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Abstract 

Björk Brämberg, Elisabeth (2008). Att vara invandrare och patient i Sverige. Ett 
individorienterat perspektiv (To be an immigrant and a patient in Sweden. An 
individualised perspective). Acta Wexionensia  No 136/2008. ISSN: 1404-4307, 
ISBN: 978-91-7636-594-6. Written in Swedish with a summary in English 
 
This thesis focuses on immigrants in Sweden. What experiences from the meet-
ing with Swedish society do immigrants have and what meaning does the immi-
grant background have when they have been patients within the Swedish health 
and medical service? Former research about patients with an immigrant back-
ground can be divided into two perspectives. One which illuminates ethnically 
demarcated immigrant groups and specific needs. The other perspective has an 
individually adopted approach independently of the patients’ ethnical back-
ground. Here it is mainly the communication problems that are stressed, since 
these make it hard to understand the individual’s needs.  

The two empirical studies of the thesis start from an individualised perspec-
tive, a life world perspective. Research data have been collected through open in-
terviews.  

  The overall purpose was to develop a deepened understanding of what it 
means to live as an immigrant in Sweden and receive care. The aim of the pre-
study was to examine immigrants’ experiences of participation in municipal 
home care. In the main study the overall purpose was used and two research 
questions were asked: What do persons with an immigrant background have to 
tell us about their situation in Swedish society? How does the situation as an 
immigrant in Sweden influence the experience of being a patient in Swedish 
health and medical care?  

The pre-study shows that participation means making demands and meeting 
caregivers who view the patient as an actor with the right to make his or her own 
decisions. One important postulate seems to be access to a good interpreter. To 
refrain from participation seems to be about adopting a passive attitude as a pa-
tient. It seems as if it is the caregivers who are the active ones and the ones set-
ting the standards for the contents of the care. To experience not being invited to 
participation mainly seems to originate from the fact that the interviewees could 
neither understand nor make themselves understood. One consequence is that pa-
tients are just looked upon as carriers of a symptom.  

The main study shows that the interviewees’ existential existence as patients 
involves the whole life situation. Different forms of unsurmountable difficulties 
might reinforce each other. The ambition to establish oneself in a new home 
country might therefore be passivised. For patients with immigrant background 
earlier experiences from exposed situations seem to influence how the patients 
feel about their treatment. The additional knowledge is that problems seem to re-
inforce each other. Patients with an immigrant background must be treated as in-
dividuals. Every individual’s story has to be made visible. 

 The thesis shows that caregivers ought to endeavour to understand the indi-
vidual. To encourage dialogue, despite language problems, is of importance for 
the patient to be able to express his or her needs. The use of an interpreter may 
have a positive influence on these patients’ possibilities to exert an influence. 
This means that caregivers who consult an interpreter should build up their com-
petence to communicate through an interpreter.  
 
Keywords: caring, case study, hermeneutics, immigrants, individual, patient par-
ticipation, patient perspective, phenomenology 
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Förord 
En doktorsavhandling är ett enskilt, vetenskapligt arbete. Att planera, genomföra 
och skriva avhandlingen bygger däremot på samarbete med andra människor. I 
detta förord har jag valt att tacka de personer som mer eller mindre handgripligen 
har varit involverade i avhandlingens tillblivelse. Förutom dessa personer har jag 
även blivit ivrigt påhejad av en rad vänner och medarbetare, som har gett mig 
mod att tro på mina idéer och min förmåga. Jag vill passa på att lyfta fram bety-
delsen av era uppmuntrande ord. Dessa har jag burit med mig och de har varit till 
god hjälp när avhandlingsarbetet stundtals har upplevts som ett omöjligt projekt.   

Avhandlingsarbetet har handletts av professor Maria Nyström, institutionen 
för vårdvetenskap, högskolan i Borås. Maria, jag är oerhört glad över att få ha 
tagit del av dina kunskaper. Vid det här laget har det blivit relativt många timmar 
som vi har tillbringat på ditt kontor i Borås, i ditt och Gunnars kök eller i ham-
mocken i er trädgård. Alltid fördjupade i intressanta och tankeväckande samtal. 
Det har varit ett nöje och mycket utvecklande att få vara din doktorand. Varmt 
tack Maria! 

Avhandlingens inledande studie finansierades av FoU i Väst tillsammans med 
min arbetsgivare. Tack för att ni trodde på min idé!  

När arbetet med den studien inleddes var professor Karin Dahlberg min hand-
ledare. Det var också Karin som uppmanade mig att söka till forskarutbildning. 
Tack Karin för din uppmuntran! 

Min forskarutbildning har finansierats genom en doktorandtjänst vid Institu-
tionen för vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA), Växjö universitet. Tack för 
denna möjlighet! 

Som anställd doktorand har jag haft institutionstjänstgöring i form av under-
visning. När jag påbörjade anställningen var den pedagogiska uppgiften ännu 
okänd för mig. Därför vill jag tacka personalen vid IVOSA som tryggt och säkert 
har lotsat mig in i undervisningens farvatten. Ett speciellt tack till Karin Alfen-
gård, Margaretha Ekebergh, Leena Berlin Hallrup, Kristiina Heikkilä, Ann-Mari 
Lundberg, Rose-Marie Nilsson-Lindmark, Eva Norén-Winsell och Åsa Roxberg 
för många givande samtal. 

Den största delen av forskarutbildningens doktorandseminarier har varit för-
lagd till IVOSA. Varmt tack till alla doktorander för att jag har fått dela min dok-
torandtid med er!  

En del av mina doktorandseminarier har varit förlagda till högskolan i Borås, 
institutionen för vårdvetenskap. Under dessa seminarier har docent Ingela Lund-
gren och lektor Gunilla Carlsson granskat mitt analysmaterial och avhandlings-
manus. Tack Ingela och Gunilla för kloka och insiktsfulla kommentarer!  

Min tid som doktorand har endast delvis inneburit deltagande i doktorandse-
minarier, undervisning och forskarutbildningskurser. Huvuddelen av tiden har 
ägnats åt analys- och skrivarbete framför datorn, hemma i köket. Den stundtals 
ganska ensamma tillvaron vid köksbordet har lysts upp av kontakter med andra 
doktorander. Tack Catharina Frank, Susanne Källerwald, Christina Nilsson och 
Marie Rusner!  
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Delar av avhandlingsarbetet granskades av professor Kerstin Segesten, Hög-
skolan i Borås och doktorand Kina Hammarlund vid ett mittseminarium på IVO-
SA. Tack Kerstin och Kina för den värdefulla granskningen! 

Docent Azita Emami, Karolinska institutet och doktorand Marie Rusner 
granskade avhandlingsmanuset vid ett slutseminarium. Tack Azita och Marie för 
er noggranna läsning och klargörande kommentarer. Dessa var till god hjälp när 
avhandlingen skulle slutföras.  

I slutskedet granskades även avhandlingstexten av docent Ingela Lundgren 
och docent Lars Sandman, högskolan i Borås samt lektor Margareta Asp, Mälar-
dalens högskola. Tack Ingela, Lars och Margareta för att ni noggrant läste och 
gav kommentarer på materialet!  

Ett stort tack till Karin Brämberg, Juana Esparza och Birgitta Wireklint Sund-
ström som har varit behjälpliga med avhandlingsarbetet på flera olika sätt.  

Ett varmt tack till intervjupersonerna som har bidragit med data i avhandling-
en.   

Så här på de sista raderna vill jag tacka min familj, Christoffer och Johan. Un-
der mina år som doktorand har Christoffer utvecklats från att vara en kavat pojke 
till en fin, ung man med ett brinnande intresse för datorer. Tack Christoffer för 
hjälp med USB-minne, power pointpresentationer och brännarprogram! Johan, 
när vi sammanstrålade en gråkulen februarikväll så träffade du mig och alla mina 
drömmar över vad ett bra liv skulle kunna innehålla. Tack för att du tror på att 
jag klarar av det jag ger mig in i och uppmanar mig att pröva när jag är rädd för 
att misslyckas. 
 
Mölndal i februari 2008 
 
Elisabeth Björk Brämberg 
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Inledning 

Ett av Sveriges mest lästa och uppskattade litterära verk är Mobergs utvandrar-
böcker. Där får läsaren lära känna hemmansägaren Karl-Oskar och hans hustru 
Kristina som lämnar sitt hemland för ett nytt och främmande land, Amerika 
(Moberg, 1951; 1954; 1956; 1959). Romansviten har ibland beskrivits som ett 
svenskt nationalepos, eftersom känslan för ett förlorat hemland också kan ge en 
bild av innebörden i att känna sig hemma.  

