perspektiv. 

	

3.3 Metodologi 
 

Den här studien grundar sig på ett hermeneutiskt forskningssätt, där tolkning, förståelse, förförståelse 

och förklaring är centrala begrepp. Jag har använt mig av Per-Johan Ödmans tankar och idéer om 

hermeneutiken, vilket jag har beskrivit i kapitel fem. Som analysmetod av mitt forskningsmaterial har 

jag kvalitativ innehållsanalys. 

	

3.4 Ontologiska ställningstaganden 
 

I den här studien utgår jag från det ontologiska ställningstagandet som berör människans värdighet: 

”Människan är i grunden helig. Människans värdighet innebär att inneha det mänskliga ämbetet, att 

tjäna i kärlek, att finnas till för andra.” (Eriksson, 2001, 16). 
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Människan har en absolut värdighet, som uttrycker sig i en inre etisk och en yttre estetisk värdighet. 

Värdigheten är föränderlig och den rådande kulturen påverkar värdigheten. Som vårdare är det ytterst 

viktigt att värna om människans värdighet. Då en människa drabbas av en sjukdom kan det här leda 

till att personens värdighet kränks. Då är det viktigt att inom vården värna om människans värdighet, 

det hör till en grundläggande etisk princip inom vårdarbetets etik. Då vårdaren bär på detta ethos, och 

visar i sin handling och sitt bemötande respekt för patientens värdighet, blir vårdrelationen en relation 

där patienten erhåller god vård och från vårdarens sida ett kärleksfullt tjänande utan någon speciell 

avsikt. Om det här löftet bryts kan det leda till en kränkning av värdighet både hos patienten och 

vårdaren, vilket leder till ett lidande.  (Eriksson & Lindström 2003).  

Vad kan man då göra för att lindra lidande och stärka patienters upplevelse av värdighet? Enligt 

Eriksson (1994) kan man göra det här genom att utveckla vårdkulturen och sjukhusmiljön. Genom att 

patienten känner sig välkommen lindras patientens lidande. Oro och ängslan kan lindras genom att 

patienten blir ordentligt informerad om vad som skall ske och genom att patienten själv får vara 

delaktig i den vård som berör honom eller henne. Då patienten känner sig älskad, bekräftad och 

förstådd leder det till ett minskat lidande och en förstärkning av patientens upplevelse av värdighet. 

Då patienten får den vård patienten behöver stärks även upplevelsen av värdighet (Eriksson, 1994). 

 

3.5 Människan 
 

Inom vårdvetenskapen utgår man ifrån att människan består av enheten kropp, själ och ande. I 

grunden kan människan ses som en religiös varelse, även om alla inte bejakar den här dimensionen. 

Den lidande människan ses inom vårdvetenskapen som en skyddsling, en medmänniska, en person, en 

enskild individ som är odelbar. Vårdarens uppgift är att lindra lidande genom ett kärleksfullt vårdande 

i personlig närvaro (Eriksson & Lindström, 2003). Inom vårdvetenskaplig forskning är det viktigt att 

ta i beaktande att människan består av kropp, själ och ande, för att analysera forskningsmaterialet. 

Även den religiösa dimensionen tas i beaktande vid analysen av materialet.  

Genom lidande kränks människans värdighet. Genom att lindra lidande kan vårdaren förstärka 

människans värdighet. Det här innebär att då vårdaren vårdar den lidande människans kropp, vårdar 

han eller hon även människans själ och ande. Om endast enskilda aspekter är i fokus inom vården kan 

människan uppleva kränkning och därmed ökar lidandet (Eriksson & Lindström, 2003). Det här 

kräver en finkänslig vakenhet hos vårdaren men också hos forskaren inom vårdvetenskap.  
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3.5 Vårdandet 
	

Inom vårdvetenskapen är tro, hopp och kärlek själva substansen inom vårdandet. Vårdandets inre 

kärna består av tro, hopp och kärlek och är vårdteorins inre kärna samt grunden för ontologin. Som 

vårdare är det viktigt att stöda patientens tro och använda den som en resurs inom vårdandet. Därför 

är det viktigt att som vårdare känna till patientens tro och ha kunskap om den (Eriksson, 1989).   

Hoppet är en central del av vårdandet. Som vårdare är det viktigt att väcka hopp hos patienten och 

därmed finna nya kraftresurser hos patienten. Hoppet hör till framtiden och förändringar, samt betyder 

att man frigör sig från någonting. Vårdaren kan väcka hopp hos patienten t.ex. genom att lyssna på 

patienten (Eriksson, 1989). Det samma kan forskaren göra genom att lyssna på forskningsdeltagarna.  

Kärleken är grunden för det mänskliga och det religiösa. Engelskans care och caring härstammar från 

latinets caritas som betyder kärlek. Kärnan i alla mänskliga relationer, i allt lärande och i all 

uppfostran är kärleken. Förhållandet mellan två personer grundar sig på kärlekstanken. I den ingår 

också hoppet och tron (Eriksson, 1989).  

 

3.7 Kommunikation som vårdare 
	

Att vårda är inte enbart att kommunicera utan vårdandet i sig är en relation. En relation är alltid 

någonting som har betydelse och mellan två individer. Om vårdandet inte innehar en relation blir 

själva vårdakten endast en rutin, som saknar innehåll och djup. Den vårdande relationen bygger på 

kärlek. Inom den vårdande relationen finns det lugnare och mer intensiva faser, men det viktigaste är 

att vårdaren är där, att vårdaren finns till för patienten. Att som vårdare kunna ge kraft till patienten 

och vara en kraftresurs för patienten är viktigt. Varje äkta relation människor emellan kan vara en 

kraftkälla och en möjlighet till personlig tillväxt (Eriksson, 1989).  

Eftersom vårdandet i sig är en professionell relation har det vissa begränsningar. En professionell 

vårdrelation förutsätter både distans och närhet. Vårdaren har ett ansvar för patientens vård. Då är det 

viktigt att patienten accepterar den här relationen och att patienten kan lita på att vårdaren agerar för 

patientens bästa. Det är krävande att vara vårdare men det är lika krävande att vara patient. Att som 

vårdare tillåta patienten att i egen takt vårdas i en gynnsam vårdkultur där det finns plats för 

vårdandet, kan ses som det ideala vårdandet (Eriksson, 1989).   
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3.8 Sammanfattning av studiens teoretiska utgångspunkter 
 

I den här studien är följande begrepp centrala; kultur, modersmål, kommunikation, vårdlidande och 

värdighet. Studien är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt tolkningssätt. Caring traditionens 

teoretiska perspektiv styr forskningen och materialet analyseras enligt den med begreppet värdighet i 

fokus. Människan, vårdandet och kommunikationen i det vårdande mötet utgår från caring traditionen 

i den här studien.  

	

4. Syfte och frågeställning. 
 

Syftet med den här studien är att utforska modersmålets betydelse för patientens upplevelse av god 

vård. Studien fokuserar på patienter som har svenska som modersmål i södra Finland.  

Frågeställningen är följande:  

1. Vilken betydelse har det för patienten att få vård på det egna modersmålet?  

5. Beskrivning av forskningsprocessen 
 

Studien har en kvalitativ design. Nio personer med erfarenhet från sjukhusvistelse i södra Finland har 

intervjuats. En del av forskningpersonerna har genomgått en operation på ett sjukhus i södra Finland. 

Några av deltagarna har hittats genom den så kallade ”snöbollseffekten”, det vill säga man har hittat 

dem via bekanta som tipsat om passande personer för studien. Intervjuerna är halvstrukturerade. 

Intervjutexterna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004).  

	

5.1 Design och kontext 
	

Studien har en kvalitativ design eftersom man vill belysa betydelsen av att få vård på sitt modersmål 

samt patientens upplevelse av värdighet i det här sammanhanget. Intervjuer har gjorts med personer 

med svenska som modersmål i södra Finland. Eftersom det här är en studie i vårdvetenskap är 
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hermeneutiken en viktig del av forskningen. Per-Johan Ödmans (2003) hermeneutiska synsätt har 

använts i studien.  

	

5.1.2	Tolkning 
	

Inom hermeneutiken börjar kunskapssökandet med en tolkning. Genom att skriva ut sin tolkning av 

fenomenet ger forskaren sin syn på innebörden och betydelsen av fenomenet. På det här sättet sätter 

forskaren en egen prägel på tolkningen (Ödman, 2003). I den här studien har forskaren gjort en 

databasssökning och läst igenom vårdvetenskapliga forskningar och där funnit fakta och information 

som forskaren har ansett värdefull för forskningen. Forskaren har presenterat materialet i olika 

kategorier för att på ett läsbart sätt presentera förförståelsen för innebörden och betydelsen av att få 

vård på sitt modersmål.  

	

5.1.3 Förståelse 
	

Förståelse är ett svårdefinierat begrepp. Då forskaren har nått en djupare insikt om ett föremål eller en 

människas gåta har han eller hon nått en djupare förståelse. Att uppnå en hermeneutisk förståelse 

innebär att forskaren förstår på ett mera djupgåede sätt ett fenomen, så att livsstilen och existensen 

berörs och förändras av förståelsen (Ödman, 2003). Vid genomläsning av databassökningen återfanns 

likheter och olikheter som förändrade forskarens förståelse. Som exempel här kan ges att i vissa 

forskningar var användandet av en tolk det bästa för patienten med ett annat modersmål, medan andra 

forskningar lyfte fram att så var det inte alltid, utan vårdarens förmåga att vårda trots språkbarriären 

var det viktigaste i vårdsituationen. Det här påverkade forskarens förståelse för vad det innebär för 

patienten att få vård på sitt modersmål.  

	

5.1.4	Förförståelse 
	

Själva grunden för att förstå någonting ligger i personens förförståelse. Utan en förförståelse går det 

inte att förstå. Tidigare erfarenheter, känslor, upplevelser och lärdomar bygger upp förförståelsen 

(Ödman, 2003).  

På grund av det här är det viktigt att forskaren skriver ut varför just det här forskningsområdet 

intresserar och hurudan teoretisk referensram forskaren utgår ifrån. Därför är förförståelsen aldrig 

neutral och har alltid en riktning. Varefter forskaren tolkar sin text kan försförståelsen förändras. Den 
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är alltså inte statisk utan dynamisk och forskaren för alltid en dialog mellan sin förförståelse och 

tolkning (Ödman, 2003).  

Eftersom jag själv har erfarenhet av att arbeta med svensktalande patienter som inte behärskar det 

finska språket, har det här påverkat min förförståelse av vad det innebär för patienten att få vård på sitt 

modersmål. Erikssons caringtradition, ontologiska ställningstaganden och människobild utgör den 

teoretiska referensram som styr förförståelsen och analysprocessen.  

Min förförståelse för betydelsen av att få vård på sitt eget modersmål grundar sig på mina egna 

erfarenheter av att växa upp samt leva som finlandssvensk i södra Finland. Mina tidigaste minnen från 

min barndom präglas av insikten av att hela världen inte pratar mitt språk och att jag i butiken inte 

klarar mig på mitt eget modersmål. Jag minns att jag som liten i många år sov dåligt på grund av att 

jag hade ångest över att jag inte pratade finska, och att jag inte kunde komma på hur jag skulle klara 

mig i framtiden utan att prata finska. Min hela släkt pratade svenska, skolan jag gick i var en 

svenskspråkig skola och alla mina kompisar pratade svenska. Men skulle jag gå till frisörskan eller till 

läkaren hade jag alltid min mamma med som tolk. Det kändes allt mer störande ju äldre man blev och 

tillslut blev det pinsamt. Jag skämdes över min dåliga finska, men trots det tog jag emot jobb som 

fysioterapeut på ett sjukhus där det dominerande språket var finska. Det var här som jag lärde mig 

prata och skriva finska, med hjälp av kollegor som visade förståelse för min situation. På det här 

sjukhuset har det sedan kommit emot en del patienter som inte pratat finska, och då har jag ofta agerat 

tolk eller tagit emot dem eftersom jag varit en av två fysioterapeuter som pratar flytande svenska. Det 

har känts bra och betydelsefullt. Patienterna har lyst upp, börjat prata mer då de fått detta stöd. Jag 

antar att deras trygghetskänsla har ökat.  

 

5.1.5 Förklaring 

 

Det fjärde momentet i den hermeneutiska förståelseprocessen är förklaringen. För att förstå någonting 

måste vi förklara det. För att kunna förklara någonting måste vi förstå det (Ödman, 2003). Genom att 

tolka och analysera det erhållna materialet, det vill säga intervjuerna som gjorts, mot den teoretiska 

referensramen erhåller forskaren en ny förklaring av ett fenomen, i det här fallet då vad det innebär 

för patienten att få vård på sitt modersmål. Här kan det sättas punkt för forskningen, förklaringen 

innebär ett slutande på studien på magisternivå. Förhoppningsvis har det då erhållits en ny 

förförståelse och nåtts en ny förståelsehorisont om vad det innebär för patienten att få vård på sitt 

modersmål.  

 



	 20	

 

 

5.2 Urval och deltagare 
 

Nio vuxna personer över 18 år som har svenska som modersmål har intervjuats. De här personerna har 

erfarenhet av att vara patient i södra Finland och en del har just genomgått en operation på ett sjukhus 

i södra Finland.  

 

5.3 Datainsamling och material 
 

Halvstrukturerade intervjuer har gjorts och var och en deltagare har intervjuats skilt för sig. 

Intervjuerna har bandats in och transkriberats. Sedan har de analyserats. Som analysmetod har 

kvalitativ innehållsanalys använts.  

Etiskt lov för att utföra studien erhölls från ett sjukhus i huvudstadsregionen (bilaga 8). Information 

om studien delades ut på en vårdavdelning (bilaga 2) på sjukhuset och patienterna ombads kontakta 

forskaren för att delta i intervjun. Sex personer tog kontakt med forskaren. Tre personer som forskaren 

funnit via ”snöbollseffekten” tillfrågades av forskaren om de ville delta i studien. Muntligt samtycke 

gavs om medverkande i studien. Totalt nio personer i åldern 27-77 år intervjuades. Intervjuerna 

skedde hemma hos intervjupersonerna. En intervju gjordes på ett café. Alla intervjupersoner hade 

erfarenhet från vården i södra Finland. Sex personer hade just genomgått en operation på ett sjukhus i 

södra Finland. En person hade besökt vården ofta under de senaste åren medan två personer besökt 

vården sporadiskt. Samtliga personer hade erfarenheter från vården då de varit med då deras bekanta 

eller släktingar besökt vården. Bilaga 4 är en tabell med allmän information över intervjupersonerna.  