I föreliggande avhandling behandlas Sverige inte som utvandringsland, utan 
som invandringsland. Läsaren kommer att stifta bekantskap med män och kvin-
nor som har tagit det livsavgörande beslutet att lämna sina hemländer för ett nytt 
främmande land, Sverige.  I deras migrationsprocess finns både glädje och sorg.1 

Intresset riktas främst mot dessa människors erfarenheter av mötet med det 
svenska samhället och den betydelse invandrarbakgrunden möjligen kan få när 
de blir patienter inom den svenska hälso- och sjukvården. Min förhoppning är att 
avhandlingen ska bidra till en förståelse av hur det är att vara invandrare i Sveri-
ge och bli patient inom svensk hälso- och sjukvård, på liknande sätt som Mo-
bergs romansvit har fördjupat förståelsen för de svenskar som blev nybyggare i 
Amerika. I avhandlingens två empiriska studier har jag valt att, med inspiration 
från Moberg, benämna dem som lever i Sverige men är födda i ett utomnordiskt 
land för invandrare.    

––––––––– 
1 Det är förmodligen ingen tillfällighet att musikstycket Emigrantvisa växlar mellan tonarterna dur 

och moll (Johansson, 2005).  



12 

Bakgrund 

Invandringen till Sverige under efterkrigstiden 
och framåt 
Invandringen till Sverige under 1900-talets senare hälft och början av 2000-talet 
har varierat både gällande antal personer och ursprungsländer. Under samma 
tidsperiod har Sverige förändrats från att vara industrisamhälle till tjänstesamhäl-
le. Detta har fått betydelse för dem som kommit hit som invandrare.  

I avhandlingens bakgrund ges en beskrivning av invandringen till Sverige, 
dess storlek, sammansättning och variation under efterkrigstiden fram till nutid.  
Därefter ges en kort översikt gällande invandrares position på arbetsmarknaden, 
samt hur den har förändrats över tid. Hälsofrågor som gäller olika former av 
ohälsa, sjukskrivning och livsstil berörs också. Det här avsnittet ger även en ten-
tativ bild av olika sätt att förklara invandrares successivt försämrade arbetsmark-
nadsanknytning i Sverige. 

Historik 
Sverige har historiskt sett varit både ett utvandrings- och invandringland. Under 
1800-talet och fram till 1930-talet utvandrade cirka 1.3 miljoner svenskar, mest 
till USA. Vid tiden före andra världskriget var både utvandringen och invand-
ringen ytterst begränsad. De utrikes födda som bodde i Sverige utgjorde bara cir-
ka en procent av befolkningen. Sedan efterkrigstiden har andelen utrikes födda 
successivt ökat. Under 1940- och 1950-talen ökade antalet invandrare för att år 
1960 utgöra fyra procent av befolkningen. År 1970 var andelen cirka sju procent 
och en fortsatt ökning skedde över tid. Vid 2000-talets början utgjorde de utrikes 
födda bosatta i Sverige cirka tolv procent av befolkningen, drygt en miljon per-
soner. Dessa personer benämns förstagenerationsinvandrare (Ekberg, 2007). 

Vilka var det då som kom till Sverige? Under 1940-talet invandrade företrä-
desvis flyktingar från de nordiska grannländerna och Östeuropa. Flertalet av 
1950- och 1960-talens arbetskraftsinvandrare kom också från de nordiska län-
derna, mest från Finland. Under 1950-talet kom invandrare från Sydeuropa, före-
trädesvis Italien och Grekland, samt från Västeuropa, där Västtyskland domine-
rade som ursprungsland. Viss flyktinginvandring förekom, framförallt i samband 
med revolten i Ungern 1956 (Ekberg, 1995).  

Från krigsslutet och fram till 1970-talet expanderade industrin i Sverige och 
det uppstod en brist på inhemsk arbetskraft. Sökandet efter arbetskraft gick utan-
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för Sveriges gränser, vilket fick som följd att arbetskraftsinvandringen ökade. 
Det fanns ett tydligt samband mellan invandring och konjunkturläge från efter-
krigstiden och fram till 1970-talets början. Behovet av arbetskraft kunde täckas 
genom 1954 års beslut om en gemensam nordisk arbetsmarknad. Det har sedan 
dess inneburit att invandrare från Norden inte behöver söka uppehållstillstånd. 
Beslutet fick till följd att framförallt finländare invandrade till Sverige. Det före-
kom även att svenska företag sökte arbetskraft genom värvningskampanjer i Eu-
ropa (Gustafsson, Hammarstedt & Zheng, 2004). 

Under 1960-talet infördes restriktioner för utomnordiska invandrare. Nya och 
högre krav ställdes på personer som planerade att bosätta sig i landet. Invandrare 
födda utanför Norden skulle ha arbetstillstånd och bostad i Sverige redan vid in-
resan. Det var endast ett fåtal personer som kunde svara an mot kraven, vilket 
kom att minska den utomnordiska invandringen. Det fanns dock fortfarande be-
hov av arbetskraft, vilket bidrog till att invandringen från Finland ökade. Den 
minskade utomnordiska invandringen och den ökade invandringen från Finland 
gjorde att den totala invandringen förblev oförändrad.  

Från 1970-talet och framåt har arbetskraftinvandringen minskat och ersatts av 
en flyktinginvandring som speglar många oroshärdar runt om i världen. En kon-
sekvens blev att många invandrare började komma från mer avlägsna länder än 
tidigare. Exempelvis kom ett stort antal flyktingar från Latinamerika och Chile i 
samband med militärkuppen i Chile 1973. Under 1980-talet flydde många män-
niskor från Mellanöstern och sökte tillflyktsort i bland annat Sverige. Även flyk-
tinginvandring från Ostasien och Afrika förekom. Under samma årtionde ökade 
anknytningsinvandringen2 från företrädesvis Mellanöstern och Latinamerika. Vid 
början av 1990-talet utbröt krig på Balkan. Från forna Jugoslavien kom flykting-
ar och deras anhöriga, på flykt från kriget. Under samma årtionde kom även flyk-
tingar och anknytningsinvandrare från Mellanöstern och Afrika (Gustafsson 
m.fl., 2004).  

Gemensamt för de olika invandringsvågorna är att flertalet som väljer att läm-
na hemlandet för något nytt och okänt är unga personer. Vid en granskning av 
invandringsåren 1969, 1999 och 2005 framkom att de flesta var i åldersgruppen 
20-29 år. Åldersfördelningen utjämnades dock något under åren 1999 och 2005. 
Då ökade andelen nya invandrare i åldersgruppen 30-39 år och 40-49 år jämfört 
med samma åldersgrupp året 1969. De något äldre invandrarna utgjordes för-
modligen av så kallade anknytningsinvandrare. År 1969 var det en något högre 
andel män än kvinnor som kom till Sverige.3 Åren 1999 och 2005 var det en rela-
tivt jämn fördelning mellan invandrade kvinnor och män (Statistiska centralby-
rån, 1971; 2005; 2007).  

––––––––– 
2 Anknytningsinvandring innebär invandring för att återförenas med make, maka, barn eller annan 

nära anhörig. 
3 Året 1969 var andelen invandrade män 54.6%, år 1999: 49.3% och 2005: 51.2% (Statistiska cen-

tralbyrån, 1971; 2005; 2007). 
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Arbetsmarknadsanknytning  
Under 1950- och 1960-talen var sysselsättningen mycket god för arbetskraftsin-
vandrare. Periodvis var sysselsättningsgraden bland utrikes födda män och kvin-
nor cirka 20 % högre än den infödda befolkningen. En möjlig orsak var att 
svenska kvinnor ännu inte hade trätt in på arbetsmarknaden i hög utsträckning. 
Även flyktingar som kom till Sverige under denna tidsperiod fick relativt snabbt 
arbete. Från mitten av 1970-talet försämrades arbetsmarknadsläget bland invand-
rare jämfört med infödda svenskar (Gustafsson m.fl., 2004).  

Under 1980-talet ökade skillnaden i sysselsättningsgrad mellan invandrare 
och infödda ytterligare. Det uppstod regionala skillnaderna i sysselsättningsgrad, 
trots att åttiotalet var präglat av en stark högkonjunktur, som bland annat innebar 
stor efterfrågan på arbetskraft (Ekberg, 1995). Trots högkonjunkturen och de, 
åtminstone utåt sett, goda förutsättningarna för att etablera sig på arbetsmarkna-
den försämrades positionen ytterligare för de utrikes födda. Vid slutet av 1980-
talet hade utländska medborgare cirka 17 % lägre sysselsättningsgrad än infödda 
svenskar. Denna bild rådde dock inte för samtliga invandrare. En väsentligt bätt-
re situation rådde för dem med svenskt medborgarskap, vars sysselsättningsgrad 
var i nivå med den infödda befolkningens. Det var i hög grad utländska medbor-
gare som drabbades av det försämrade arbetsmarknadsläget för invandrare under 
1980-talet (Gustafsson m.fl., 2004).  

Under 1990-talet gick Sverige in i en långvarig lågkonjunktur. Arbetsmarkna-
den blev instabil för infödda svenskar såväl som för utrikes födda. Nu försämra-
des invandrarnas etablering på arbetsmarknaden ytterligare. En återhämtning 
skedde först mot slutet av 1990-talet, då framförallt utländska medborgares sys-
selsättningsgrad förbättrades något (a a).  

I takt med den försämrade arbetsmarknadssituationen för invandrare, försäm-
rades deras arbetsinkomster. Det fanns dock skillnader mellan olika invandrar-
grupper. Bland invandrare från Norden, Västeuropa, USA och Australien var si-
tuationen bäst. Under samma tid fick däremot invandrare från Syd- och Östeuro-
pa samt utomeuropeiska länder som Libanon, Somalia, Iran och Irak kraftigt för-
sämrade arbetsinkomster. Enligt Gustafsson m.fl. var arbetsmarknadsläget under 
1990-talet för den sistnämnda gruppen mycket dåligt, framförallt bland invandra-
re i övre medelåldern. En positiv utveckling har, trots allt, skett för gruppen unga 
invandrare. Situationen för denna grupp har förbättrats snabbare än för svenskar 
(a a).  

Bristande arbetsmarknadsanknytning innebär också att en person inte kvalifi-
cerar sig för de offentliga trygghetsförsäkringarna, som arbetslöshetskassa och 
sjukförsäkring. Problemen med att få arbete har för en del invandrargrupper in-
neburit en ökad andel förtidspensionärer eller försörjningsstöd i form av det som 
tidigare benämnts socialbidrag (Franzén, 2004). 

Det svenska samhället i förändring 
Den förändrade invandringen kan tillsammans med konjunktursvängningarna 
förklara en hel del av variationerna i invandrares etablering på den svenska ar-
betsmarknaden och samhället i stort. Arbetskraftinvandrarna härstammade före-
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trädelsevis från länder som ligger geografiskt nära Sverige. Den flykting- och 
anknytningsinvandring som har skett på senare tid har uppstått på grund av krig 
och oroligheter, inte på grund av att Sverige har behövt mera arbetskraft. Detta 
har ökat den utomeuropeiska invandringen (Ekberg, 1995). Franzén (2004) me-
nar att ju längre bort från Sverige en invandrare kommer ju större tycks risken bli 
för att det ska vara svårt att överbrygga distansen mellan det gamla och det nya 
hemlandet (a a).  

Under efterkrigstiden har det svenska samhället utvecklats från ett industri- 
till ett tjänstesamhälle. Antalet sysselsatta inom tillverkningsarbete har minskat 
till förmån för ökad sysselsättning inom tjänsteproduktion (Ekberg, 1995). I in-
dustrisamhället var flertalet arbetsuppgifter standardiserade, vilket inte ställde 
krav på kunskaper i svenska språket i samma utsträckning som tjänstesamhället. 
Tjänstesamhället kräver goda kunskaper i svenska språket och om samhället i 
stort. I många fall behövs även kunskaper i engelska. Detta kallas för Sverige-
specifika kunskaper (Bevelander & Lundh, 2004).   

Förutom att det svenska samhället har förändrats, har även den svenska be-
folkningssammansättningen förändrats. Ekberg (2004) har undersökt om invand-
ring kan vara ett sätt att klara försörjningen av en åldrande befolkning i Sverige. 
Studien visar att en höjning av sysselsättningsgraden bland personer med såväl 
svensk som utländsk bakgrund skulle kunna avhjälpa problemen på kort sikt. På 
längre sikt, menar Ekberg, kommer det förmodligen att bli aktuellt med nyin-
vandring (a a).  

Asylsökande 
Från mitten av 1970-talet förändrades invandringen till Sverige till att huvudsak-
ligen handla om flyktingmottagning. Gustafsson m.fl. (2004) påpekar att motta-
garlandet då ställs inför andra utmaningar än om invandringen skulle ha utgjorts 
av personer med en anställning redan vid ankomsten.  

Fram till mitten av 1980-talet vilade ansvaret för flyktingmottagningen på Ar-
betsmarknadsstyrelsen (AMS). Därefter flyttades det till Statens invandrarverk 
(SIV), senare Migrationsverket. I och med ansvarsövertagandet betonades vikten 
av integration i det svenska samhället, framför allt på arbetsmarknaden. En trolig 
effekt av ansvarsövertagandet blev dock att tiden mellan ankomst till Sverige och 
den första kontakten med arbetsmarknaden förlängdes (Gustafsson m.fl., 2004). 
Numera har kommunerna runt om i Sverige ansvar för flyktingmottagning, un-
dervisning i svenska för invandrare (SFI) samt att bereda arbetstillfällen. Mellan 
kommunerna varierar utbudet av åtgärder som erbjuds, något som får följder för 
möjligheter till integrering i flera kommuner. Ett annat problem är långa hand-
läggningstider i flyktingmottagandet som kan ha en passiviserande inverkan på 
den asylsökande (Hjerm, 2002).  

Ekberg (2007) redovisar en undersökning av integrationspolitiken i Sverige 
och de övriga medlemsländerna i europeiska unionen (EU). Det samlade intryck-
et är att Sverige, vid en jämförelse med de andra EU-länderna, ger invandrare re-
lativt goda möjligheter avseende sociala och ekonomiska rättigheter, familjeåter-
förening och kamp mot diskriminering. Samtidigt är sysselsättningsgraden lägre 
bland invandrare i Sverige jämfört med övriga EU-länder. Ekberg antyder att 
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brister i språkundervisning kan förklara den låga arbetsmarknadsanknytningen. 
Arbetsmarknadsanknuten svenskundervisning kan vara ett sätt att öka invandra-
res möjligheter till att få ett arbete, menar han (a a). 

Diskriminering 
Det råder idag inget tvivel om att personer med utländsk bakgrund, kanske i syn-
nerhet de med utomeuropeisk bakgrund, blir diskriminerade inom arbetslivet, 
menar Hjerm (2002). Hjerm belyser några förekommande former av diskrimine-
ring. Preferensdiskriminering innebär att arbetsgivare antas söka efter homogeni-
tet genom att endast anställa de människor som uppfattas som lika majoritetsbe-
folkningen (a a). En form av preferensdiskriminering är till exempel att en per-
son med ett främmande namn eller mörk hudfärg, kanske inte blir kallad till en 
anställningsintervju (Gustafsson m.fl., 2004). Statistisk diskriminering innebär 
att arbetsgivare inte har den kunskap som behövs för att till exempel sätta sig in i 
och värdera utländska examina. Följaktligen förbises utländska meriter. Institu-
tionell diskriminering kan återfinnas på alla nivåer i samhället. Den diskrimine-
rar med hjälp av lagar och officiella regler (Hjerm, 2002). Genom olika former 
av diskriminering kan invandrares anknytning till arbetsmarknaden försvåras yt-
terligare och ta onödigt lång tid.   

I en debattartikel (Dagens Nyheter, 18 mars, 2007) påtalar Hammarstedt och 
Ahmed att diskriminering på grund av ursprung även präglar bostadsmarknaden. 
De refererar till en studie som visar att personer med arabiskt klingande namn 
behöver söka fem gånger fler lägenheter än kvinnor med svenska namn, för att 
bli inbjuden till visning av en hyreslägenhet (Hammarstedt & Ahmed, 2007). 

I en rapport från Socialstyrelsen (SoS, 2000) undersöktes bland annat bemö-
tande och diskriminering på grund av ursprung vid kontakt med hälso- och sjuk-
vården i Sverige.4 Bland invandrargrupperna var det något vanligare att patienter 
från Iran upplevde att de fick ett sämre bemötande än patienter med svensk bak-
grund. Enligt denna rapport verkade det som om sjukvården gjorde sig mindre 
skyldig till diskriminering än samhället i övrigt (a a). Det tycks emellertid finnas 
tendenser som pekar åt ett annat håll. Som kommer att framgå av avsnittet om 
språkliga hinder, används tolk för att översätta samtal mellan vårdare och patient 
i varierande omfattning. Det kan troligtvis inverka negativt på patienters möjlig-
heter att få gehör för sina behov. 

Hälsosituationen – en kartläggning 
Enligt Socialstyrelsen (2001; 2005) finns det samband mellan sociala skillnader, 
som utbildningsnivå, arbetsinkomster, boende- och familjesituation och före-
komst av ohälsa.5 Detta gäller för såväl svenskar som invandrare (a a). När man 

––––––––– 
4 Denna rapport kommer att presenteras utförligt i kommande avsnitt om hälsosituationen. 
5 Ett exempel är sambandet mellan utbildningsnivå och förekomst av sjukdom (se till exempel SoS, 

2001; 2005; SCB 1985). 



17 

har tagit hänsyn till faktorer som kön, ålder, familjesituation och utbildning skil-
jer sig emellertid bilden av invandrares och svenskars hälsa ändå åt, menar Vogel 
(2002). Personer med utländsk bakgrund har en något ökad risk för att drabbas 
av ohälsa (a a). Det sämre hälsotillståndet kan inte endast förklaras av att en per-
son är född i ett annat land än Sverige, menar Groglopo (2006). Orsakerna bör 
istället sökas i faktorer som boendesegregation och marginalisering på många av 
samhällets arenor (a a). Detta drabbar många invandrare i Sverige, oavsett ut-
bildningsnivå och arbetserfarenhet och har negativ inverkan på hälsotillståndet, 
menar även Socialstyrelsen (2005).  