 

5.4  Analys av data 
 

För att analysera erhållet data har kvalitativ innehållsanalys använts som metod. Som metodlitteratur 

har Granskär & Höglund-Nielsen (2008) använts. Kvalitativ innehållsanalys är lämplig för att tolka 

och analysera bland annat inspelade intervjuer (Granskär, Höglund-Nielsen, 2008). Eftersom 

intervjuerna är inbandade är kvalitativ innehålsanalys en lämplig metod för att analysera det 

inbandade materialet. Innehållsanalysen har en induktiv ansats, ingen förutfattad modell finns.  
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Inom kvalitativ forskning anser man att sanningen är subjektiv och finns i betraktarens ögon. 

Sanningen är beroende av sin kontext, den är subjektiv, komplex och konstruerad. På grund av det här 

är det relevant att man tagit fram intervjudeltagarnas bakgrund, livssituation och rådande kultur. 

Forskaren har sammanställt deltagarnas ålder, kön, livssituation och sammanfattad erfarenhet från 

sjukhusvistelse för att tydliggöra forskningsmaterialets kontext (bilaga 4). Flera olika tolkningar av en 

text kan vara giltiga trots att de är olika (Granskär, Höglund-Nielsen, 2008).  

Eftersom man som forskare i en kvalitativ studie växlar mellan närhet och distans till intervjupersonen 

kan det underlätta att upprätthålla en viss distans med ett förutbestämt frågeformulär, så att intervjun 

får en struktur. På så sätt är forskaren både en delskapare i forskningsprocessen, men upprätthåller en 

distans till forskningen, som är endamålsenlig för tolkningen av materialet (Granskär, Höglund-

Nielsen, 2008). För att förverkliga det här har färdigt uppställda intervjufrågor gjorts. Intervjufrågorna 

finns som bilaga 3. 

Inom kvalitativ forskning används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. De här 

begreppen motsvarar den kvantitativa forskningens begrepp validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Många forskare har argumenterat för och emot för att använda de här begreppen, 

och vissa forskare anser att man bör analysera varje kvalitativ studie skilt för sig, i stället för att 

använda sig av färdigt skrivna regler (Granskär, Höglund-Nielsen, 2008).  

Med giltighet i en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats menas hur bra och tydligt analysen 

lyfter fram det som är representativt och typiskt för det som avses beskrivas. Här kan man använda sig 

av andra personer som är väl insatta i ämnet för att få deras synpunkt på resultatens giltighet. Då 

kallas det för validering med hjälp av experter. Men även fast de här personerna vore av annan åsikt 

betyder det inte att resultatet inte är giltigt, eftersom kvalitativ forskning kan belysa olika sanningar. I 

studien har ingen utomstående expert anlitats, utan analysen och tolkningen av forskningsmaterialet 

har endast gjorts av forskaren. Det är upp till läsaren att avgöra om tolkningen och analysen är giltig 

och valid. Den här analysen och tolkningen berättar en sanning, men det kan finnas många sanningar. 

Även forskningssamplet påverkar studiens giltighet. En heterogen grupp av människor ger mer 

information och belyser tydligare skillnader i människors upplevelser, vilket är syftet med en 

kvalitativ innehållsanalys (Granskär, Höglund-Nielsen, 2008). Den yngsta forskningspersonen var 27 

medan den äldsta var 77 år. Tre män och sex stycken kvinnor deltog. Alla hade varierande erfarenhet 

från sjukhusvistelse i Finland. En del av deltagarna var i arbetslivet medan en del var pensionerade. 

Gruppen var heterogen. Det som deltagarna hade gemensamt var erfarenhet från sjukhusvistelse samt 

att deras modersmål var svenska. Se bilaga 4. 

För att förstärka forskningen tillförlitlighet, krävs det att forskaren beskriver noggrant hur han eller 

hon gått tillväga under analysprocessen. Det här ger möjlighet för läsaren att bedöma forskningens 

tillförlitlighet (Granskär, Höglund-Nielsen, 2008). Det här har forskaren framställt i sin tabell med 
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meningsenheter. Här har det samlats meningsenheter, som sedan kondenserats, efter det givits en kod, 

sedan en underkategori och tillsut en huvudkategori. Se bilaga 8. Här kan läsaren noggrant följa med 

forskarens tankegång och hur forskaren gått tillväga under analysprocessen. I bilaga 8 finns två 

exempel på meningsenheter för att belysa hur forskaren gått tillväga. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet är överförbara på andra personer och 

grupper. Det är alltid läsaren som avgör huruvida resultatet är överförbart på andra grupper men 

forskaren kan underlätta beslutet genom att tydligt beskriva urval, deltagare, datainsamling, analys 

och studiens kontext (Granskär, Höglund-Nielsen, 2008). En sammanfattad beskrivning av deltagarna 

finns som bilaga 4. Bilaga 8 innehåller två meningsenheter där analysprocessen beskrivs noggrant.  

Forskaren i en kvalitativ studie med forskningsintervjuer är genom sitt deltagande i intervjun 

medskapare av texten som utgör forskningsmaterialet. På grund av det här är forskarens förförståelse 

en viktig del i analysprocessen (Granskär, Höglund-Nielsen, 2008). Forskaren i studien har genom sin 

förförståelse beskrivit hur hennes förståelse för betydelsen av vård på svenska i södra Finland är. Den 

här förförståelsen ändras efter att analysen av forskningsmaterialet blev gjord. I diskussionen 

diskuteras vad som kommit fram i den här studien, vilken kunskap som kan klassas som ny kunskap 

inom det här området, samt vad som kunde vara intressant att forska vidare i.  

Vid kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats fokuserar forskaren på att finna likheter och 

olikheter i textinnehåll. De här skillnaderna och likheterna delas sedan in i olika kategorier och teman 

på olika nivåer. Det är här kontext har betydelse. En text måste alltid tolkas i relation till sitt 

sammanhang. Som sammanhang kan man t.ex. se intervjupersonernas levnadsförhållanden (Granskär, 

Höglund-Nielsen, 2008). I bilaga 8 med två exempel med meningsenheter har forskaren samlat in 

likheter och olikheter från forskningsmaterialet. Bilaga 4 innehåller en sammanfattning om 

deltagarnas levnadsförhållanden. Här kommer deltagarnas kontext fram. Deltagarna är anonyma och 

det är även vårdinrättningarna från vilka deras erfarenheter kommer från.  

Viktiga begrepp i analysprocessen är följande; analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, kategori och tema. De här begreppen finns i bilaga 8. Som analysenhet kan räknas en 

hel intervju. Den är tillräckligt stor för att kunna klassas som en enhet och tillräckligt liten för att vara 

hanterbar som analysenhet. En domän är en del av en text som utgör ett specifikt område, t.ex. en del i 

en intervju som skiljer sig från de andra delarna. En meningsenhet är en meningsbärande del av en 

text. Meningsenheter kan utgöras av ord, meningar och uttryck som hör ihop genom deras betydelse. 

De här meningsenheterna utgör grunden för analysen. I bilaga 8 har forskaren samlat meningsenheter 

och placerat dem i samma spalt som har samma betydelse. Det har samlats en lämplig mängd text, så 

att ingen betydande data går förlorad men så att enheten är hanterbar och inte för splittrad. Efter att 

meningsenheter skapats kondenseras de här meningsenheterna till mera lätthanterliga och korta 

meningar, samtidigt som det centrala innehållet behållits och ingenting av betydelse gått förlorat. Se 
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bilaga 8. Därefter abstraherades den kondenserade meningen och förågs med koder som sedan kom att 

utgöra teman. Koderna är en etikett på den kondenserade meningsenheten. I den här studien innebar 

det att lyfta innehållet till en högre logisk nivå. Giltigheten i abstraktionen kan ses mot 

meningsenheten och den kondenserade texten. Då man har flera koder utgör de här en kategori som 

har ett liknande innehåll. Teman har skapats genom forskaren lyft fram olika underliggande kategorier 

som hon sammanbundit till ett tema. Kategorierna svarar på frågan vad och teman på frågan hur 

(Granskär, Höglund-Nielsen, 2008). I tabell 1 finns studiens teman och kategorier.  

 

6. Etiska frågeställningar 
 

Studien har genomförts med beaktande av forskningsetiska nämndens rekommendationer (2012) som 

omtalar respekt för den undersökta personens självbestämmanderätt, undvikande av skador och 

personlig integritet och dataskydd. Att respektera den undersökta personens självbestämmanderätt 

innebär att personen som deltar i forskningen gör det frivilligt och med tillräckligt mycket information 

om studien. Deltagarna har gett sitt informerade samtycke till deltagande i studien. De har tydligt 

informerats både skriftligt och muntligt att det är helt frivillligt att delta i studien och att de 

närsomhelst kan avbryta deltagandet i studien, utan att ange orsak. Då namn inte förekommer i 

studien behövs endast ett allmänt samtycke av deltagarna. Deltagaren har när som helst fått avbryta 

sitt deltagande utan att ange någon orsak. (Forskingsetiska delegationen, 2012).  

Den information som givits deltagarna har innehållit information om forskarens kontaktuppgifter, 

forskningstemat, det konkreta genomförandet av datainsamlingen och längden på den, hur materialet 

samlas in, sparas och används i framtiden samt att deltagandet är frivilligt. Deltagarna har även vid 

behov fått tilläggsinformation om studiens vetenskapliga uppbyggnad, om hur konfidentiell 

information om deltagarna förvaras och vad som händer med den informationen samt när 

forskningsresultaten kommer att publiceras (Forskningsetiska delegationen, 2012).  

Att undvika skador på deltagarna innebär att jag som intervjuare förhållit mig artigt och respektfullt 

mot deltagarna. Jag har även varit lyhörd för deltagarens kraftresurser och har varit beredd på att 

avbryta intervjun ifall deltagaren verkat för trött, varit generad, besvärad eller uttryckt rädsla 

(Forskningsetiska delegationen, 2012). Studiens frågor kan väcka obehagliga vårdminnen, men det 

kan göra gott att tillsammans med någon få diskutera och ventilera sina minnen och upplevelser. Det 

här kan medföra ökad förståelse för det som skedde.   
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Studien har följt de etiska principerna gällande personlig integritet och dataskydd för att undvika 

ekonomiska och sociala olägenheter. Studien har bedrivits systematiskt, noggrant och resultaten har 

framhållits sakligt och diskuterats omsorgsfullt från olika synvinklar (Forskningsetiska delegationen 

2012). Deltagarna i studien har fått vara anonyma och oidentifierbara.  

Etiskt lov för att utföra studien erhölls från ett sjukhus i södra Finland (bilaga 7). Information om 

studien delades ut på en vårdavdelning (bilaga 2) på ett sjukhus och patienterna ombads kontakta 

forskaren för att delta i intervjun. Sex personer tog kontakt med forskaren. Tre personer som forskaren 

funnit via ”snöbollseffekten” tillfrågades av forskaren om de ville delta i studien. Muntligt samtycke 

gavs för medverkande i studien. Totalt nio personer i åldern 27-77 år intervjuades. Intervjuerna 

skedde hemma hos intervjupersonerna. En intervju gjordes på ett café. 

 

7. Resultat 
 

Syftet med denna studie var att beskriva modersmålets betydelse för patienten inom vården. Analysen 

resulterade i tre huvudteman med respektive underteman: Att lida av vården, att uppleva god vård 

på sitt eget modersmål och att vara vittne till vårdlidande. 

	

Tabell 1. Studiens huvud- och underteman. 

Huvudteman 

 

 

Underteman 

Att lida av vården 

 

 

Utebliven vård som följd av en språklektion 

 

Upplevelse av otrygghet 

 

Att bli illa bemött som svensktalande patient 

 

Upplevelse av ojämnställdhet i jämförelse med 

finsktalande patienter 

 

Att uppleva god vård på sitt eget modersmål 

 

En ökad trygghetskänsla 
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Att få vara sig själv 

 

Att snabbare bli frisk 

 

Upplevelse av att vårdaren bemöter hela 

människan 

Att vara vittne till vårdlidande 

 

 

Att som anhörig inte vara till besvär 

 

Att vara sårbar äldre person med svenska som 

modersmål 

 

Att vara tvungen att agera tolk i vårdsituationer 

 

Att uppleva kränkande situationer 

 

Att inte bli bemött på det egna modersmålet i en 

krissituation 

 

Att uppmuntra vårdpersonalen att prata svenska 

 

 

7.1 Att lida av vården 
 

En betydande del som steg fram ur studiens forskningsmaterial var att patienten led av vården då hon 

eller han inte fick prata sitt modersmål i vårdsituationer. Detta kunde ta sig uttryck i olika former och 

nedan belyses på vilka olika sätt det här steg fram. 

 

7.1.1 Utebliven vård som följd av en språklektion 

 

Många av deltagarna upplevde att då den finskspråkiga läkaren eller sköterskan försökte prata svenska 

med dem blev det en språklektion för dem och inte en vårdsituation där personen behandlades som en 

patient. Det här ledde till en obekväm situation för patienten eftersom hon eller han ofta upplevde att 
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de sårade vårdpersonalen som försökt prata svenska och även tagit det i beaktande att han eller hennes 

modersmål är svenska. Ibland ledde detta till att samtalet fortsatte på svenska trots att vårdpersonalens 

svenska var dålig, men ibland måste patienten be om att få prata finska, eftersom han eller hon inte 

uppfattat vårdpersonalens svenska och var osäker om vårdpersonalen förstått vad han eller hon sagt. 

 

 ”Ibland har jag råkat ut för läkare som vill öva på sin svenska med mig, vilket är en positiv 

inställning, men det blir ingenting av det (ingen god vård) och då övergår jag till finska.” 