Orsaker till skillnader i hälsa visavi svenskfödda personer kan även sökas i 
den allmänna levnadsstandarden i det forna hemlandet samt erfarenheter av krig, 
förföljelse och tortyr. Dessutom kan migrationsprocessen vara problematisk ur 
hälsosynpunkt. Den är ofta långdragen och kan resultera i en oförutsägbar tillva-
ro under flera år (Vogel, 2002). Bland flyktingar från krigsområden är krigsska-
dor som granatsplitter, ärr efter sår eller brännskador relativt vanligt förekom-
mande (Ginsburg, 1995). För senare tids invandrare har anknytningen till ar-
betsmarknaden i Sverige varit en svår och långdragen process. Ekonomisk re-
surssvaghet kan göra livssituationen otrygg, något som förmodligen utgör en 
grogrund för ohälsa för den drabbade (Vogel, 2002).  

Det sämre hälsoläget tycks emellertid även gälla för arbetskraftsinvandrare 
som i stor utsträckning har haft arbeten i påfrestande arbetsmiljöer här i Sverige. 
Under 1970-talets senare del hörde drygt sex av tio invandrare till kategorin ar-
betare, jämfört med knappt varannan svensk (SCB, 1985). Förhållandena kvar-
stod under 1980- och 1990-talet, andelen arbetare med invandrarbakgrund var 
oförändrad, medan ett färre antal svenskar räknades till kategorin arbetare (Vo-
gel, 2002). År 1990 arbetade exempelvis 35% av kvinnorna med jugoslavisk 
bakgrund i industriarbete, jämfört med 6% av kvinnorna med svensk bakgrund 
(SIV, 1997). De tunga arbetena har troligtvis avspeglats i andelen förtidspensio-
närer med utländsk bakgrund (SoS, 1994). 

Vogel (2002) poängterar att hälsotillståndet inte endast skiljer sig mellan 
svenskar och invandrare, utan också mellan olika invandrargrupper. Det finns en 
skiljelinje mellan de invandrare som härstammar från länder med relativt god 
levnadsstandard jämfört med de från länder med lägre levnadsstandard (a a).  

Migrationen kan alltså ha en negativ inverkan på hälsan, men den kan förmod-
ligen även innebära ett bättre hälsotillstånd över tid än om man hade stannat i det 
gamla hemlandet. Invandringslandet har ofta en högre levnadsstandard som talar 
för positiv hälsoutveckling hos befolkningen i sin helhet (Albin, Ekberg & 
Hjelm, 2004). 

Jämförande studier 
I det som nu följer behandlas likheter och skillnader gällande hälsa hos invandra-
re och svenskar, samt mellan olika invandrargrupper. Avsnittet bygger också på 
studier av invandrares möten med den svenska sjukvården. För översikten an-
vänds Statistiska centralbyråns (SCB) undersökningar av levnadsförhållanden, 
rapporter från Socialstyrelsen samt empiriska vetenskapliga studier.  
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Samtliga rapporter kännetecknas dock av förhållandevis små material gällan-
de personer med utländsk bakgrund.6 De innehåller därför svagheter, åtminstone 
i statistisk mening. En annan svaghet är att SCBs undersökningar (1985; 1997, 
2006) endast är åldersstandardiserade.7 Genom att lägga samman flera års under-
sökningar av levnadsförhållanden (ULF) har det skapats ett större underlag8 för 
gruppjämförelser.  

Undersökningar som jämför personer med svensk och utländsk bakgrund i 
samma ålders- och könsgrupp har till exempel genomförts av Vogel (2002) och 
Leiniö (1995). Vogel matchar även familjesituation och utbildning och Leiniö tar 
hänsyn till socioekonomisk status. SIV (1997) jämför personer med svensk och 
utländsk bakgrund, som är matchade gällande ålder, kön, socioekonomisk status 
och bostadsort (storstad/övriga riket) (a a). I Socialstyrelsens jämförelser år 2000 
(SoS, 2000) ingår fyra invandrargrupper. I några analyser tas hänsyn till olika 
bakgrundsfaktorer (a a).9  

De undersökningar som följande avsnitt bygger på ger en överblick över in-
vandrares hälsa jämfört med personer med svensk bakgrund. Det ger således 
ingen bild av individuella variationer. I följande avsnitt används statistiska cen-
tralbyråns definitioner.10 Det innebär att uttrycket ”person med utländsk bak-
grund” avser en person som är född utomlands, eller inrikes född med två föräld-
rar födda utomlands. ”Person med svensk bakgrund” avser en inrikes född per-
son, med en förälder född utomlands samt inrikes födda med två inrikes födda 
föräldrar. 

Självrapporterad hälsa 
Under perioden 1980-2000 uppgav en högre andel personer med utländsk bak-
grund problem med hälsan än motsvarande grupper med svensk bakgrund (Lei-
niö, 1995; SoS, 2000; Vogel, 2002). Enligt SIV (1997) kan upplevelser av hälsa 
också spegla sociala förhållanden (a a). 

––––––––– 
6 Personlig kontakt Socialstyrelsen 2007-12-14 samt personlig kontakt Statistiska centralbyrån 2007-

12-13. 
7 Den utlandsfödda befolkningen i Sverige har inte samma åldersfördelning som den svenskfödda be-

folkningen. Som tidigare har framgått är migration ofta något som genomförs i relativt unga år, vil-
ket är en bidragande orsak till att åldersfördelningen bland utlandsfödda inte är densamma som för 
svenskfödda. För att kunna jämföra utlandsfödda och svenskfödda genomförs en åldersstandardise-
ring, vilket betyder att åldersfördelningen för utlandsfödda har anpassats med svenskfödda perso-
ners åldersfördelning som standard (se t.ex. SoS, 2000). 

8 Leiniö (1995) har sammanställt material från åren 1986 till 1991 (a a). SIV (1997) analyserar mate-
rial från åren 1990 till 1994 (a a). Vogel (2002) har använt material från år 1993 till 2000 (a a).  

9 De bakgrundsfaktorer som användes var kön, ålder, civilstånd, utbildning, upplevelse av trygghet, 
ekonomiska problem, sysselsättningsstatus, socialt stöd, svenskkunskaper, diskriminering samt 
känsla av sammanhang (SoS, 2000). 

10 De studier som översikten bygger på har samlat material genom SCBs undersökningar av levnads-
förhållanden. SCBs definition gäller således för de studier som refereras. 
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Leiniö11 (1995) har studerat olika invandrargruppers12 hälsostatus under sent 
1980-tal och tidigt 1990-tal. Flera invandrargrupper uppgav mer sjuklighet än 
motsvarande grupper med svensk bakgrund, det vill säga samma kön, ålder och 
socioekonomisk status. Som exempel kan nämnas att var tionde person med 
svensk bakgrund uppgav besvär med huvudvärk. Något fler hade problem med 
sömnen och upplevelser av ängslan, oro och ångest. Bland personer från Jugo-
slavien var sådana problem fem gånger så vanliga. Bland personer från Finland 
fanns ett liknande mönster. I den här undersökningen uppgav personer med fin-
ländsk och personer med jugoslavisk bakgrund sämre hälsa än dem med svensk 
bakgrund i både fysisk och psykisk mening (a a). Mönstret höll i sig även under 
1990-talets första hälft (SIV, 1997). 

När hälsotillståndet undersöktes i befolkningen i stort i början av 1990-talet 
betecknade var tionde person med utländsk bakgrund sitt hälsotillstånd som då-
ligt. Nästan var fjärde hade svåra eller mycket svåra besvär som följd av sjuk-
dom, vilket var något högre jämfört med personer med svensk bakgrund. Nedsatt 
arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning förekom hos cirka 15% av de 
med utländsk bakgrund, vilket endast var marginellt högre än hos de med svensk 
bakgrund (SCB, 1997). Samma skillnad finns i statens invandrarverks undersök-
ning (SIV, 1997) där man har tagit hänsyn till bland annat socioekonomisk status 
(a a). 

Enligt Vogel (2002) rapporterades upplevda hälsoproblem under perioden 
1993 till 2000 av var tredje person med utländsk bakgrund, jämfört med nästan 
var femte person med svensk bakgrund. Andelen hälsoproblem varierade också 
mellan olika invandrargrupper. Invandrare från centrala EU och Norge låg nära 
den svenska nivån. Bland dem från Sydeuropa, Mellanöstern och Balkanhalvön 
förekom upplevelser av hälsoproblem i större utsträckning. Nästan varannan per-
son var drabbad av någon form av ohälsa (a a).  

När upplevelser av psykiska besvär undersöktes genom rapportering av oro, 
ängslan eller ångest uppgav 3% av dem med svensk bakgrund sådana besvär. 
Bland invandrare från centrala EU och Norden var rapporteringen i samma nivå. 
Invandrare från Mellanöstern, Sydamerika, Sydeuropa och Afrika rapporterade i 
högre grad psykiska besvär, mellan 15 och 18%. Det tycks alltså ha funnits en 
skiljelinje mellan invandrare från Norden och centrala EU-länder jämfört med 
invandrare från utomeuropeiska länder och krigszoner, som exempelvis dåvaran-
de Jugoslavien. Sömnbesvären speglade ett liknande mönster. Invandrare från 
nordiska grannländer och centrala EU-länder låg i princip i nivå med personer 
med svensk bakgrund, medan personer med utomeuropeisk bakgrund besvärades 
av sömnproblem i högre grad. Förmodligen kan psykiska besvär härledas till 
svåra personliga erfarenheter, som krig och förföljelse samt oro kring etablering-
en i det nya hemlandet, menar Vogel (2002). 

––––––––– 
11 Jämförelsen är gjord mellan svenskar och invandrare som har samma kön, ålder och samma socio-

ekonomiska status (Leiniö, 1995). 
12 Dessa härstammade från Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Jugoslavien, Polen, Ungern, övriga 

Östeuropa, Turkiet, Chile och Iran. Jämförelse gjordes med personer med svensk bakgrund (Leiniö, 
1995). 
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Under 1990-talets senare del undersökte Socialstyrelsen fyra invandrargrup-
pers13 hälsa (SoS, 2000). Tre av grupperna upplevde sig ha sämre hälsotillstånd 
än personer med svensk bakgrund. Undantaget utgjordes av personer från Polen, 
vars hälsotillstånd låg på ungefär samma nivå som de med svensk bakgrund. 
Psykisk ohälsa i form av svår ängslan, oro och ångest var vanligast bland perso-
ner från Iran. Vid tiden för undersökningen upplevde åtta av tio personer med 
svensk bakgrund sitt hälsotillstånd som gott. Bland invandrargrupperna tycktes 
männen uppleva sin hälsa som god i högre utsträckning än de utlandsfödda kvin-
norna. När bakgrundsfaktorer, bland annat civilstånd, utbildning, ekonomiska 
problem och sysselsättningsstatus, jämfördes i studien, framkom att en större an-
del av personer med ogynnsamma förutsättningar hade sämre hälsa än de med 
gynnsamma förutsättningar (a a). 

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet kvarstår mönstret med 
sämre hälsa bland personer med utländsk bakgrund (SCB, 2006). Vid tiden för 
undersökningar under åren 1996 och 1997 samt 2004 och 2005, bedömde både 
män och kvinnor med utländsk bakgrund sitt hälsotillstånd som sämre än mot-
svarande grupper med svensk bakgrund. Förekomst av långvarig sjukdom låg 
däremot på samma nivå. En högre andel med utländsk bakgrund uppgav dock att 
långvarig sjukdom gav svåra besvär, nedsatt arbetsförmåga eller behov av hjälp i 
det dagliga livet. När förekomst av sömnbesvär, ängslan, oro och ångest under-
söktes framkom att personer med utländsk bakgrund uppgav detta i högre ut-
sträckning jämfört med personer med svensk bakgrund (a a).  

Bland såväl personer med svensk bakgrund som personer med utländsk bak-
grund tycks kvinnor ha en högre frekvens av ohälsa. Kvinnor med utländsk bak-
grund har dessutom ett sämre hälsoläge än kvinnor med svensk bakgrund, men 
som vi kommer att se nedan, finns det skillnader mellan olika invandrargrupper 
(Leiniö, 1995; SoS, 2000; SCB, 1985).  

Under tidigt 1980-tal uppgav kvinnor med sydeuropeisk bakgrund en högre 
frekvens av oro, sömnbesvär och trötthet, jämfört med befolkningen i stort (SCB, 
1985). Den tendensen tycktes hålla i sig även under senare delen av 1980- och 
början av 90-talet. Enligt Leiniö (1995) hade kvinnor med svensk bakgrund ge-
nerellt sämre hälsa än män med samma bakgrund. Kvinnorna med utländsk bak-
grund hade ännu sämre hälsa än de med svensk bakgrund. Här är det dock värt 
att notera att vid tiden för undersökningen, det vill säga 1980-talets senare del 
och början av 1990-talet, var det vanligare med heltidsarbete bland kvinnor med 
utländsk bakgrund än bland kvinnor med svensk bakgrund. Dessutom var arbe-
tena ofta tunga. Statistiken varierar också invandrargrupperna emellan. Polska 
och jugoslaviska män var till exempel lika sjuka eller mer sjuka än kvinnorna 
från samma land. Under perioden var det även vanligare att kvinnor, oavsett bak-
grund, upplevde oro, ängslan och ångest (a a). 

I Socialstyrelsens undersökning (SoS, 2000) om fyra invandrargrupper fram-
kom även att nära hälften av kvinnorna från Turkiet led av sömnbesvär, jämfört 
med var femte kvinna med svensk bakgrund. Något mer än hälften av kvinnorna 
från Chile, Iran och Turkiet var drabbade av långvarig sjukdom (a a). 

––––––––– 
13 De studerade personerna härstammade från Chile, Iran, Polen eller Turkiet. 
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Precis som för kvinnor finns det skillnader i mönstret avseende mäns hälsa. 
Enligt Leiniö (1995) uppgav män med utländsk bakgrund mer sjuklighet än 
svenskar med samma kön, ålder och socioekonomisk status under 1980-talets se-
nare del. Mönstret för män från Norge och Danmark gick dock i motsatt riktning, 
de hade i mindre utsträckning problem med hälsan jämfört med män med svensk 
bakgrund. Män från Turkiet tycktes även de ha ett relativt gott hälsotillstånd (a 
a). 

Socialstyrelsen undersökte år 2000, som redan nämnts, hälsan hos personer 
från Chile, Iran, Polen och Turkiet i jämförelse med personer med svensk bak-
grund under senare delen av 1990-talet. I studien uppgav ungefär var tredje man 
från Chile, Iran och Turkiet sömnbesvär, jämfört med var tionde man med 
svensk bakgrund (SoS, 2000).  

Förekomst av långvarig sjukdom 
Långvarig sjukdom14 förekommer hos något fler invandrare än svenskar (Leiniö, 
1995; SoS, 2000; SCB, 1985).  

Enligt en kartläggning från SCB (1985) uppgav vid 1980-talets början nästan 
var femte person med sydeuropeisk bakgrund att de hade svåra eller mycket svå-
ra besvär av långvarig sjukdom. Under samma period hade personer med ut-
ländsk bakgrund och långvarig sjukdom även en högre frekvens av nedsatt rörel-
seförmåga än jämnåriga personer med svensk bakgrund med långvarig sjukdom. 
Bland dem med svensk bakgrund uppgav mindre än var tionde person sådana be-
svär (a a). I den undersökning som genomfördes av Socialstyrelsen (SoS, 2000) 
under 1990-talets senare del, förekom nedsatt arbetsförmåga hos något mindre än 
hälften av dem med svensk bakgrund som led av långvarig sjukdom. Det fanns 
ungefär samma andel bland män från Iran. Bland kvinnor från Iran samt personer 
från Chile, Polen och Turkiet var nedsatt arbetsförmåga på grund av långvarig 
sjukdom vanligare, ungefär två tredjedelar uppgav detta (a a).   

Sjukfrånvaro och sjuk- eller aktivitetsersättning15 
Det sämre hälsoläget bland vissa invandrargrupper har även avspeglats i sjuk-
frånvaron. År 1990 var det genomsnittliga antalet sjukpenningdagar i den inföd-
da befolkningen ungefär 25 dagar/år, jämfört med cirka 42 dagar/år bland utri-
kesfödda. Personer med sydeuropeisk bakgrund stod för de högsta sjuktalen, cir-
ka 60 dagar/år. Bland personer med utländsk bakgrund var sjukfrånvaron lägst 
bland personer födda i Västeuropa. Deras sjukfrånvaro var även lägre jämfört 
med personer med svensk bakgrund. Sedan början av 1990-talet har sjukskriv-
ningarna minskat i den här formen av undersökningar, bland annat som följd av 

––––––––– 
14 Med långvarig sjukdom avses både allvarliga och mindre allvarliga sjukdomstillstånd, eller till-

stånd som kan medicineras, till exempel hypertoni. 
15 Sjuk- eller aktivitetsersättning ersatte år 2003 begreppet förtidspension. Aktivitetsersättning utbeta-

las till personer under 30 år och är tidsbegränsat. Sjukersättning beviljas till personer över 30 år, 
med eller utan tidsbegränsning (Personlig kontakt Försäkringskassan 2007-08-23). I texten nedan 
används förtidspension då rapporterna avser tiden innan 2003. 
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förtidspensionering av långtidssjukskrivna. Denna minskning kan antas gälla för 
såväl personer med utländsk som svensk bakgrund (SCB, 1997).  