(F1) 

 

7.1.2 Upplevelse av otrygghet 

 

En av deltagarna hade blivit svårt sjuk och svimmat flera gånger. Efter att ha åkt lång väg med 

ambulansen in till sjukhuset fanns det ingen på hela sjukhuset som kunde svenska. I den här 

situationen upplevde hon att det var mycket tungt att inte få prata sitt modersmål. Det tog flere dygn 

innan det äntligen kom en svenskspråkig läkare på plats och då hade många missförstånd redan skett. 

Eftersom patienten inte var bra på finska pratade hon svenska med vårdpersonalen som svarade på 

finska och fortsatte prata finska med henne. Det här ledde till att hon inte kände sig väl bemött eller 

omhändertagen och att de helt och hållet nonchalerde hennes behov av att prata svenska. 

Missförstånden ledde till en stor känsla av otrygghet och panik samt en känsla av att situationen var 

mycket påfrestande för henne. Att inte förstå vad som är fel med en är mycket påfrestande och att 

sedan inte förstå vad vårdpersonalen säger till en är ännu mer påfrestande. Att inte bli förstådd och att 

inte kunna uttrycka sig väl då man är svårt sjuk är enormt påfrestande. Det här förstod hon ännu mera 

efter den akuta fasen, då hon reflekterat över vad som hänt.  

”Jag hade lite missförstått. Det var så att det visade sig sedan att jag hade blodpropp och 

den satt i lungan och dom hade just pratat mycket om att den for igenom hjärtat och så 

vidare. Så jag missförstod var den satt.” (F9) 

Just där och då var det svårt att ta in allting, hon ville bara bli omhändertagen och få vård. Hon 

beskrev känslan som att hon blev ledsen, skärrad och otrygg då hon inte visste vad som hände runt 

omkring henne. Den enda tryggheten som hon fann just då var att hon litade på den finska vården och 

dess höga kvalité. Då man är i en så svår situation är man mycket utsatt och vill inte förvärra 

relationen till vårdarna och läkarna genom att kräva vård på svenska. Eftersom vårdpersonalen ändå 

blev tvungen att försöka prata svenska med henne kände dom sig pressade och det här ledde till en 

otrygg känsla för henne. Hon kände även att hon inte blev tagen på allvar då hon sade att hon inte 
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kunde finska så bra. För vårdpersonalen fortsatte bara prata finska då. Hon kände sig inte så väl 

omhändertagen då och det här gjorde då henne bara ännu mer olycklig och nedbruten.  

 

”Jag blev jätte tyngd av det, jätteledsen. För att dels så omständigheterna gjorde ju redan 

det att man var skärrad men sen när man inte förstod vad som hände så den enda 

tryggheten var ju då att jag nog litar på finsk sjukvård och litar på människorna. Det 

ryktet har jag burit med mig. Och inte gör dom ju någonting som är dåligt för en. Men 

man blir nog lite sådär skärrad. Man blir inte lugn av att inte förstå.”(F9) 

 

Hennes dåvarande pojkvän kunde inte heller någon finska och eftersom hon var hemma från en annan 

ort så hade hon inte så många bekanta i närområdet som var bra på finska. Hon upplevde det som att 

hon inte orkade kämpa för att få vård på svenska eftersom hennes tillstånd var så kritiskt och hon var 

svårt sjuk. Det som gav henne kraft och styrka var hennes familj och vänner, utan dem hade hela 

situationen varit mycket värre. Hon upplevde mycket otrygghet och en oro över att vårdens kvalitet 

skulle försämras på grund av språksvårigheter. 

 

”Jag kan ju prata finska men jag förstår mycket bättre på svenska och jag har en allmän 

uppfattning om att folk inte är glada då man pratar svenska. Vilket ganska ofta visar sig 

att är sant. Så sen när man är i en utsatt situation som på sjukhus så vill man ju inte 

förvärra sin ställning mot läkare och så vidare. Så det kändes nog otryggt och det var inte 

som att dom var elaka men man vet ju att dom kanske inte heller jättegärna vill prata 

svenska och ifall de sedan blir tvingade att göra det i vissa lägen så då kan man ju fundera 

sen om dom gör sitt bästa eller inte.” (F9) 

 

7.1.3 Att bli illa bemött som svensktalande patient 

 

Många av deltagarna lyfte fram att det ofta förekom en ovilja att bemöta svensktalande patienter med 

respekt och vänlighet. Det här ledde till att deltagarna led av vården. Det vanliga var att om patienten 

börjat samtalet med vårdpersonalen på svenska var intrycket som patienten fick av vårdaren, att 

han/hon med kroppsspråket signalerade ”vad jobbig du är som kommer hit och pratar svenska”. Då 

patienten får det här gensvaret utvecklas inte vårdrelationen så bra. Patienten känner då skam över att 

inte kunna finska så bra och det här leder till ett vårdlidande för patienten.  
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”Sen när jag har varit inne hos läkare har jag försökt prata svenska för då vill man ju ha 

fakta direkt. Om dom inte kan svenska vilket ganska ofta är fallet, så har jag känt att den 

där första reaktionen är sådär att det är jobbigt för dom. Vilket jag förstår, men då blir 

deras reaktion mot mig att vad du är jobbig ungefär. Sen har man ju försökt prata finska. 

Jag tror att i det läget så har dom ofta märkt att jag inte är så stark på finska, att jag inte 

gör det för att jävlas. Så då har dom nog oftast mjuknat lite.” (F9) 

 

Det här kan ofta leda till att man som patient börjar ifrågasätta sina besvär och börjar överväga 

huruvida man alls behöver någon vård. Deltagarna i studien menade att detta ibland kunde leda till att 

personen inte alls gick till läkaren, och på det viset undvek att språkproblematiken skulle uppstå. 

 

”Man är ju inte där för att det är kul. Man är ju där för att man har ju ett problem. Och i 

många fall vet man ju inte exakt vad problemet är. Det är ju därför man är där. Så att 

sen bli bemött att du är jobbig som kommer hit och pratar svenska gör ju inte saken 

bättre. Och sen börjar man tvivla på om man har ett så stort problem eller liksom vad är 

liksom orsaken.” (F9)  

 

Efter ett läkarbesök på finska kände sig många patienter ännu mer förvirrade och oroliga för att 

läkaren kanske missförstått dem eller att dom missförstått läkarens råd. Då man går till en läkare och 

får många råd är det mycket som går förbi en även om man får vården på sitt modersmål. Att sedan få 

det på ett främmande språk kan leda till att man missar ännu mera. Det här ledde också till personen 

kanske trodde att han eller hon var sjukare eller friskare än vad han eller hon egentligen var. 

Missförstånd gällande sitt eget hälsotillstånd som patient uppstod ofta. Att inte förstå sitt eget 

hälsotillstånd är psykiskt väldigt tungt och leder till att man blir olycklig, otrygg och orolig. Om det 

var fråga om rutiningrepp eller planerade operationer var det inte lika farligt om vårdpersonalen inte 

kunde svenska, eftersom man var förberedd på det.  

 

”Sen när man väl är där så tror jag att det inte bara är själva problemet man kom dit 

med man går därifrån utan man funderar att förstod dom mig, blev det några 

missförstånd och hur många gånger skall jag ta den här medicinen? Och sådänt här. För 

att vad jag har hört är att då man är hos läkaren så missar man ändå ganska mycket 
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information även fast det är på patientens modersmål, särskilt om det är en allvarlig 

situation. Tankarna går snabbt i väg på mycket annat. Så att sedan inte få det på sitt 

modersmål gör ju att missar ännu mer. Så att man missar viktiga delar som både kan 

förvärra situationen och förbättra den. Man kan tro att det är allvarligare eller mindre 

allvarligt än vad det på riktigt är.”  (F9) 

 

7.1.4  Upplevelse av ojämnställdhet i jämförelse med finsktalande patienter 

 

Känslan av att man inte är i samma ställning som de som har finska som modersmål kommer också 

fram. Det här leder till en upplevelse av otrygghet då man inte är säker på om man förstått allting eller 

om vårdpersonalen förstått vad du sagt, vilket gjorde att deltagarna upplevde att de led av vården. De 

patienter som kan finska kan fråga mera, de kan diskutera mera ingående om vad som händer och vad 

som kommer att hända, samt alternativa vårdmetoder. De kan uttrycka sin oro mera ingående och 

beskriva känslan av till exempel smärta på ett sätt som kanske leder till att de får rätt sorts 

smärtstillande. Som svenskspråkig patient med svag finska kan man därmed känna sig nedvärderad. 

Som en forskningsperson beskriver det: 

” Dom som kan finska kan fråga mera, om du inte kan språket så ligger du bara där och är 

nöjd med allt (får nöja sig med) som händer och sker.” (F3) 

 

Det kommer också fram att det är lättare att uttrycka sig på sitt modersmål, att man kommer i håg vad 

man ville säga bättre då man får tala sitt modersmål, samt att det är lättare att föra en diskussion på sitt 

modersmål.  

”En hel diskussion är lättare att föra på sitt eget modersmål, och man kommer lättare ihåg 

att ta fram vissa pointer på sitt eget modersmål.” (F4) 

	

 

7.2 Att uppleva god vård på sitt eget modersmål. 

Betydelsen av att få tala sitt eget modersmål i olika vårdsituationer är mångfacetterad och väldigt 

viktig för deltagarna. Då man fick prata sitt eget modersmål i vårdsituationer ledde det till en ökad 

trygghetskänsla, en upplevelse av att man får vara sig själv och en upplevelse av att snabbare bli frisk.  



	 30	

 

7.2.1 En ökad trygghetskänsla 

 

Då patienten får prata sitt eget modersmål i en vårdsituation leder det till en ökad trygghetskänsla i 

och med att patienten känner att han eller hon blir förstådd och att han eller hon förstår vad som sägs. 

Det leder även till en känsla av glädje och lättnad, att äntligen bli förstådd och kunna kommunicera 

mera rakt och utan att söka efter ord och uttryck. Det här leder också till en känsla av välbehag. 

Känslan av att vårdpersonalen gör vad de kan då de pratar ens modersmål ökar också känslan av 

trygghet och att man är i goda händer.  

”Jag har aldrig upplevt att jag känt mig otrygg på den orten. Även fast jag vet att dom 

kanske inte har samma specialkunskap där. Att där kan man ju följa med hela tiden som 

på ett annat sätt när dom pratar både runt omkring en och med en på ens modersmål. Då 

förstår man ju exakt alla steg som händer och man missar ingenting bara för att man 

inte förstod. Och det där att man också kan förstå vad som händer runt en när en 

sjukskötare och en läkare pratar gör ju att man blir mera förstående för hela situationen. 

” (F9) 

 

”Nå fortfarande så inte släppte ju all oro på grund (att få prata svenska) av det men det 

kändes ju mycket tryggare att vara där för att då förstod man ju vad som hände. Jag kan 

ju inte ens orden på svenska, vissa ord som man pratar om i sådana här tillstånd. Så att 

sedan kunna dom på finska. Det gjorde att jag inte förstod någonting.” (F9) 

 

 

7.2.2 Att få vara sig själv 

 

Känslan av att vårdpersonalen tar ens kultur i beaktande ökar då man får prata sitt modersmål i en 

vårdsituation. Eftersom det egna modersmålet är känslospråket och kommer inifrån känner patienten 

att han eller hon kan vara sig själv i en vårdsituation där patienten kan använda sitt modersmål. Det 

icke verbala språket som kommer fram då man använder sitt modersmål förmedlas också då patienten 

kan kommunicera på sitt modersmål.  
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”Jo, och det är ju inte bara ord det är frågan om, utan det är hela vår kultur det är frågan 

om, vad vi inte säger i ord men kanske ändå kommunicerar till varandra.” (F1) 

 

Patienten upplever också att han eller hon inte behöver översätta ord som berör patientens 

hälsotillstånd, utan kan helt och hållet fokusera på sig själv och sina egna känslor av exempelvis 

smärta. Det här är en skön känsla för patienten.  

 

”Jo just lättad! Man blir lättad. Och när man är sjuk så vill man ha eget modersmål fast man 

kan det andra lika bra, men att då vill man ha all vård på svenska då. Det är skönt. ”(F3) 

 

7.2.3 Att snabbare bli frisk 

 

Ur intervjuerna framkom det att upplevelsen av att det blir färre missförstånd leder till en ökad 

trygghetskänsla. Det gör också att patienten förstår vad som försigår och har kontroll över situationen. 

Det igen leder till att patienten upplever att han eller hon kan fråga relevanta frågor gällande hans eller 

hennes vård, vilket ökar jämdställdhetskänslan gente mot de som har finska som modersmål. 

 

”Jag har aldrig upplevt att jag känt mig otrygg där. Även fast jag vet att dom kanske inte 

har samma specialkunskap där. Att där kan man ju följa med hela tiden som på ett annat 

sätt när dom pratar både runt omkring en och med en på ens modersmål. Då förstår man 

ju exakt alla steg som händer och man missar ingenting bara för att man inte förstod. 

Och det där att man också kan förstå vad som händer runt en när en sjukskötare och en 

läkare pratar gör ju att man blir mera förstående för hela situationen. ” (F9) 

 

 Att få prata sitt modersmål i vårdsituationer leder också till att patienter känner sig mer värdigt och 

jämlikt som andra patienter och minskar vårdlidande. Känslan av att inte bli åsidosatt ökar. Även 

motivationen att rehabilitera sig själv och förtroendet gentemot vårdpersonalen ökar då 

kommunikationen sker på patientens modersmål. Kontakten och relationen med vårdpersonalen blir 

bättre då patienten pratar sitt eget modersmål. 
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”Jag blev jätte glad! (Över att få en fysioterapeut som kunde prata svenska). Jag träffade 

henne redan före opretionen, och och det gjorde att min inställning till hela den här 

operationen blev väldigt positiv för jag var lite sådär osäker att hur skall det nu gå och 

vad skall det nu hända och så här, men dels råkade det vara en väldigt duktig människa, 

hon är säkert jättebra på sitt yrke, men hon var rak, hon talade mitt språk, vi visste 

precis vad vi talade om och det behövdes inte funderas på någonting.  Det gjorde min 

vistelse där mycket bättre”. (F1) 

 

”Det var helt fantastiskt (att få prata svenska), vi blev och prata länge med varandra, jag 

blev på så gott humör när jag fick höra mitt eget modersmål.” (F7) 

 

Inom psykiatrin är det väldigt viktigt för patienten att få prata sitt modersmål eftersom modersmålet är 

känslospråket och relationen mellan patienten och vårdaren då blir mer nära och vårdande om 

patienten får prata sitt modersmål. Allt det här påverkar tillfrisknandet positivt samt gör att patienten 

snabbare blir frisk. Hela upplevelsen av vården blir mer positiv för patienten. Det här betyder mycket 

för patienten och hans eller hennes anhöriga. Inom psykiatrin är språket och sättet på vilken vårdaren 

kommunicerar med patienten avgörande för om patienten tillfrisknar eller inte.  

 

”Det är ju en katastrof! Samma gäller en bekant som drabbades av en burnout och den 

burnouten blev omhändertagen på den finska sidan först och det höll på att gå riktigt åt 

helvete. Sen efter två veckor, så fick hon svenskspråkig vård. Och från och med den dan 

hen kom in där så gick det uppåt. Det är fråga om andra saker. Att byta en reservdel i 

mig, hej det är enkelt, men sen när det inte funkar mera så är det ju helt otroligt.” (F1) 

 

 

7.2.4  Upplevelse av att vårdaren bemöter hela människan 

 

Då en vårdare eller läkare pratar svenska med en svenskspråkig patient visar den här personen att han 

eller hon gör sitt bästa för att ta hela personen i beaktande dvs. även tar patientens modersmål och 

kultur i beaktande. Vårdaren visar värdigt bemötande mot patienten. Patienten känner sig inte kränkt. 

Den här vänliga och värdiga gesten kan betyda mycket för patienten och hans eller hennes 
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tillfrisknande. Att vårdpersonalen visar att han eller hon gör sitt bästa även om han eller hon inte kan 

svenska inger det också en känsla av lugn och större trygghet. Allt det här leder till en större 

trygghetskänsla i vårdsituationer.  

 

”Sen skulle jag säga att man blir ju mycket lugnare av att bara få den där förståelsen, 

liksom att okej jag kan inte så bra svenska och du kan inte så bra finska men att bara vi 

liksom försöker få det där bemötandet på rätt sätt är nog viktigt.” (F9) 

 

7.3 Att vara vittne till vårdlidande 
 

En annan huvudkategori var ”att vara vittne till vårdlidande”. Det här framkom då deltagarna 

berättade om deras svenskspråkiga bekanta och anhöriga som inte blivit bemötta på deras modersmål 

inom vården trots att det skulle ha behövats. Här framkom det många problem och brister i vården.  

 

7.3.1 Att som anhörig inte vilja vara till besvär 

 

En kategori som kom fram var att man som anhörig inte vill vara till besvär, man vill inte kräva att få 

service på svenska för att man upplever det som ett omöjligt krav i den situationen och man är kanske 

själv i panik eftersom ens anhörige mår dåligt. Man vill heller inte vara ”den elaka dottern som 

kommer hit och bråkar ” (F1), som en deltagare uttryckt det. 

 

 

7.3.2 Att vara sårbar äldre person med svenska som modersmål 

 

Eftersom det ofta är fråga om äldre personer som kanske har försämrad finska och problem med 

minnet blev det i den här patientgruppen ännu tydligare att behovet av svenskspråkig vård är stort. 

Flera deltagare upplevde det hemskt att deras dementa mamma eller anhörige inte fått vård på sitt 

modersmål då de inte kunnat uttrycka sig ordentligt längre på grund av sjukdomen. Att vara dement, 

gammal och helt svenskspråkig kan göra att man är ytterst sårbar som patient och om det då inte finns 

svenskspråkig vårdpersonal leder det till en stor otrygghetskänsla och panik.  
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”Då jag förde min gamla mamma till sjukhus. Då skulle det ha varit viktigt för henne att 

hon skulle ha fått det på svenska. För hon hade ett njurstensanfall, där hon inte kom ihåg 

vad det hette på finska. Hon hade svåra smärtor och blev snäsigt avvisad av en 

sjukvårdare som nästan skrek åt henne när smärtorna tilltog. Och det skulle ha varit 

väldigt bra då om någon skulle ha kunnat tilltala henne på svenska. Det var min sak sen 

att läxa upp den här sjukskötaren och säga att nu skall hon få smärtlindrande, men 

sjukvårdaren visste ju inte det här, men utgick från att hon var en knarrig gammal svensk 

tant. ” (Speciellt ödesdigert kan det bli för sårbara patienter inom vården som inte bemöts 

på det egna modersmålet.) (F8) 

 

Även känslan av att det här kan hända mig en dag kommer då man är vittne till ens anhörig som inte 

får adekvat vård på sitt modersmål. Exempel på situationer som de som intervjuats varit vittne till är 

då en anhörig blev tvungen att göra ett minnestest på finska, då modersmålet var svenska. Det här 

ledde till direkt ångest över testet och en känsla av personlig förnedring då finskan inte längre var 

stark och egentligen aldrig varit det. En annan bekant fick psykiatrisk vård på finska, och eftersom 

svenska var modersmålet och även då känslospråket, ledde det till att hen mådde ännu sämre. En 

annan intervjupersons pappa fick intensivvård på sjukhuset. Han ringde då mitt i natten i total panik 

och sade att människor dör här runt omkring mig och att dom försöker ta livet av mig också. Han var 

dement och kunde inte finska och ingen av vårdarna kunde svenska under det här nattshiftet vilket 

ledde till att han fick total panik samt stämpel som icke-sammarbetsvillig i sina papper. Han upplevde 

då en enorm otrygghetskänsla och blev därtill orättvist behandlad på grund av att han inte förstod 

finska.  

”Jag kan berätta att en bekant med en minnessjukdom var på ett tre timmars test som 

gick på finska (trots att hennes modersmål var svensk). Säg nu sen mamma, moster, 

mommo på finska!” (F1) 

 

7.3.3 Att vara tvungen att agera tolk i vårdsituationer 

 

Många deltagare uttryckte en frustation i att vara tvungen att agera tolk för sina anhöriga eller 

bekanta, vilket ledde till att patienten som behövde tolk blev helt beroende av den anhöriga och 

privata saker kommer fram vilket kanske inte var helt optimalt anhöriga emellan. I de här 

situationerna var det helt nödvändigt med en bekant som tolk för då man är svårt sjuk kan man ännu 

mindre av ett främmande språk.  
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”Jag har min systers man som har cancer. Han är ofta på cancerkliniken och han kan 

absolut ingen finska (personen är helt svenskspråkig). Där märker man hur svårt det är och 

han kan inte ens resa dit ensam. Antingen skall jag vara med eller då min syster som talar 

mycket knagglig finska. ” (F7) 

 

7.3.4 Att uppleva kränkande situationer 

 

Förhållningssättet till äldre svenskspråkiga personer på sjukhuset har inte heller varit helt adekvat 

enligt många deltagare. Man har snäst, pratat nedvärderande och inte lyssnat eller tagit patienten på 

allvar. Här har då den anhöriga varit tvungen att gå emellan och förklara situationen och stått på 

patientens sida. Vårdpersonalen har haft bråttom och varit stressade samt visat det här tydligt för 

patienten. I den situationen är det svårt för en anhörig att vara modig och kräva bättre vård på 

svenska. Det är ofta först efteråt man har hunnit smälta situationen samt reflektera över den och då 

uppstår en förargerlse och ilska över vad som har hänt.  

”Och sen också ett nonchalant beteende av en läkare som självfallet också bara talade 

finska, slängde hennes papper på hennes mage. Använde det så att säga som ett bord. Då 

blev jag också hemskt ledsen, men det var kanske inte läge då att påpeka att ta bort 

papprena, att det är hennes mage, och att det är störande att se. Ett sådant förhållningssätt. 

” (F8) 

 

 

7.3.5 Att inte bli bemött på det egna modersmålet i en krissituation 

 

I krissituationer är det också viktigt att man som närstående blir bemött med respekt och gärna på det 

egna modersmålet. Men så har det inte varit enligt en intervjuperson. Ingen av akutvårdarna kunde ett 

ord svenska och beklagade det inte heller.   Det här kan ge en känsla av ilska, frustration och en rädsla 

för att svenskspråkiga patienter inte tas i beaktande på sjukhus eller inom vården.  

 

”Jo det är känslospråket och det är ens modersmål. Men man är i panik då så man 

kommer inte åt det där då. Det är efteråt så tänker man att varför?” (F8) 
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7.3.6 Att uppmuntra vårdpersonalen att prata svenska 

 

Många deltagare ansåg att det redan i utbildningen av studerande borde satsas ordentligt på 

inlärningen av svenska och uppmuntra studernade att använda det svenska språket. Flere deltagare 

ansåg att man som patient borde uppmuntra vårdare och läkare som vill prata svenska att faktiskt göra 

det. Vissa ansåg att det i förvaltningen borde ges vikt åt det svenska språket så att de chefer som 

anställer vårdpersonal skulle se kunskaper i svenska som en viktig merit och därmed anställa 

svenskspråkiga vårdare och läkare. En intervjuperson ansåg att det är extra viktigt med svenskspråkig 

personal inom psykiatrin, inom åldringsvården och inom den akuta vården, eftersom patientunderlaget 

där är extra sårbart och där är språket av stor betydelse för den goda vården. Att det inte fanns en enda 

svenskspråkig bland personalen på ett så stort sjukhus som en deltagare hade vistats i upplevdes som 

en stor otrygghetsaspekt. 

 

”Jag tycker det är ganska svårt att förstå att det i det här fallet är omöjligt att koordinera så 

att det finns bemötande på båda inhemska språken på någon nivå i alla fall. Att som sagt det 

måste inte vara specialisten som kan svenska, men att man på något sätt skulle kunna 

komma emot med en sjukskötare eller någonting. Det har jag lite svårt att förstå.” (F9) 

 

 

8. Diskussion 
 

Det finns mycket forskning kring betydelsen av att få vård på sitt modersmål som gjorts i andra länder 

med en annan kultur och kontext, exempelvis Canada (Hull, 2016). Språket som används inom den 

medicinska vården kräver att vårdaren behärskar medicinska ord och att vårdaren kan uttrycka sig på 

ett sätt så att patienten förstår vad vårdaren säger (Hull, 2016). Det finns också forskning som gjorts i 

Österbotten (Karkiranta, 2014). Då har man intervjuat personer finska eller svenska som modersmål 

och deras upplevelser på Vasa centralsjukhus (Karkiranta, 2014). Finlandssvenskars upplevelser kring 

betydelsen av att få vård på sitt modersmål i södra Finland är relativt lite utforskat. Syftet med den här 

studien var att utforska modersmålets betydelse för patienten inom vården. Studien fokuserar på 
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patienter som har svenska som modersmål i södra Finland. Analysen resulterade i tre huvudteman: Att 

lida av vården, att uppleva god vård på sitt eget modersmål samt att vara vittne till vårdlidande. 

 

Att lida av vården 

Då patienten inte fick vård på sitt eget modersmål resulterade det ofta led av vården i vårdsituationen. 

Det här lidandet kunde ta sig i uttryck på flera olika sätt. Många deltagare berättade om 

vårdsituationer där läkaren eller vårdpersonalen försökte prata svenska med dem men eftersom de inte 

kunde svenska så bra blev det mer en språklektion för läkaren eller vårdpersonalen och inte ett 

vårdande möte för patienten. För mycket fokus lades då på att patienten och vårdpersonalen skulle 

förstå varandra och risken för missförstånd blev då större. Enligt Sze-Mun Lee et al. (2006) finns det 

risk för missförstånd om personalen och patienten använder ett förenklat språk eftersom patienten 

eventuellt inte förstår vad som sägs och varför.  Patienten kan inte då beskriva hur någonting känns 

eller fråga det han eller hon skulle vilja fråga. Det här ledde ofta till att patienten var tvungen att byta 

språk till finska, eftersom patienten upplevde att han eller hon hade bättre finska än vårdpersonalens 

svenska. Då patienten eller vårdaren använder sig av ett språk som inte är hans eller hennes 

modersmål är risken för allvarliga missförstånd högre (Meuter, Gallois, Segalowitz, Ryder, Hocking, 

2015).  

Upplevelsen av otrygghet var ett tema som flere deltagare lyfte fram då de berättade om sina 

erfarenheter av att ha varit patient i södra Finland. Att bli akut intagen då man är svårt sjuk är i sig en 

mycket påfrestande situation och att då inte förstå vad vårdpersonalen säger åt en och att då inte ha en 

möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål var en enorm påfrestning för en av deltagarna. Det här 

visar också tidigare forskning på. Då språkbarriären är för stor mellan finsk och svenskspråkiga 

personer kan det leda till att missförstånd växer, vårdsituationen kan låsa sig, vårdkvaliteten sjunker 

och patienten är missnöjd (Luukkarinen, 2001). Även detta framkom i datamaterialet i denna studie.  

Flere deltagare uppgav att de blivit illa bemötta som svenskspråkiga patienter. Vissa upplevde det som 

att läkaren eller vårdpersonalen tyckte att det var jobbigt att han eller hon var här och krävde att få 

vård på svenska. Tidigare forskning visar att då språkbarriärer uppstår kan språket upplevas som tvärt 

och oförskämt av patienten. I vårdsituationer är språket mycket mera än ett verktyg för 

kommunikation, eftersom språket har en betydande emotionell dimension (Luukkarinen, 2001). Då 

vårdpersonalen visar respekt, är trevliga och ger utrymme för patienten och deras närstående att delta i 

vården är patienten mer nöjd med vården (Oltedal, Garratt, Johannessen, 2007). Då patienten 

upplevde sig illa bemött blev relationen till läkaren eller vårdpersonalen inte så bra och den 

utvecklades inte heller på ett fruktbart sätt. Förtroendet för vårdpersonalen led vilket ledde till ett 

lidande av vården eftersom patienten är beroende av vårdpersonalen. Enligt Eriksson (1994), kan ett 
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illa bemötande vara till exempel att inte ge karitativ vård eller att nonchalera patienten. En utebliven 

blick kan släcka den sista gnistan av livslust och glädje (Eriksson, 1994).  