Familjeliv och parrelationer har också betydelse för statistik gällande sjuk-
frånvaro. År 1990 framkom att män och kvinnor med svensk bakgrund som lev-
de i ett parförhållande hade lägre sjukfrånvaro än ensamstående (Kindlund, 
1995). Frånskilda personer hade högre sjuktal än ogifta, ej samboende män och 
kvinnor vid samma tid. Personer med utländsk bakgrund såväl som män med 
svensk bakgrund hade lägre sjuktal om de levde i en parrelation. Detta samband 
verkade inte gälla i lika hög grad för kvinnor med utländsk bakgrund. Kvinnorna 
som levde i en parrelation hade högre sjuktal än ogifta kvinnor från samma land. 
Sambandet gällde företrädesvis kvinnor från Sydeuropa, men i viss mån även för 
kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Endast kvinnor från Danmark och Norge 
följde samma mönster i sjukfrånvaro som svenska kvinnor (a a).  

Högkonjunkturen under 1980-talet bidrog inte till fler arbetstillfällen för in-
vandrare. Många personer med utländsk bakgrund, framförallt utomeuropeiska 
invandrare var arbetslösa, andra studerande. Under denna period ökade andelen 
förtidspensionerade invandrare. Hög andel förtidspensionärer fanns bland sydeu-
ropeiska kvinnor, samt finska män. Under samma tid var andelen förtidspensio-
nerade bland personer med svensk bakgrund oförändrad. Sjukdomsdiagnoserna 
bakom förtidspensioneringarna varierade inte mellan grupperna. Bland personer 
med utländsk bakgrund återfanns dock något fler förtidspensionerade i diagnos-
grupperna psykisk ohälsa samt sjukdomar i muskler och skelett (SoS, 1994). 
Bland personer med utomeuropeisk bakgrund var förtidspensionering vid den här 
tiden relativt ovanlig (SCB, 1997). 

Liksom sjukfrånvaron varierade förtidspensionering med civilstånd. För män 
och kvinnor med svensk bakgrund var andelen förtidspensionerade lägst bland 
gifta eller samboende. För ogifta och ensamstående var frekvensen cirka 20% 
högre och bland frånskilda, änkor och änklingar cirka 40% högre än de gifta. 
Bland män med utländsk bakgrund fanns det liknande skillnader mellan gifta och 
ogifta. För gifta kvinnor med utländsk bakgrund gällde nästan samma frekvens 
av förtidspensioner som för frånskilda svenskor (Kindlund, 1995). 

Hälsa och levnadsvanor 
Eftersom hälsosituationen har många beröringspunkter med livsstil och levnads-
vanor ingår sådana frågor i många undersökningar. Under 1980-talet var daglig 
rökning vanligare i invandrargrupperna än bland personer med svensk bakgrund 
(Leiniö, 1995). Under början av 1990-talet rökte dagligen var fjärde person med 
svensk bakgrund och var tredje person med utländsk bakgrund. Bland dem med 
svensk bakgrund var rökningen ganska jämnt fördelad mellan könen. Bland per-
soner med utländsk bakgrund var det däremot vanligast att männen rökte (SCB, 
1997). Den högre frekvensen av rökare under 1990-talets senare hälft kvarstod 
bland invandrare från Chile, Iran, Polen och Turkiet. I viss mån gällde detta även 
för kvinnor, de rökte i större utsträckning än dem med svensk bakgrund. Flest 
rökare fanns bland män från Turkiet och lägst andel bland kvinnor födda i Iran.  

Bilden blir dock lite tydligare när den kompletteras med statistik som visar att 
bland personer med svensk bakgrund var det vanligast med rökning hos lågutbil-
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dade. Andelen rökare minskade med ökad utbildningsnivå. Det mönstret fanns 
även bland män från Turkiet. Bland män från Polen, Chile och Iran var det därför 
förvånande att den lägsta andelen rökare fanns bland lågutbildade. Samma möns-
ter fanns även för kvinnor från Turkiet och Iran. Bland de fyra invandrargrup-
perna rökte de yngre i högre utsträckning än äldre och välutbildade i större ut-
sträckning än lågutbildade (SoS, 2000).  

Graden av alkoholkonsumtion var förhållandevis jämn mellan personer med 
utländsk bakgrund och personer med svensk bakgrund när konsumtionen stude-
rades 1980-1989 (Leiniö, 1995). Dock var det vanligare med alkoholrelaterade 
dödsorsaker bland finländska invandrare jämfört med svenskar generellt. I de 
andra invandrargrupperna som nämns ovan, var alkoholrelaterade dödsorsaker 
mindre förekommande jämfört med personer med svensk bakgrund (a a). Under 
1990-talets senare hälft studerades alkoholkonsumtionen bland invandrare från 
Chile, Iran, Polen och Turkiet. Undersökningen visade att det fanns en betydligt 
högre andel nykterister bland personer från Chile, Turkiet och Iran jämfört med 
personer med svensk bakgrund. Bland dem med utländsk bakgrund fanns också 
lägre andel högkonsumenter av alkohol. Den lägsta andelen alkoholkonsumenter 
fanns bland män från Turkiet (SoS, 2000). 

När motionsvanor studerades under 1980-talet framkom att nordiska invand-
rare hade ungefär samma vanor som inrikes födda svenskar. Invandrare från Chi-
le, Iran, Jugoslavien och Turkiet motionerade i genomsnitt i lägre omfattning än 
infödda svenskar (Leiniö, 1995). När personer från Chile, Iran, Polen och Turkiet 
tillfrågades under slutet av 1990-talet gavs en bild av att män från Polen, Chile 
och Iran motionerade i större utsträckning än kvinnor från samma länder. Bland 
personer med svensk bakgrund rådde motsatt förhållande, det var vanligare med 
motion bland kvinnor än män. Lågutbildade motionerade mindre än högutbilda-
de i samtliga grupper. Andelen personer som inte motionerade alls var större 
bland dem som hade dåliga kunskaper i svenska, undantaget män från Turkiet 
(SoS, 2000).  

Tillgång till läkare 
Den högre andelen ohälsa bland personer med utländsk bakgrund avspeglade sig 
i fler kontakter med öppenvården under 1980-talets början. Däremot tycks till-
gången till en fast läkarkontakt ha varit densamma som för personer med svensk 
bakgrund (SCB, 1985). Enligt Leiniö (1995) fanns det en relativt god tillgång till 
regelbunden läkarkontakt under 1980-talets senare del. Cirka 40% av de med så-
väl svensk som utländsk bakgrund hade en fast läkarkontakt. Personer från Jugo-
slavien hade något fler kontakter med en och samma läkare (a a). I den ovan 
nämnda undersökningen från Socialstyrelsen (2000) var det vanligare att perso-
ner från Chile, Iran, Polen och Turkiet sökte läkare än personer med svensk bak-
grund. Det framkom dock stora skillnader mellan invandrargrupperna gällande 
kontakter med öppenvården. Minst antal kontakter hade personer från Polen och 
vanligast var att invandrare från Chile och Turkiet hade besökt öppenvården (a 
a). 
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Patienter med invandrarbakgrund inom 
vårdvetenskap - ett omfattande forskningsfält 
Inom vårdvetenskap finns det många forskare som har studerat vården av patien-
ter med invandrarbakgrund. Vid litteratursökning i databasen Cumulative index 
to nursing and allied health literature (CINAHL) visade det sig att den vårdve-
tenskapliga forskningen inom området är omfattande. Sökordet ”transcultural” 
gav cirka 3800 träffar. Sökningar på ”ethnicity” resulterade i drygt 312 000 träf-
far och ”minority group” i cirka 3400 träffar. Det finns alltså ett flertal interna-
tionella studier inom området. En del studier riktar fokus mot vårdarnas erfaren-
heter av att möta patienter med invandrarbakgrund (se t.ex. Boi, 2000; Cortis, 
2004; Gerrish, 2000; Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres, 2004). 
Utbildningsinsatser för att förbättra bemötandet av patienter med annan bak-
grund än majoritetsbefolkningen handlar bland annat om att förse studenter och 
vårdare med kompetens att möta dessa patienter (se t.ex. Brathwaite & Majum-
dar, 2006; Gebru & Willman, 2003).  

På grund av den stora mängden studier blir den forskningsöversikt som nu föl-
jer begränsad.16 Den svenska forskningen i ämnet omfattar bland annat studier av 
personer från Iran (se t.ex. Akhavan, Bildt & Wamala, 2007; Emami, 2000; 
Emami, Benner, Lipson & Ekman, 2000a; Emami, Torres, Lipson, & Ekman, 
2000b), Finland (se t.ex. Heikkilä, 2004), Thailand (Lundberg, 1999; 2000), So-
malia (Finnström & Söderhamn, 2006; Wallin, Löfvander & Ahlström, 2007) 
och det forna Jugoslavien (se t.ex. Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2003). Fle-
ra studier inkluderar personer från olika länder, som har invandrat till Sverige (se 
t.ex. Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2005; Samarasinghe & Arvidsson, 
2002). Andra studier jämför svenska patienter och patienter med invandrarbak-
grund och deras tillgång till uppföljande vård efter hjärtbesvär (Hedemalm, 
2007a; 2007b) eller olikheter i synsätt på hälsa och vård (Hjelm m.fl., 2003; 
2005). Det gemensamma för dessa studier är att vårdarna behöver ha så kallad 
kulturkompetens. Detta har emellertid kritiserats av flera forskare (se t.ex. Azar, 
2006; Gustafson, 2005; Öhlander, 2004).   