Deltagarna upplevde ofta en form av ojämnställdhet i jämförelse med finskspråkiga patienter, 

eftersom deltagarna upplevde att de patienter som talade en bra finska kunde fråga mera relevanta 

frågor och därmed vara mer delaktiga i vården, samt ha mer kontroll över sin egen situation som 

patient. Inom vården är det viktigt med tydlig kommunikation. Även om både patienten och vårdaren 

talar sitt modersmål med varandra kan det vara svårt att uppnå samförståelse och en tydlig och klar 

kommunikation angående hälsoproblem. Det är helt avgörande för vårdens kvalitet på vilket sätt vi 

kommunicerar med varandra (Carroll-Johnson, 2006). Då är det naturligt att man som svenskspråkig 

patient kan känna en avund mot de som kan flytande finska och uppnår en tydlig och god 

kommunikation inom vården.  

 

Att uppleva god vård på sitt eget modersmål 

Då deltagarna upplevde god vård på sitt modersmål ledde det till en ökad trygghetskänsla. Forskning 

visar att det är i språket människan bygger upp sin verklighet och sig själv (Kokaliari, Catanzarite, 

Berzoff, 2013). Då patienten förstår vad som händer runt omkring henne, kan hon delta i vården på ett 

sätt som gör henne mer trygg och förståelsen för hela situationen blir bättre. Enligt Eriksson (1989) är 

det krävande att vara vårdare men även krävande att vara patient. Då vårdkulturen är gynnsam, där det 

ges plats för vårdandet och patienten accepterar vårdrelationen mellan vårdare och henne själv uppnås 

det ideala vårdandet. Det här förutsätter att patienten litar på vårdaren och förstår vad han eller hon 

säger.  

Många deltagare berättade att det var en stor lättnadskänsla de kände då de fick prata sitt eget 

modersmål i vårdsituationer. Att behöva översätta ord och söka ord på finska är påfrestande, särskilt i 

en situation då man är sjuk och behöver vård. Vårdarens uppgift är att lindra lidande genom ett 

kärleksfullt vårdande i personlig närvaro (Eriksson & Lindström, 2003). Den här personliga närvaron 

blir mer betydande då vårdaren pratar patientens modersmål. Patientens kultur tas i beaktande och det 

nonverbala som vårdaren förmedlar blir mer förståeligt för patienten om de delar samma modersmål 

och spåkliga kultur (Züllich, Zimmering, Keil, Querfeld, 2012).  

Då patienten förstår vad som händer runtomkring han eller henne leder det till att patienten upplever 

att han eller hon har kontroll över situationen och själv aktivt kan delta i vården. Motivatione att 

rehabilitera sig efter t.ex. en höftoperation blir större då patienten fått t.ex. fysioterapi på sitt 

modersmål eftersom patienten då kunnat kommunicera med fysioterapeuten på ett bra sätt, samt 

skapat en god relation med fysioterapeuten. Det här kan leda till att patientens tillfrisknande sker 
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snabbare. Enligt Eriksson, (1989), är att vårda inte enbart att kommunicera utan vårdandet i sig är en 

relation. En relation är alltid någonting som har betydelse och mellan två individer. Om vårdandet inte 

innehar en relation blir själva vårdakten endast en rutin, som saknar innehåll och djup. Här kom det 

fram att inom psykiatrin var det väldigt viktigt för patienter att få vård på sitt modersmål, eftersom 

just modersmålet är känslospråket och relationen till vårdarna blir då bättre om patienten får prata sitt 

modersmål. Enligt Eriksson bygger den vårdande relationen på kärlek. Inom den vårdande relationen 

finns det lugnare och mer intensiva faser, men det viktigaste är att vårdaren är där, att vårdaren finns 

till för patienten. Att som vårdare kunna ge kraft till patienten och vara en kraftresurs för patienten är 

viktigt. Varje äkta relation människor emellan kan vara en kraftkälla och en möjlighet till personlig 

tillväxt (Eriksson, 1989). Även Hemberg (2015) lyfter fram kärleken som människans starkaste 

kraftkälla. 

Ett flertal deltagare berättade att det var viktigt med en förståelse från vårdpersonalens sida för att 

patientens finska inte var så bra och att de försökte sitt bästa trots att deras kunskaper i det svenska 

språket inte var så bra. Då förståelsen fanns där var det lättare att bygga en respektfull vårdrelation 

mellan patient och vårdare. Enligt, Roberts, Irvine, Jones, Spencer, Baker, Williams (2007), kan en 

vardaglig diskussion hjälpa till att bygga upp en god relation mellan vårdare och patient. Så även den 

enkla kommunikationen mellan vårdare och patient är viktig trots språkbarriären. En känsla av 

ensamhet och utanförskap understöder både fysisk och psykisk ohälsa enligt Kulla, Sarvimäki och 

Fagerström (2006). Då patienten upplever att vårdaren tar hans eller hennes modersmål i beaktande 

kan det leda till att han eller hon upplever att känslan av ensamhet och utanförskap minskar och 

därmed leder det till att patienten känner sig bättre bemött och att vårdaren bemöter hela människan.  

 

Att vara vittne till vårdlidande 

Många av deltagarna hade nångång varit med om då en svenskspråkig anhörig blivit dåligt bemött 

eller utsatt för direkt vårdlidande i vårdsituationer. De hade då blivit vittne till vårdlidande. En 

kategori som framkom i den här studien var att man inte ville vara till besvär i olika vårdsituationer 

där man upplevt att ens anhörig blir utsatt för ett vårdlidande. Det här kunde vara fråga om olika 

saker, men ofta var det frågan om att man som anhörig inte vågade kräva vård på svenska eftersom 

hela situationen var påfrestande och kaotisk, samt att man upplevde att vårdpersonalen inte kunde 

svenska och att det då skulle ha varit ett orimligt krav från den anhörigas sida. Enligt Sze-Mun Lee et 

al. (2006) har det visat sig att det kan vara problematiskt att ha en anhörig som tolk i vårdistuationer. 

Det här på grund av att man inte med säkerhet vet hur mycket den anhörige förstår av det språk som 

vårdaren pratar samt att det kan vara frågan om känsliga ämnen som kanske patienten inte skulle vilja 

dela med sig. Ur forskningsmaterialet kom det även fram att man som anhörig inte kan vara med sin 

anhöriga som får vård dygnet runt och då kan det vara påfrestande att veta att ens anhöriga inte förstår 
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vad som sägs under natten på sjukhuset och att den anhöriga som är patient är helt beroende av sin 

anhörig för att förstå vad som händer. Men att klaga och säga i från som anhörig är mycket svårt 

eftersom man vill vara på god fot med vårdarna och läkarna som vårdar ens anhöriga.   

 

Ur studiens material kom det fram att det ofta var äldre personer som kanske glömt hur man pratar 

finska eller aldrig kunnat finska så bra som var speciellt utsatta och sårbara då de kom in på sjukhus 

eller fick vård på hälsostationer. Tidigare forskning har visat att man som äldre ofta blir svagare på ett 

språk som inte är ens modersmål. Därför är det viktigt att äldre personer får vård på sitt modersmål för 

att kommunikationen mellan vårdare och patient skall fungera (Lukkarinen, 2001). Att vara dement, 

gammal och enbart prata svenska gör att man är ytterst sårbar som patient och om de då inte finns 

svenskspråkig vårdpersonal leder det till en stor otrygghetskänsla och panik. 

 

Flera deltagare berättade om kränkande situationer som de varit med om eller varit vittne till då de 

som svenskspråkig patient eller anhörig till en svenskspråkig patient fått vård på sjukhus. Det är oklart 

här om det just varit på grund av språket sådana här situationer uppstått, men det kan antas att det 

varit en delorsak i samanhanget. Inom vården är det viktigt att man värnar om patientens värdighet 

genom att man visar det här i respektfulla handlingar och bemötanden mot patienten (Eriksson & 

Lindström, 2003). En kränkande situation kunde uppstå då t.ex. en läkare ställt patientjournal pappren 

på patientens mage då han pratade med de anhöriga om patientens tillstånd då patienten låg på 

sjukhussängen. Här kan man säga att läkarens agerande kränkte patientens värdighet, vilket ledde till 

ett lidande för patienten, men också för patientens anhöriga.  

 

Som anhörig var det väldigt viktigt att bli bemött på sitt modersmål, eftersom modersmålet är 

känslospråket, med vilket man kan förmedla sina känslor och blir förstådd samt själv förstår 

situationen (Taylor et al., 2013). Då det är frågan om en krissituation är det mycket viktigt att bli 

bemött på sitt modersmål som anhörig, eftersom man i den situationen kan uppleva en känsla av panik 

och oro för ens närstående. Om man då inte blir bemött på sitt modersmål kan det enligt studiens 

resultat leda till ännu mer otrygghet, panik och en känsla av att man inte är väl bemött. Det här gällde 

oavsett om det i krissituationen gällde en anhörig eller en själv. Tidigare forskning visar att även om 

vårdaren endast kan prata vardagliga ting med patienten på hans eller hennes modersmål hjälper det 

att skapa en god relation mellan patienten och vårdaren (Roberts et al., 2007). Det som är nytt i den 

här studien var att även de anhöriga upplevde det påfrestande att inte bli bemötta på sitt modersmål då 

krissituationen gällde en närstående.  
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Ur studiens forskningsmaterial framkommer det att flere deltagare 

 

 ansåg det viktigt att uppmuntra vårdpersonal till att använda det svenska språket. Här ansåg en del att 

det var arbetsgivarens uppgift att göra det här men en del ansåg även att man som patient alltid borde 

uppmuntra vårdpersonal som vill prata svenska att göra det. Enligt Roberts et al., (2007) korrelerar 

användning av ett minoritetsspråk hos vårdarna med hur pass positiva attityder vårdarna har gentemot 

minoritetsspråket. Då vårdarna har ett högt kunnande av minoritetsspråket leder det till att de även har 

en positiv attityd gentemot språket. Därför är det viktigt att arbetsgivaren stöder vårdarna med till 

exempel språkkurser i minoritetsspråket, eftersom de hjälper till att ändra negativa attityder mot 

språket till mer positiva (Roberts et al., 2007). hälsovårdspersonalen, eftersom de hjälper till att ändra 

negativa attityder mot språket till mera positiva (Roberts et al., 2007).  

 

9. Metodologiska överväganden 
 

Syftet med denna avhandling var att beskriva betydelsen av att få vård på sitt modersmål för patienten 

inom vården. Nio stycken halvstrukturerade intervjuer gjordes. Intervjuerna gjordes enskilt med varje 

deltagare, antingen i personens hem eller på ett cafe. Atmosfären var avslappnad under intervjuerna 

och forskaren hade vissa fastställda frågor men kom med tilläggsfrågor för att få mer information och 

djupare svar av deltagarna. För att tydligt förklara deltagarnas kontext finns det som bilaga en tabell 

över deltagarnas ålder, civilstånd, hemort, yrke och sjukdomshistoria. Som analysmetod användes 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Då induktiv ansats används finns ingen förbestämd 

modell som följs, utan en förutsättningslös analys av texten används (Granskär, Höglund Nielsen, 

2008). Enligt Granskär et al., (2008) är verkligheten subjektiv, komplex, beroende av kontexten och 

konstruerad. På grund av det här är det viktigt att läsaren är medveten om deltagarnas livsvillkor för 

att förstå och kunna tolka deras svar. Enligt Ödman (2003), kan man beskriva den här analysprocessen 

som att lägga ett pussel. Då man först ser alla bitar blir man ångestfylld, men så hittar man ett par och 

så flere par. Efter en tid börjar bilder stiga fram och en helhet ge sig till utryck. På samma sätt har 

forskningsmaterialet analyserats och tolkats. Fokus skall vid kvalitativ forskning ligga vid att lyfta 

fram likheter och olikheter (Lundman, Hällgren-Graneheim, 2012).  Efter att materialet läst igenom 

ett flertal gånger har det streckats över med olka färger meningsenheter som hör till olika kategorier. 

De här meningsenheterna har sedan kondencerats till kortare meningsenheter. Alla de här 

kondencerade meningsenheterna har sedan fått en kod. Alla koder har sedan placerats under olika 

teman, som i sig placerats under oilka huvudteman. Analysen har följt principerna enligt Lundman & 
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Hällgren-Graneheim (2012). För att tydliggöra underteman och huvudteman finns det en tabell över 

dem. Alla underteman och huvudteman har sedan beskrivits och tydliggjorts med ett eller flere citat 

från intervjuerna. Det här har gjorts för att förstärka analysens trovärdighet. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004) är giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet begrepp som definierar en kvalitativ 

studies trovärdighet. För att förstärka alla de här delarna har forskarens tankegång tydligjorts med 

citat från intervjuerna.  

Nio intervjuer gjordes. Antalet kan ses som litet, men ingen intervju gjordes per telefon, vilket gjorde 

att intervjuerna blev avslappnade, informativa och personliga. Intervjuernas längd var cirka 30 

minuter. Största delen av deltagarna rekryterades på ett sjukhus i huvudstadsregionen. Resten av 

deltagarna rekryterades via den så kallade snöbollseffekten: de som kunde gav förslag på eventuellt 

andra lämpliga deltagare. Intervjuerna gjordes i deltagarnas hem eller på ett cafe. Platsen för intervjun 

valdes av deltagarna. Ett frågeformulär följdes under intervjun men tilläggsfrågor ställdes vid behov. 

Atmosfären vid intervjuerna var avslappnad. Svaren var omfattande, informativa och reflekterande. 

Mot slutet av intervjun ställdes alltid frågan om det var något deltagaren ville tillägga. 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) är förförståelsen en viktig del av analysprocessen. 