Kulturkompetens 
Vad innebär då begreppet kulturkompetens? I en litteraturstudie undersöker Jir-
we, Gerrish och Emami (2006) hur några vårdvetenskapliga författare använder 
begreppet kulturkompetens. De studier som refereras är genomförda ur vårdares 
perspektiv. De flesta studierna har amerikanskt ursprung, en var brittisk och en 

––––––––– 
16 Följande sökord användes vid sökning i databaserna CINAHL och PubMed: attitude to illness, atti-

tude to health, care, caring, client, client perspective, ethnicity, ethnic group, existential, experi-
ence, health care, immigrants, individual, minority group, nursing, patient, patient attitude, patient 
perspective, patient satisfaction, Sweden, transcultural, qualitative. Sökorden kombinerades med 
“and”, förutom patient och client, som kombinerades med “or”. 
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var från Nya Zeeland.17 Enligt Jirwe m.fl. (2006) betonar studierna vikten av öp-
penhet inför människors olika bakgrunder. En vårdare bör ha förmåga att utifrån 
en sådan öppenhet vårda en enskild individ. Analysen visar vidare att utveck-
lingen av kulturkompetens är en kontinuerlig process som bör utvecklas på lång 
sikt. Dessutom betonas vikten av att vårdaren är medveten om sin egen kultur 
och dess betydelse för dolda förgivettanganden och fördomar. Vidare lyfter för-
fattarna fram intressanta olikheter, exempelvis hur studierna definierar ett ”kultu-
rellt möte”. De amerikanska studierna menar att ett sådant möte sker mellan en 
sjuksköterska från majoritetsbefolkningen och en patient med annan etnisk18 
bakgrund. Studien från Nya Zeeland definierar dessa möten som något mellan-
mänskligt, oavsett bakgrund. Studierna från Storbritannien och Nya Zeeland dis-
kuterar patienters beroendeställning i förhållande till sina vårdare. De riktar såle-
des intresset mot maktrelationen i mötet mellan vårdare och patienter. Detta 
präglar inte de amerikanska studierna.  

Idén om transkulturell omvårdnad 
En välkänd teoretisk konstruktion som också analyseras i den ovan nämnda litte-
raturstudien av Jirwe m.fl. (2006) är Madeleine Leiningers transkulturella om-
vårdnadsteori. Den har fått stor genomslagskraft inom forskning och utbildning 
(Gebru & Willman, 2003). I sin teori utgår Leininger från att människor har både 
generella19 och specifika20 behov. Den del av teorin som handlar om människors 
specifika behov betonar vikten av att vårdare har kunskap om kulturella skillna-
der när patienten har annan bakgrund än vårdaren.  

Leiningers teori benämns transkulturell omvårdnad och den sätter fokus på 
samband mellan kultur, vård och hälsa. Det finns ett stort behov av att som vår-
dare förstå människor utifrån olika kulturer, för att kunna stödja dem i deras 
strävan mot hälsa på ett adekvat sätt. En vård som vilar på en holistisk värde-
grund innehåller även kunskap om transkulturell omvårdnad, menar hon (Lei-
ninger, 1999; Leininger, 2002; Leininger & McFarland, 2006).  

Syftet med den transkulturella omvårdnaden är att med hjälp av forskning ut-
forma kulturellt anpassad, säker och meningsfull vård till alla patienter. Detta 
kräver kulturkompetens hos vårdaren, säger Leininger. Målet är att möta och till-
fredsställa omvårdnadsbehov av transkulturell karaktär och att erbjuda männi-
skor en kulturrelaterad omvårdnad. Detta kan ske genom att vårdare skaffar sig 
kunskap om olika grupper av människor och deras kulturella särdrag. På så sätt 
blir det möjligt att ge patienter en vård som är anpassad till deras kultur (a a).  

––––––––– 
17 Den amerikanska dominans som Jirwe m.fl. (2006) visar på, lyfts även fram i Qureshis och Colla-

zos (2005) undersökning. 
18 Begreppet etnisk avser att en person tillhör ett folk eller en folkgrupp. 
19 Människors generella behov är exempelvis behov av trygghet, mat, sömn. Det finns även generella 

drag i vårdandet och i våra sjukdomsbilder, menar Leininger (Leininger & McFarland, 2006). 
20 Människors specifika behov är anpassade till den person hon är och den kultur hon är en del av 

(Leininger & McFarland, 2006).  
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Som en följd av det här resonemanget anser Leininger att vårdare bör ha över-
gripande kunskaper om olika kulturer. De bör dessutom ha fördjupade kunskaper 
gällande minst två till tre kulturer (Rooke, 1995).  

En sådan anpassning av vården vilar dock på en statisk inställning till patien-
ter som har en annan bakgrund än majoritetsbefolkningen. Detta har kritiserats 
av forskare inom vårdvetenskap (Personlig kontakt Emami 2007-11-01; Gustaf-
son, 2005). Gustafson riktar kritik mot det implicita antagandet att den väster-
ländska befolkningen antas vara överlägsen dem som är definierade som främ-
mande. De främmande förutsätts ha lägre socioekonomisk status och/eller sämre 
hälsa än majoritetsbefolkningen. Majoritetsbefolkningen ses som homogen, trots 
skillnader i socioekonomisk status. Detta blir tydligt i den hierarkiska ordning 
som speglas i den transkulturella omvårdnadsteorin, menar Gustafson, som säger 
att:  

 
Those of us who are white, middle-class women tend to be posi-
tioned as nurse managers, researchers, and educators whereas 
those of us who are black, Carribean, or Filipino, for example, tend 
to be concentrated in less prestigious, less autonomous nursing po-
sitions (Gustafson, 2005, s. 4). 
 

Gustafson (2005) menar vidare att de grupper som undersökts, vanligtvis perso-
ner som tillhör en minoritetsbefolkning, påtvingas en idé om homogenitet. I stu-
dier som utgår från Leiningers transkulturella teori tas dessutom liten eller ingen 
hänsyn till att exempelvis klasskillnader, stad eller landsbygd eller religionstill-
hörighet kan vara viktiga variationer (a a). Här finns således samma problem 
som i några av de statistiska studier som refererades ovan. 

Studier av invandrare som betonar etnisk bakgrund är relativt vanliga (se t.ex. 
Finnström & Söderhamn, 2006; Heikkilä & Ekman, 2000; Lundberg, 2000; 
1999). Betoningen på patienternas etniska bakgrund är en möjlig effekt av att 
transkulturell omvårdnadsteori har använts som teoretisk referensram. Andra 
studier undersöker också olika invandrargrupper var för sig, utan att använda teo-
rin om transkulturell omvårdnad som utgångspunkt. Även dessa studier betonar, 
i varierande utsträckning, patienters etniska bakgrund (se t.ex. Akhavan m.fl., 
2007; Emami & Torres, 2005; Heikkilä & Ekman, 2003; Heikkilä, 2004; Heikki-
lä, Sarvimäki & Ekman, 2007; Shemirani & O´Connor, 2006; Yang, 2007).  

Språkliga hinder  
De språkliga hinder som uppstår när patient och vårdare inte talar samma språk 
har intresserat många forskare (se t.ex. Gerrish, 2001; Gerrish, Chau, Sobowale 
& Birks, 2004; Murphy & Macleod Clark, 1993; Ozolins & Hjelm, 2003; Thyli, 
Athlin & Hedelin, 2007). Kunskaper i det nya hemlandets språk ger enligt Elder 
(2003) bättre tillgång till sjukvård (a a). Flera studier visar att vårdare misslyckas 
med att förstå patienternas behov när de inte har ett gemensamt språk (Gerrish, 
2001; Gerrish m.fl., 2004; Murphy & Macleod Clark, 1993; Ozolins & Hjelm, 
2003; Thyli m.fl., 2007;). Trots det är det vanligt att vårdare låter bli att använda 
tolk. Detta kan leda till att patienter får sämre tillgång till vård och att den vård 
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som ges håller en relativt låg kvalitet (Gerrish, 2001). En del vårdare tycks agera 
”grindvaker” mellan patienter och tolkförmedlingar (Gerrish m.fl., 2004). Det 
uppstår ett tydligt mönster om man undersöker vilka personalkategorier som an-
litar tolk, menar Eckhardt, Mott och Andrew (2006). Deras studie visar att tolk 
bara används när patienter har inbokade besök hos läkare. Sjuksköterskor använ-
der bara tolk i liten utsträckning när de möter patienter. Detta leder ofta till miss-
förstånd och frustration. Vården kan således inte anses vara trygg och säker för 
patienterna (Eckhardt m.fl., 2006). Samma skillnader i användning av tolk upp-
märksammas av Bäärnhielm, Ekblad, Ekberg och Ginsburg (2005). Gerrish m.fl. 
(2004) visar att vårdare som får träna på att kommunicera via tolk, ökar sitt an-
vändande av tolk (a a).  