Under intervjun är forskaren delaktig i skapandet av berättelsen i samspel med deltagarna. Forskaren 

skall lyfta fram sin förförståelse för det som han eller hon forskar i. Till deltagarna gavs ett 

informationsbrev där det stod vilken bakgrund forksaren har och före intervjun började förklarade 

forskaren vad studien handlade om och forskarens bakgrund, samt på vilka villkor deltagarna deltog i 

studien. Forskaren har en bakgrund som fysioterapeut på ett sjukhus i södra Finland. Det här påverkar 

forskarens förförståelse i och med att forskaren har erfarenhet från vårdarbete på sjukhus i södra 

Finland. Det här förklarades också för deltagarna innan intervjun började. Det här kan ha påverkat 

deltagarna eftersom de kanske inte var motiverade att kritisera vården men även på ett positivt sätt 

eftersom de då uppfattade att forskaren förstod vad de berättade. Är datamängden tillräckligt stor och 

omfattande i relation till forskningens syfte? Nio personer intervjuades. Flere kunde ha intervjuats, 

men datamängden blev ändå stor och substansen på berättelserna var djup och informativ, så 

datamängden kan nog anses som tillräckligt stor. En rikedom var att deltagarna var från olika 

områden i södra Finland, samt att de var olika åldrar. Det här bidrog till att det blev en heterogen 

grupp och att svaren blev mer nyanserade. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim skall en text 

förstås ur sitt sammanhang. I denna studie har olika meningsenheter placerats under olika teman för 

att göra det förståeligt ur vilken kontext texten tillhör.  

En studies giltighet är god om studiens resultat lyfter fram det som är karaktäristiskt för studiens syfte 

(Lundman, Hällgren-Graneheim, 2012). Syftet med den här studien var att beskriva betydelsen av att 

få vård på sitt modersmål för patienten inom vården. Deltagarna är en heterogen grupp och kommer 

från olika områden i södra Finland, vilket ger mer nyanserade intervjuer. Alla intervjuer är personliga 
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berättelser, där personens livsvillkor, erfarenheter och livssituation spelar en stor roll. Berättelserna 

har sedan analyserats av forskaren i samråd av en mer erfaren forskare. För att ge läsaren en chans att 

bedöma giltighet har det satts med en tabell over analysarbetet samt citat från intervjuerna och en 

tabell över deltagarnas personliga uppgifter.  

En studies tillförlitlighet kan anses vara bra om forskaren verifierar sina tankegångar, tolkningar och 

analys av forskningmaterialet (Lundman, Hällgren-Graneheim, 2012). I studien har forskaren 

tydliggjort för sin tankegång i en tabell med meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder 

samt teman. Dessa teman har sedan placerats ut i en tabell med understeman och huvudteman. 

Forskaren har under analysprocessens gång fått hjälp och stöd av en mer erfaren forskare. Det är upp 

till var och en läsare att bedöma forskningens tillförlitlighet. Studiens styrka kan här anses vara ett 

noggrant dokumenterat och systematiskt gjort analysarbete.  

 

Det är läsaren som avgör om studiens resultat är överförbart på andra grupper eller personer 

(Lundman, Hällgren-Graneheim, 2012). I denna studie har det noggrannt och tydligt redogjorts 

deltagare, datainsamling, analys samt forskningsmaterialets kontext för att underlätta läsarens 

uppfattning om resultatens överförbarhet. Resultaten från forskningsmaterialet kan anses avspegla en 

rådande uppfattning om betydelsen av att få vård på sitt modersmål för patienten inom vården. 

Eftersom det endast var nio deltagare i studien är urvalet relativt litet vilket kan påverka 

överförbarheten samt generaliserbarheten negativt. Men berättelsernas djup och substans ger en tydlig 

bild av betydelsen av att få vård på sitt modersmål för patienten inom vården.  
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10. Slutsats 
 

Studiens syfte var att beskriva betydelsen av att få vård på sitt modersmål för patienten inom vården. 

Att inte få vård på det egna modersmålet, kan ge upphov till ett lidande i vården. Att få vård på det 

egna modersmålet ansågs vara bra och i vissa fall helt nödvändigt för att vården skulle vara kvalitativt 

god. Då vård givits på det egna modersmålet ledde det till att patienten tillfrisknade snabbare, 

vårdrelationen blev bättre mellan vårdare och patient och patienten kände sig mera trygg och nöjd 

med vården. Då anhöriga och bekanta inte fick vård på sitt modersmål blev deltagarna vittne till 

vårdlidande, vilket uppfattades som ovärdigt bemötande gentemot deltagaren och dess anhöriga. Att 

förstå och bli förstådd i en vårdsituation var mycket viktigt enligt deltagarna. Att uppmuntra 

vårdpersonal att prata svenska ansågs som viktigt för att erhålla svensk service inom vården i 

framtiden. Att vårdaren bemöter hela människan och tar patientens modersmål i beaktande 

uppfattades som en betydande del av kvalitativt god vård. Att inte vara förmögen att uttrycka sig på 

samma sätt som finskspråkiga patienter uppfattades som orättvist.  

Betydelsen av vård på svenska för patienter i södra Finland har studerats relativt lite, trots att temat är 

mycket aktuellt i dagens Finland. Deltagarna i denna studie lyfte fram modersmålets betydelse för 

vårdrelationen. Förslag till fortsatt forskning kunde vara modersmålets betydelse ur vårdarens 

perspektiv.  
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Bilaga 1. Forskningplan för godkännande av forskningslov. 

	

Betydelsen av att få vård på eget modersmål. 

 

 

 

Tekijä: Maisterinopiskelija Emelie Sved, eahlberg@abo.fi, 050 5596350 

Oppilaitos: Åbo Akademi, Vårdvetenskap 

Ohjaaja: TtT, yliopistonopettaja Jessica Hemberg, jessica.hemberg@abo.fi, +358 503417109 

 

Johdanto 

Olen fysioterapeutti ja olen työskennellyt fysioterapeuttina. Tällä hetkellä olen hoitovapaalla töistä ja 

teen pro graduani Åbo Akademissa, pääaineena hoitotiedettä. Olen työssäni huomannut, että 

tulkkauspalvelua käytetään, mutta ehkä ei aina riittävästi ja koen, että etenkin ruotsinkielisten 

potilaiden kohdalla käytetään erittäin harvoin tulkkauspalvelua, riippumatta siitä, kuinka hyvin 

kommunikatio sujuu. Tästä syystä, haluaisin tutkia äidinkielellä tapahtuvan hoidon merkitystä. 

Kohderyhmä on ruotsinkieliset potilaat.  

Tutkimuksen tausta 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet miten tärkeää on, että potilas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi 

hoitotilanteissa. Se miten hoitohenkilökunta ja potilaat kommunikoivat keskenään on keskeisessä 

roolissa kun tavoitellaan hyvää hoitoa (Carroll-Johnson, 2006). Mikäli potilas ei ymmärrä, tai 

ymmärtää vähän, sitä kieltä mitä hoitohenkilökunta puhuu, on vääränlaisten diagnoosien ja väärän 

hoidon riski moninkertaistunut. Ammattilaiset tulkkaajat voidaan käyttää, jotta vältetään 

väärinymmärryksiltä, mutta ne eivät ole aina käytettävissä (Gibbs, Paradies, Priest, Truong, 2017; 

Dahlby Landmark, Svennevig, Gerwing, Gulbrandsen, 2016). Tämän takia on tärkeää, että saadaan 

enemmän ymmärrystä potilaan näkökulmasta, miksi hoito omalla äidinkielellä on tärkeää. 
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Keskeiset käsitteet 

Tutkimuksessani keskeiset käsitteet ovat: äidinkieli, kulttuuri, kommunikaatio ja vuorovaikutus. 

 

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Toivon, että tämä opinnäytetyö tuo enemmän ymmärrystä miksi hoito omalla äidinkielellä on tärkeää 

sekä potilaalle, että hoitohenkilökunnalle. Työn merkitys yksikölle voisi olla se, että paremmin 

tiedostetaan se vaikutus joka hoidon kielellä on hoitosuhteen kannalta. 

 

Tutkimuskysymys 

Mikä merkitys potilaalle on, että hän saa hoitoa omalla äidinkielellä? 

 

Tutkimuksen toteutus 

Kohderyhmä ja aineistonkeruu 

Tulen haastattelemaan yhdeksän potilasta joiden äidinkieli on ruotsi. Nämä potilaat ovat juuri käyneet 

läpi tekonivelleikkauksen. Edellytyksenä on tietenkin, että potilaat kykenevät ja haluavat olla mukana 

tutkimusessa, ja luonnollisesti se, että aika ja paikka on haastattelulle sopiva. Ajankohdasta ja paikasta 

sopisin erikseen haastateltavaksi haluavan potilaan kanssa. Mahdollisesti haastattelu voisi siis 

tapahtua myös sairaalajakson jälkeen, esimerkiksi potilaan luona. 

Haen nyt keväällä tutkimuslupaa ja kun olen sen saanut toivon saavani yhdyshenkilön teiltä. Hänen 

kanssaan sovin sitten miten tämä tutkimus käytännössä toteutetaan. Helpoin tapa on varmasti, että 

yhdyshenkilö jakaa potilaille tietopaperit tästä tutkimuksesta ja ilmoittaa sitten minulle kun 

tutkimukseen halukkaita henkilöitä löytyy. Tämän jälkeen olen yhteydessä heihin ja sovin jokaisen 

kanssa sopiva aika ja paikka haastatteluun. Haastattelu tulee kestämään enintään 30 min ja sitä 

tallennetaan. Tutkimuksen tekijä tekee haastattelun. Liitteenä ovat haastattelukysymykset.  

 

 

Aineiston käsittely ja analyysi 
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Tallennetut haastattelut käydään huolellisesti läpi ja analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin 

mukaan. Käytän tässä Graneheim & Lundman (2008) lähteenä. Tutkimus tulee pohjautumaan 

fenomenologiseen hermeneuttiseen ajattelutapaan, eli tulkitsen saamani materiaalin sen mukaan.  

 

Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset 

Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, on tutkimuksen luotettavuus pitkälti kiinni siitä, kuinka 

hyvin tutkija on pystynyt tulkitsemaan saamansa tietoa. Eettisenä pohjana tutkimustyössä käytetään 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012). Näistä ohjeista 

nousee kolme tärkeintä:  

1. Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

2. Vahingoittamisen välttäminen ja 

3. Yksityisyys ja tietosuoja. 

 

Kustannukset, aikataulu ja raportointi 

Tästä tutkimuksesta ei synny kustannuksia. Opinnäytetyö tulee valmistumaan kevään 2019 aikana ja 

sitä voidaan esittää esimerkiksi sairaalaan auditoriossa kun sopiva ajankohta löytyy. Tutkimus 

julkaistaan maisterin opinnäytetyönä ruotsiksi ja tieteellisenä artikkelina myös ruotsiksi ja 

englanniksi.  
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Bilaga 2. Information till deltagarna.  

 

Ärade patient, 

Ni har vårdats på sjukhus. Rörande er vård tar vi därför kontakt med er i forskningssyfte.  

Lov har givits för att utföra en studie vars namn är ”Betydelsen av att få vård på sitt modersmål”. 

Syftet med studien är att få mera kunskap om modersmålets betydelse för patienten inom vården. Det 

här är viktigt eftersom tidigare studier har påvisat att det för en god vård är viktigt att 

kommunikationen mellan patient och vårdare fungerar bra. Genom studien önskar vi få djupare och 

bredare kunskap om betydelsen av att få vård på sitt modersmål. Magisterstuderande Emelie Sved 

utför studien inom Åbo Akademi och handleds av universitetslärare, HVD Jessica Hemberg.  

Vi bjuder in er att delta i studien. Så här kan ni delta i studien: 

Bestäm en passande tidpunkt för intervjun. Intervjun tar högst 30 min och sker antingen på 

vårdavdelningen i enskilt rum eller på passande plats efter sjukhusvistelsen. Intervjun spelas in och 

allt material behandlas konfidentiellt och används endast för forskningsändamålet. All information 

som uppkommer om er under studien behandlas konfidentiellt utan ert namn och era personuppgifter.   

Det är helt frivilligt att delta i studien. Deltagande eller icke deltagande i studien kommer inte att 

påverka er vård på sjukhuset nu eller i framtiden.  

Mer information om studien kan ni få från magisterstuderande Emelie Sved, 050-5596350, 

eahlberg@abo.fi, universitetslärare, HVD Jessica Hemberg 050-3417109, jessica.hemberg@abo.fi. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor. 

 

 

Intervjun inleds: 

Bakgrundsinformation 

Ålder?  

Civilstånd?  

Bakgrund, arbete /utbildning? 

Bosatt var?  

Modersmål? 

 

Intervjufrågor: 

1. Berätta sådär allmänt (generellt) om dina olika erfarenheter som patient i Finland.  

a) Hurudana besök har du haft inom vården, var har du fått vård, gällande vilka hälsoproblem?  

b) Ungefär hur ofta har du besökt vården de senaste åren? 

 

2. Berätta om en specifik vårdsituation där du inte blivit bemött på ditt eget modersmål (svenska) men 

att du ändå upplever att du fick hjälp och vård för ditt hälsoproblem?  

 

a) Hur upplevde du situationen när personalen bemötte dig då du pratade svenska? Hur kändes det 

inombords? Hur kändes det att få vård/inte få vård på sitt modersmål? 
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b)  Förstod du allting som de sa till dig? Uppstod det problem? Missförstånd? Hur utvecklades 

situationen, förstod du allt gällande din vård? Blev du tvungen att motvilligt byta språk och använda 

finska /kunde du finska? Vilken nivå skulle du bedöma att dina finska språkkunskaper ligger på (på en 

skala från 4-10, skolvitsordsbetyg)?  

c) Hur utvecklades situationen (Gjorde vårdpersonalen alls några försök att bemöta dig på svenska 

och använda ditt modersmål, kompromissade de/gick de halvvägs? Pratade du svenska och vårdaren 

finska?) Vilken nivå skulle du bedöma att vårdpersonalen hade i svenska-kunskaper i detta specifika 

fall (på en skala från 4-10, skolvitsordsbetyg)? 

d) Hur upplevde du vårdandet? Värdigt, nedvärderande, kränkande, vänligt, kyligt osv…? 

e) Upplevde du att personalen förstod allt du sade till dem? 

f) Har du reflekterat kring det som hände i efterhand och vilka tankar har du då haft? 

3. Berätta om en annan besvärlig vårdsituation när du inte blivit bemött på eget modersmål (svenska) 

och där du upplevt att du blivit kränkt som person pga. detta och där du blev orolig känslomässigt för 

att vårdfel skulle uppstå eller komplikationer?  

a) Vad kände du inuti? Blev du mer orolig/ otrygg för ditt hälsotillstånd pga. 

kommunikationsproblemen? Hur upplevde du att språkkommunikationen påverkade dig och ev. oro?  

b) Vad tänkte du om vårdaren?  Tyckte du att vårdaren nonchalerade dig då hon inte kunde bemöta 

dig på ditt eget modersmål?  

c) Hur upplevde du dig själv och ditt värde som person? Fick din värdighet som person sig en törn? 

Kände du dig rent av kränkt eller som sämre person då du inte kunde betjänas på ditt eget språk? 

d) Hur hade du önskat/hoppats att personalen hade agerat istället?  

e) Hur hade det känts att ha fått en vårdare som kunde bemöta dig på svenska? 

f) Har du reflekterat kring händelsen i efterhand och hur vårdpersonalen bemötte dig, och vilka tankar 

har du då haft gällande det som hände? 

 

4. Har du sagt till /krävt att få vårdpersonal som kunde bemöta dig på modersmål?  

a) Vad tror du det skulle ha lett till om du agerat annorlunda/krävt vård på modersmålet? 
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5. Har det inträffat missförstånd eller direkta vårdfel /komplikationer pga. att du inte fått vård på eget 

modersmål? 

 

6. Hur upplever du kvaliteten på vården har varit när du inte blivit bemött på ditt eget modersmål? 

Vilka tankar har du haft inombords? 

 

7. Vad borde man göra för att vården skulle bli bättre med tanke på att alla skulle få bli vårdare och 

bemötta på eget modersmål (svenska)?  

a)  Vad borde åtgärdas för att säkerställa att alla patienter skulle få god vård och bemötande på det 

egna modersmålet?  

b) Vad är vårdens ansvar här? 

c) Vad är patientens ansvar här? 

d) Vilka tankar har du gällande vad det kan leda till för patienten att inte få vård på sitt modersmål? 

Vad tror du om detta? Hur kan det kännas inombords för patienten? 

8. Hur skulle du vilja sammanfatta allt det du sagt idag? /Vad vill du speciellt lyfta fram om du skulle 

nämna de tre viktigaste sakerna gällande betydelsen av att få vård på eget modersmål? 

Avslutning 

Tack så mycket för att du ville dela med dig av dina erfarenheter! 
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Bilaga 4. Allmän information över forskningpersonerna. 

Kön Ålder/civilstån
d 

Arbete/Utbildning Erfarenhet från 
sjukhus 

Pensionerad/Arbetande 
Hemort. 

F1 
Kvinna 

71, gift Ekonom, arbetat med 
teater. 

Höftoperation våren 
2018. 

Pensionerad. 
Helsingfors. 

F2 
Kvinna 

68, gift Arbetat inom 
försäkringsbranchen. 

Höftoperation våren 
2018. 

Pensionerad. 
Vanda. 

F3 
Man 

63, sambo Arbetat som sjöman, 
företagare och i 
statens telefontjänst. 

Höftoperation våren 
2018. Många andra 
ledoperationer innan. 

Pensionerad. 
Helsingfors. 

F4 
Man 

73, gift Maskiningenjör. 
Arbetat som konsult. 

Minnesundersökning, 
gått till läkaren 
ungefär en gång i 
månaden. 

Deltidspensionerad. 
Helsingfors. 

F5 
Man 

66, gift Ekonom. Arbetet 
med TV produktion 
och som lärare och 
rektor. 

Knäoperation 
sommaren 2018. 
Hjärninfarkt för ca 10 
år sedan.  

Arbetar som rektor. 
Helsingfors. 

F6 
Man 

65, gift Bibliotekarie. Läst 
historia som 
huvudämne. 

Fick blintarmen 
opererad för några år 
sedan.  

Pensionerad. 
Esbo. 

F7 
Kvinna 

77, ogift Sjukvårdare. Jobbat 
inom 
sjukhusförvaltningen. 

Jobbat hela sin 
yrkeskarriär på 
sjukhus. Opererat sin 
höftled sommaren 
2018. 

Pensionerad. 
Helsingfors. 

F8 
Kvinna 

65, gift. Bibliotekarie. Jobbat 
på bibliotek. 

Fött barn på sjukhus. 
Följt med sina 
anhöriga under 
sjukhusvistelse. 

Arbetar som 
bibliotekarie. 
Esbo. 

F9 
Kvinna 

27, sällskapar. Ekonom. Jobbar som 
konsult. 

Fått en blodpropp i 
lungan för några år 
sedan. Opererat 
höften. 

Jobbar som konsult. 
Helsingfors. 
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Bilaga 5. Överenskommelse över sekretess.
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Bilaga 6. Sammanfattning över studien. 
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Bilaga 7. Ansökan om forskningslov. 
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Bilaga 8. Blankett över godkänt forskningslov. 
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 Bilaga 9. Ett urdrag ur studiens meningsenheter. 

Meningsenhet	 Kondenserdad	
meningsenhet	

Kod	 Underkategori	 Kategori	

”Ibland	har	jag	råkat	ut	
för		läkare	som	vill	öva	
på	sin	svenska	med	
mig,	vilket	är	en	positiv	
inställning,	men	det	blir	
ingenting	av	det	och	då	
övergår	jag	till	finska.”	
	
	
”Det	är	väldigt	länge	
sen,	kanske	en	15	år	
sedan,	jag	hade	ont	i	
nacken	och	jag	var	
hos	en	läkare	som	
skulle	behandla	mig	
på	svenska	med	våld.	
Det	var	ett	vanligt	
läkarbesök	där	jag	
förklarar	var	jag	har	
ont	och	det	gick	fel.	
Det	var	alldeles	klart,	
det	borde	jag	ha	gjort	
något	åt.	Och	det	var	
efter	honom	som	jag	
kommit	till	att	vi	talar	
finska	då	när	det	skall	
vara	rätt	diagnos.	”	
”Till	exempel	
anestesiläkaren	såg	
att	jag	är	svensk.	Så	
fråga	han	att	om	han	
får	träna	svenska	
med	mig	i	
uppvakningsrummet.	
Så	han	prata	svenska	
med	mig.	Jag	lyfter	på	
hatten.	Och	så	hade	
jag	sen	ännu	på	
natten	så	mycket	värk	
att		dom	fick	kalla	
honom	på	nytt.	Och	
så	såg	jag	ju	att	det	
var	samma	person	

Läkaren	övar	sin	
svenska	med	
mig.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Språklektion.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Utebliven	vård	på	
det	egna	
modersmålet.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vårdlidande.	
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och	då	fortsatte	jag	
på	svenska	men	då	sa	
han	att	nu	är	han	nog	
så	trött	att	nu	orkar	
han	nog	inte	mera	på	
svenska	utan	han	
talar	nu	finska.”	
	
Det	är	ett	par	tre	år	
sedan	jag	ringde	till	
ett	pensionsbolag	och	
det	var	en	dam	som	
svarade	och	hon	ville	
nödvändigtvis	prata	
svenska.	
	
	
Vi	började	på	svenska	
och	jag	blev	förvånad,	
det	var	ju	roligt.	Det	
värsta	var	att	jag	
förstod	ingenting	av	
vad	hon	sa.	Det	är	
ungefär	som	när	Sara	
Forsberg	talar	olika	
språk,	det	betyder	
ingenting	men	låter	
som	svenska.	Jag	fick	
liksom	pina	henne	till	
att	byta	om	till	finska	
för	det	var	så	viktiga	
saker	för	mig,	jag	ville	
ju	också	veta	vad	hon	
talar	om!	
	
Sen	dessutom	om	det	
då	är	en	finsk	läkare	
som	skall	skall	tala	
svenska	så	är	det	
jättejobbigt,	det	blir	
så	hackigt	och	jag	
förstår	ingenting.		
	
Om	jag	sen	ännu	skall	
föreslå	att	han	skall	
säga	det	på	finska	så	
blir	dom	ofta	sårade	
för	dom	har	försökt	
tala	svenska.	
Om	någon	
finskspråkig	börja	tala	
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svenska	med	mig	så	
talar	jag	nog	svenska	
med	hen,	det	är	ju	en	
vänlig	schest	att	tala	
svenska	med	mig.	Om	
jag	inte	sen	förstår	
den	där	svenskan	han	
säger	till	mig	så	ber	
jag	honomm	att	tala	
finska.	Men	det	är	
nog	bara	i	yttersta	
nödfall,	för	det	är	
sårande	att	kräva	att	
han	svenska	inte	är	så	
bra	att	jag	skulle	
förstå	vad	han	säger.	
Det	beror	ju	från	fall	
till	fall,	men	om	
någon	börjar	tala	
svenska	så	då	har	jag	
alltid	fortsatt	på	
svenska,	förstås.	
	
Det	är	bara	att	
fortsätta	på	svenska	
om	han	en	gång	har	
börjat	på	svenska.	
Det	finns	inga	andra	
möjligheter	där.	Om	
det	nu	sen	helt	spårar	
ur	så	då.	Men	det	har	
nog	alltid	gått	alldeles	
bra.	Om	någon	har	
börjat	på	svenska	så	
har	det	nog	alltid	gått	
att	slutföra.	
	
det	på	svenska.	
	
Ibland	har	
gynekologen	försökt	
tala	svenska,	men	jag	
har	upplevt	att	det	
blir	liksom	en	
språklektion	för	han	
eller	henne.	Istället	
för	ett	vårdbesök	som	
gäller	mig	som	
patient.		
	
Fast	jag	har	talat	om	
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den	här	
språklektionen,	den	
är	kanske	inte	så	bra.	
Men	sen	kanske	i	ett	
senare	skede	kan	det	
hjälpa	om	någon	ser	
på	en	och	säger	några	
ord	på	svenska.	
	
Jag	hade	svimmat		
flera	gånger	hemma	
och	mådde	jätte	
dåligt.	Då	är	man	ju	
ganska	sådär	orolig.	
Så	det	var	ganska	
tungt	att	inte	få	vård	
på	svenska.		
	
Jag	blev	jätte	tyngd	
av	det,	jätte	ledsen.	
För	att	dels	så	
omständigheterna	
gjorde	ju	redan	det	
att	man	var	skärrad	
men	sen	när	man	inte	
förstod	vad	som	
hände	så	den	enda	
tryggheten	var	ju	då	
att	jag	nog	litar	på	
finsk	sjukvård	och	
litar	på	människorna.	
Det	ryktet	har	jag	
burit	med	mig.	Och	
inte	gör	dom	ju	
någonting	som	är	
dåligt	för	en.	Men	
man	blir	nog	lite	
sådär	skärrad.	Man	
blir	inte	lugn	av	att	
inte	förstå.		
	
Jag	har	en	allmän	
uppfattning	om	att	
folk	inte	är	glada	då	
man	pratar	svenska.	
Vilket	ganska	ofta	
visar	sig	att	är	sant.	
Så	sen	när	man	är	i	en	
utsatt	situation	som	
på	sjukhus	så	vill	man	
ju	inte	förvärra	sin	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	vara	svårt	
sjuk	och	orolig.	
Tungt	att	inte	få	
vård	på	sitt	eget	
modersmål.	
	
	
	
	
Att	inte	förstå	
vad	som	händer	
runtomkring	en	
gör	en	ledsen	
och	tyngd	Man	
blir	skärrad	och	
orolig.	Den	enda	
tryggheten	är	att	
man	litar	på	
finsk	sjukvård.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	prata	
svenska	ogillas	i	
många	fall.	Så	
att	prata	
svenska	i	en	
utsatt	situation	
kan	förvärra	
telationen	till	
vårdarna.	Det	
här	leder	till	en	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	 vara	 svårt	 sjuk	
och	inte	förstå	vad	
vårdpersonalen	
säger	 eller	 bli	
förstådd	är	mycket	
tungt.	
	
	
	
	
Man	 blir	 ledsen,	
skärrad,	 tyngd	 och	
otrygg	då	man	inte	
förstår	 vad	 som	
händer	
runtomkring	 en.	
Man	 litar	 ändå	 på	
att	vården	är	god.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	 ha	 känslan	 av	
att	 man	 inte	 blir	
välbehandlad	 ifall	
man	 pratar	
svenska	 och	 vill	
upprätthålla	 en	
god	 relation	 till	
vårdarna.	 Att	
känna	 sig	 otrygg	
på	 grund	 av	 det	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Utebliven	vård	på	
det	egna	
modersmålet.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Vårdlidande.	



	 66	

ställning	mot	läkare	
och	så	vidare.	Så	det	
kändes	nog	otryggt.	
	
Det	var	inte	som	att	
dom	var	elaka	men	
man	vet	ju	att	dom	
kanske	inte	heller	
jättegärna	vill	prata	
svenska	och	sen	blir	
dom	pushade	att	göra	
det	i	vissa	lägen	så	då	
kan	man	ju	fundera	
sen	om	dom	gör	sitt	
bästa	eller	inte.	
	
Jo	det	gjorde	det.	Jag	
hade	lite	missförstått.	
Det	var	så	att	det	
visade	sig	sedan	att	
jag	hade	blodpropp	
och	den	satt	i	lungan	
och	dom	hade	just	
pratat	mycket	om	att	
den	for	igenom	
hjärtat	och	så	vidare.	
Så	jag	missförstod	var	
den	satt.	
	
Men	det	kanske	tog	
ett	halvt	dygn	från	att	
dom	visste	vad	felet	
var	till	att	jag	påriktigt	
förstod	det.		
	
	
Eftersom	ingen	kunde	
svenska	där	så	
pratade	ju	dom	bara	
finska.	Även	fast	jag	
pratade	svenska	så	
gjorde	det	inte	att	
dom	ändra.	Dom	
pratade	fortfarande	
finska.	Då	var	det	ju	
bättre	bara	för	mig	
att	byta	till	finska.	Det	
skulle	inte	ha	funkat	
annars.	Men	det	
kändes	dåligt,	att	
man	redan	är	orolig	

otrygg	känsla.	
	
	
	
Känslan	av	att	
vårdpersonalen	
blir	tvingad	att	
prata	svenska	
och	man	
upplever	att	
dom	kanske	inte	
gör	sitt	bästa	då.		
	
	
	
	
Att	tro	att	
blodproppen	
satt	i	hjärtat	i	
stället	för	lungan	
på	grund	av	att	
man	inte	förstår	
språket	vårdaren	
pratar.		
	
	
	
	
	
Att	det	tar	ett	
halvt	dygn	innan	
man	förstår	var	
felet	ligger.		
	
	
	
Att	bli	tvungen	
att	prata	finska	
även	fast	man	
försöker	prata	
svenska	då	man	
är	allvarligt	sjuk.	
Det	här	ger	en	
känsla	av	
obekvämhet	och	
att	det	inte	är	
roligt.		
	
	
	
	

här.	
	
	
	
Upplevd	
otrygghetskänsla	
då	 vårdpersonalen	
blir	 tvungen	 att	
prata	 svenska,	 då	
patienten	
uppfattar	 att	 dom	
inte	vill.	
	
	
	
	
Att	 missförstå	 vad	
som	är	fel	på	en	på	
grund	 av	 språket	
vårdpersonalen	
pratar.		
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	själv	inte	förstå	
vad	som	är	fel	med	
en	på	grund	av	att	
ingen	 pratar	
svenska.	
	
	
Att	 tvingas	 prata	
finska	 då	 man	 är	
allvarligt	 sjuk	 fast	
man	 försökt	 prata	
svenska.	
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och	kanske	inte	till	
100	procent	
presterande	läge	att	
sedan	behöva	prata	
ett	språk	som	man	
känner	sig	halvt	
obekväm	med.	Det	
kändes	inte	så	kul.		
	
Vänligt	skulle	jag	nog	
inte	säga	att	det	var.	
Att	om	du	säger	att	
du	inte	kan	finska	så	
bra	och	den	som	står	
framför	dig	fortsätter	
prata	finska	så	känner	
man	ju	sig	inte	så	
omhändertagen.	
	
Jag	tror	att	i	vanliga	
fall,	och	jag	lever	ju	
här	i	vanliga	fall	så	
inte	är	det	ju	något	
problem	att	byta	till	
finska.	Men	just	i	en	
sådan	där	situation	
när	man	är	orolig	för	
sin	hälsa	och	inte	vet	
vad	som	händer	så	
skulle	man	ju	från	
början	redan	vara	
ganska	sådär…	Eller	
jag	tror	dom	
flesta	skulle	vara	
ganska	sådär,	ha	en	
olycklig	känsla.	Och	
då	kan	sådanä	har	fel	
som	i	mitt	vanliga	liv	
skulle	ses	om	en	
detalj	bli	ganska	stora	
och	bryta	ner	en	ännu	
mer.			
	
	
Det	är	ganska	svårt,	
då	ser	jag	mig	ändå	
som	en	ganska	
psykiskt	stark	person,	
men	just	när	man	är	i	
dom	här	lägena	så	är	
det	ganska	svårt	att	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	säga	att	man	
inte	kan	finska	
och	personer	
som	pratar	med	
dig	bara	
fortsätter	prata	
på	finska.	Att	
inte	li	tagen	på	
allvar.	
	
Att	vara	svårt	
sjuk	och	inte	få	
vård	på	sitt	
modersmål	leder	
till	en	känsla	av	
olycklighet	och	
man	blir	mera	
nedbruten	än	
man	skulle	bli	i	
vanliga	fall	då	
man	är	frisk.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	vara	sårbar	
då	man	är	sjuk	
och	att	inte	orka	
kämpa	för	att	få	
vård	på	sitt	
modersmål.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	 inte	 bli	 tagen	
på	 allvar	 då	 man	
säger	 att	man	 inte	
kan	finska	så	bra.		
	
	
	
	
	
	
Då	 man	 är	 svårt	
sjuk	 är	 man	 mera	
sårbar	och	att	 inte	
få	 vård	 på	 sitt	
modersmål	 gör	 en	
olycklig	 och	
nedbruten.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Då	man	är	sjuk	och	
sårbar	 orkar	 man	
inte	 kämpa	 för	 att	
få	prata	svenska.	
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kämpa.	Dels	för	att	
man	är	patient	och	
skall	få	vård	men	att	
sedan	göra	det	på	ett	
annat	språk	kan	ju	
vara	helt	katastrof	i	
vissa	lägen.		
	
	
Jag	har	ändå	alltid	
haft	mycket	stöd	från	
familj	och	vänner	och	
jag	har	inte	känt	mig	
ensam	på	det	sättet.		
	
	
Men	jag	kan	tänka	
mig	att	om	en	person	
som	är	ensam	annars	
hamnar	i	ett	sådant	
här	läge	kan	det	vara	
hemskt.		
	
Även	fast	jag	haft	
mindre	krämpor	eller	
sådär	så	dom	här	
nyansskillnaderna	
som	man	inte	är	vana	
med	på	finska	eller	
ett	annat	språk	så	är	
man	ju	alltid	orolig	
över	att	situationen	
missuppfattas	från	
vad	jag	säger	till	att	
jag	inte	förstår	vad	
dom	säger.	
	
Skall	jag	ha	ett	
rutinblodprov	så	
försöker	jag	inte	ens	
få	det	på	svenska	för	
jag	behöver	inte	få	
den	informationen	på	
ett	så	nyanserat	
språk.	Att	då	pratar	
jag	bara	finska	från	
början.	
	
Sen	när	jag	har	varit	
inne	hos	läkare	har	
jag	försökt	prata	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	få	kraft	och	
styrka	från	sin	
familj.	
	
	
	
	
	Att	vara	ensam	
och	sjuk	och	inte	
förstå	språket	
skulle	vara	
hemskt.	
	
	
Nyansskillnader	i	
det	finska	
språket	gör	att	
man	i	
vårdsituationer	
är	orolig	för	
missförstånd,	
trots	att	det	
gäller	mindre	
krämpor.	
	
	
	
	
Är	det	ett	
rutinbesök	hos	
vården	väljer	
man	att	prata	
finska	för	det	är	
enklast.	
	
	
	
	
	
När	man	är	hos	
läkaren	vill	man	
prata	sitt	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Familjen	 ger	 kraft	
och	styrka.	
	
	
	
	
	
Att	 vara	 ensam	
och	 sjuk	 är	 det	
värsta	 om	 man	
inte	 förstår	
språket.	
	
	
Oro	 över	 att	
missförstånd	
uppstår	 i	 vården	
på	 grund	 av	
nyansskillnader	 i	
det	finska	språket.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Enklast	 att	 prata	
finska	 vid	
rutinbesök.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	 bli	 bemött	 att	
vad	 du	 är	 jobbig	
som	absolut	måste	
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svenska	för	då	vill	
man	ju	ha	fakta	
direkt.	Om		dom	inte	
kan	svenska	vilket	
ganska	ofta	är	fallet,	
så	har	jag	känt	att	
den	där	första	
reaktionen	är	sådär	
att	det	är	jobbigt	för	
dom.	Vilket	jag	
förstår,	men	då	blir	
deras	reaktion	mot	
mig	att	vad	du	är	
jobbig	ungefär.	Sen	
har	man	ju	försökt	
prata	finska.	Jag	tror	
att	i	det	läget	så	har	
dom	ofta	märkt	att	
jag	inte	är	så	stark	på	
finska,	att	jag	inte	gör	
det	för	att	jävlas.	Så	
då	har	dom	nog	
oftast	mjuknat	lite.	
	
Att	då	försöker	dom	
vara	mer	förstående,	
men	i	dom	flesta	
fallen	har	det	blivit	
lite	sådär	halvt.	Man	
får	ju	inte	samma	
relation	med	en	
sådan	början	än	om	
man	skulle	ha	
välkomnats	på	ett	
tryggt	sätt.	
	
Man	är	ju	inte	där	för	
att	det	är	kul.	Man	är	
ju	där	för	att	man	har	
ju	ett	problem.	Och	i	
många	fall	vet	man	ju	
inte	exakt	vad	
problemet	är.	Det	är	
ju	därför	man	är	där.	
Så	att	sen	bli	bemött	
att	du	är	jobbig	som	
kommer	hit	och	
pratar	svenska	gör	ju	
inte	saken	bättre.	
Och	sen	börjar	man	
tvivla	på	om	man	har	

modersmål	för	
att	förstå	allting.	
Deras	första	
rekation	är	då	
vad	jobbig	du	är.	
Men	sedan	då	
man	bytt	till	
finska	har	dom	
insett	att	man	
inte	jävlas.	Då	
mjuknar	dom	
oftast.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	inleda	en	
vårdrelation	
med	attityden	
vad	du	är	jobbig	
leder	inte	till	en	
bra	vårdrelation.	
	
	
	
	
	
	
Man	söker	vård	
för	att	man	har	
ett	problem.	Att	
då	bli	bemött	att	
vad	du	är	jobbig	
som	kommer	hit	
och	pratar	
svenska	gör	att	
man	börjar	tvivla	
på	varför	man	
beökte	läkaren	i	
första	hand.		
	
	
	

prata	 svenska.	
Men	 sedan	 ändrat	
attityd	 då	 man	
märkt	 hur	 dålig	
finska	 patienten	
kan.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Vårdrelationen	
lider	 då	 det	 första	
bemötandet	 inte	
är	respektfullt.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	 bli	 bemött	 på	
ett	 orespektfullt	
sätt	 av	 läkaren	
leder	 till	 att	 man	
börjar	 tvivla	 å	 sig	
själv	 och	 sitt	
omdöme.	
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ett	så	stort	problem	
eller	liksom	vad	är	
liksom	orsaken.		
	
	
	
Jag	hade	t.ex.	gjort	en	
höftoperation	före	så	
att	det	gick	ju	helt	
okej	för	man	var	på	
det	sättet	mer	
förberedd	på	att	dom	
inte	kan	svenska	och	
jag	visste	vad	som	
skulle	hända	på	
förhand.	Sen	när	man	
kommer	in	akut	eller	
kommer	in	i	ett	
väldigt	kritiskt	läge	
liksom	på	någon	
annan	avdelning,	inte	
bara	på	akuten.	Så	är	
man	nog	ganska	
instabil	psykiskt	
redan	från	början.		
	
Nå	dels	så	i	vissa	fall	
har	jag	tänkt	sådär	
okej	jag	orkar	inte	gå	
till	läkaren	längre	för	
dom	förstår	inte	vad	
jag	tänker	eller	vad	
jag	känner	och	så	
vidare.	Så	att	avbryta	
vården	är	säkert	inte	
helt	ovanligt	skulle	
jag	gissa.		
	
Sen	när	man	väl	är	
där	så	tror	jag	att	det	
inte	bara	är	själva	
problemet	man	kom	
dit	med	man	går	
därifrån	utan	man	
funderar	att	förstod	
dom	mig,	blev	det	
några	missförstånd	
och	hur	många	
gånger	skall	jag	ta	
den	här	medicinen?	
Och	sådänt	här.		

	
	
	
	
	
	
Att	bli	opererad	
för	sin	höft	på	
finska	är	okej	för	
att	man	är	mera	
förberedd	på	det	
och	vet	på	
förhand	att	dom	
inte	kan	svenska.	
Att	komma	in	
akut	och	svårt	
sjuk	och	inte	få	
vård	på	svenska	
är	mycket	
påfrestande.	
	
	
	
	
	
	
Att	inte	få	vård	
på	svenska	kan	
leda	till	att	man	
avbryter	vården	
för	man	
upplever	att	
dom	ändå	inte	
förstår.	
	
	
	
	
	
Att	gå	från	
läkaren	med	
ännu	mera	
frågor	och	
kanske	
missförstånd.	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Vid	 planerade	
ingrepp	är	det	inte	
lika	farligt	om	man	
inte	 får	 vård	 på	
svenska.	 Men	 vid	
svåra	 akuta	 fall	 är	
det	 jätte	 viktigt	
med	 vård	 på	
svenska.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	avbryta	vården	
på	 grund	 av	 att	
den	 inte	 är	 på	 ens	
modersmål.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Att	 vara	 osäker	 på	
om	 man	 förstått	
allting	 läkaren	
sade	 och	 om	
läkaren	 förstod	 en	
efter	 ett	
läkarbesök.	
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För	att	vad	jag	har	
hört	är	att	då	man	är	
hos	läkaren	så	missar	
man	ändå	ganska	
mycket	information	
även	fast	det	är	på	
patientens	
modersmål,	särskilt	
om	det	är	en	allvarlig	
situation.	Tankarna	
går	snabbt	i	väg	på	
mycket	annat.	Så	att	
sedan	inte	få	det	på	
sitt	modersmål	gör	ju	
att	missar	ännu	mer.		
	
Så	att	man	missar	
viktiga	delar	som	
både	kan	förvärra	
situationen	och	
förbättra	den.	Man	
kan	tro	att	det	är	
allvarligare	eller	
mindre	allvarligt	än	
vad	det	på	riktigt	är.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Det	är	väl	där	det	
känns	skulle	jag	säga.	
Det	är	ju	ingenting	
som	ändrar	
omständigheterna	
utan	det	är	det	inre.	
Det	ändrar	hela	
uppfattningen	om	
vad	som	är	på	gång.	
Oftast	är	man	ju	
säkert	när	man	
kommer	till	läkaren	
lite	sänkt.	Man	blir	ju	
ännu	mer	sänkt	när	
man	inte	förstår	hela	
alltihopa.		

	
Då	man	är	hos	
läkaren	går	det	
mycket	
information	
förbi	även	om	
läkaren	pratar	
ens	modersmål.	
Om	man	sedan	
inte	får	vården	
på	eget	
modersmål	går	
det	ännu	mera	
saker	förbi.	
	
	
	
Då	man	missar	
mycket	kan	det	
leda	till	att	man	
tror	att	
situationen	är	
mycket	värre	
eller	bättre	än	
vad	den	är.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Det	är	det	inre	
hos	en	som	lider	
då	man	inte	
förstår	sitt	
hälsotillstånd	
och	man	blir	lätt	
mera	ledsen	på	
grund	av	det	
här.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Man	 missar	
mycket	 av	 vad	
läkaren	 eller	
vårdaren	 säger	 till	
en	om	det	inte	går	
på	ens	modersmål.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Då	 man	 missar	
mycket	 väsentlig	
information	
missuppfattar	man	
sitt	 eget	
hälsotillstånd.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Det	 är	 psykiskt	
tungt	 att	 inte	
förstå	 sitt	
hälsotillstånd	 och	
det	 här	 gör	 en	
ännu	mer	olycklig.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 72	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 73	

	