De språkliga hindren kan också leda till att vårdare verkar uppfatta vårdsitua-
tioner som onödigt problematiska och svåra att reda ut (Ozolins & Hjelm, 2003). 
Det försvårar i sin tur utvecklingen av en vårdrelation (Thyli m.fl., 2007; Mur-
phy & Macleod Clark, 1993). Enligt patienter med invandrarbakgrund bör vårda-
re ha empatisk förmåga, kunna lyssna och sätta sig in i sin patients situation 
(Gibson & Zhong, 2005).  

Enligt en litteraturstudie av Löfvander och Dyhr (2002) är relationen mellan 
läkare och patient av största vikt, oavsett patientens etniska bakgrund. Utma-
ningen i att skapa god vård för personer med invandrarbakgrund ligger framför-
allt i de kommunikativa frågorna, menar författarna (a a). Att svårigheterna med 
att möta patienter med invandrarbakgrund skulle begränsas till kommunikations-
problem av språklig karaktär, motsägs dock av Cortis (2004). Han visar att sjuk-
sköterskor, som menar att de vårdar utifrån ett helhetsperspektiv oavsett om pati-
enten har samma etniska bakgrund som sjuksköterskan eller inte, ofta misslyckas 
med att förstå patienternas behov (a a). Den slutsatsen stöds även av Samara-
singhe m.fl. (2006), Searight och Gafford (2005) samt Thylin m.fl. (2007).  

Patientstudier 
På grund av det omfattande forskningsområdet har jag har valt att begränsa min 
litteraturöversikt. I följande avsnitt presenteras exempel på empiriska patientstu-
dier som är genomförda i Sverige och som speglar förhållanden som kan möta 
patienter med utländsk bakgrund. Inledningsvis ges några exempel på studier av 
grupper som är avgränsade avseende etnisk bakgrund. 

Lundberg (1999; 2000) har, med inspiration från Leiningers transkulturella 
omvårdnadsteori, undersökt hur vården kan bli kulturellt anpassad för thailänds-
ka patienter. Lundberg (1999) intervjuade thailändska kvinnor om hur de såg på 
sin hälsa. För dem innebar hälsa välbefinnande, frånvaro av sjukdom och förmå-
ga att utföra dagliga aktiviteter. Att vara vid god hälsa handlade också om att 
kunna anpassa sig till nya situationer i livet (a a). När Lundberg (2000) i en sena-
re studie tillfrågade både män och kvinnor med thailändskt ursprung om kultu-
rellt anpassad vård, framkom att det var väsentligt för en god hälsa att ha nära 
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familjerelationer. Vård uttrycktes också i traditionella könsroller21 och olika for-
mer av egenvård. Egenvården innebär att laga och äta thailändsk kost, tillredd 
med färska örter och kryddor för att bibehålla hälsan. Lundberg menar vidare att 
det ska vara familjemedlemmar som beslutar om information och vård. Att detta 
strider mot svensk hälso- och sjukvårdslag i den mening att anhöriga har rätt att 
besluta om vård och behandling först när patienten har godkänt det, problemati-
seras inte av Lundberg (a a).  

Finnström och Söderhamn (2006) intervjuade somaliska kvinnor om smärta. 
Kvinnorna menade att smärta ska uthärdas och mötas med självbehärskning. 
Detsamma gäller för barn i skolåldern. Att till exempel vända sig till en psykolog 
för att få hjälp med att utreda smärta är inte accepterat inom somalisk kultur, 
menar författarna. Samtidigt framhåller de att man som sjukvårdspersonal måste 
ta hänsyn till individuella erfarenheter (a a).  

Äldre finländares önskemål om vård har studerats av Heikkilä och Ekman 
(2000). Enligt dem önskar äldre finländare en vårdare som talar finska och som 
känner till den finska kulturen. De längtar efter det som är välbekant (a a).   

I en senare undersökning av äldre finländare fann Heikkilä och Ekman (2003) 
att deltagarna i studien ville bo kvar och vårdas i sina hem så länge som det var 
möjligt. För dem var friheten viktig. När det blev frågan om vård på servicebo-
ende eller annan institution ville man att boendet skulle vara beläget i kända om-
givningar eller nära den gamla bostaden. Vidare innebar behovet av kontinuitet, 
säkerhet och samhörighet att de äldre finländarna hade ett behov av att känna sig 
hemma (a a). Heikkilä (2004) fann flera positiva sjukvårdserfarenheter, bland 
annat i samband med att man flyttade från Finland till Sverige. Kunskaper i 
svenska språket var bidragande till dessa erfarenheter. För dem som inte talade 
svenska innebar mötet med en vårdare som talade finska att risken för missför-
stånd minskade (a a). Det blev även enklare att skapa en vårdrelation när vårdare 
och patienter hade gemensam etnisk bakgrund (Heikkilä m.fl., 2007).  

När synen på hälsa studerades bland iranier som hade kommit till Sverige i re-
lativt hög ålder, framkom att hälsa handlade om kontinuitet och balans i livet. 
Känslor av välbefinnande var väsentliga för upplevelse av hälsa, även om man 
var svårt sjuk. Denna beskrivning skiljer sig från ett biomedicinskt och väster-
ländskt synsätt, menar Emami m.fl. (2000a). Bland invandrare som har migrerat 
sent i livet är det relativt vanligt med upplevelser av att vara isolerad. Emami 
m.fl. (2000b) fann att dagverksamhet med socialt stöd i att införliva kulturella 
och sociala normer kunde bryta isoleringen bland äldre iranier. Detta fick som 
följd att isoleringen minskade (a a).  I en sekundäranalys visar Emami och Torres 
(2005) att patienter ger sin egen migrationserfarenhet central betydelse när de 
försöker förklara den sjukdom som de lider av. Studien talar även för att det är 
väsentligt för vårdare att ha kunskap om sina patienters syn på hälsa och sjuk-
dom (a a).  

––––––––– 
21 Traditionella könsroller i Thailand innebär, enligt Lundberg (2000), att kvinnor tar hand om bar-

nen, lagar mat till familjen och tar hand om ekonomin. Mannen har ansvar för familjens försörjning 
och är dess överhuvud (Lundberg, 2000). 
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Wallin, Löfvander och Ahlström (2007) har studerat hur patienter med typ två 
diabetes, som härstammar från Etiopien, upplever sin vardagliga tillvaro samt 
hur diabetesrelaterade problem hanteras. Av resultatet framkommer att det var-
dagliga livet upplevs som svårt. Förändringar som känns i kroppen, som exem-
pelvis huvudvärk och kraftlöshet, påverkar hälsan negativt. Studien visar även att 
det är svårt att ändra vanor, som att inte längre kunna fasta under Ramadan. Att 
behöva kontrollera blodsocker, ta läkemedel på vissa tider och hålla diet innebär 
brist på frihet. Några intervjupersoner i studien upplevde sig inte som sjuka. Att 
själv förstå sin kropps signaler gav en känsla av kontroll. En annan innebörd i di-
abetessjukdomen handlar om följsamhet mot sjukvårdspersonal. Wallin m.fl. 
menar att det behövs kulturellt anpassade kostråd och råd om hur fasta vid diabe-
tes kan genomföras utan risk för långtidskomplikationer (a a). 

Akhavan, Bildt och Wamala (2007) har studerat kvinnor med iransk bakgrund 
och deras uppfattningar om hur olika faktorer, som migrationsprocess och arbets-
förhållanden, kan påverka hälsan. Intervjuer genomfördes vid två tillfällen. Vid 
första intervjutillfället hade kvinnorna varit i Sverige några år. Dessa år hade 
handlat om att övervinna traumatiska erfarenheter för att bibehålla hälsan. Kvin-
norna uppgav även att arbetslöshet och etnisk diskriminering påverkade deras 
upplevelse av hälsa. Sex år senare var det fortfarande aktuellt för kvinnorna med 
arbetslöshet och diskriminering, faktorer som de upplevde påverkade hälsan ne-
gativt (a a). 

Det förekommer även studier av patienter med invandrarbakgrund som inte 
fokuserar en specifik etnisk grupp. Inom den svenska forskningen tycks dessa 
studier vara färre till antalet. Samarasinghe och Arvidsson (2002) har studerat 
migrationens inverkan på flyktingfamiljers hälsa. Resultatet beskrivs i fyra kvali-
tativt skilda teman. I det första temat beskrivs en familj som lever under stress. 
En orsak till stressituationen kan vara att den första tiden i Sverige präglas av 
väntan på uppehållstillstånd och en pendling mellan hopp och förtvivlan. I ett 
annat tema beskrivs en nöjd familj som lever ett tillfredsställande liv. I detta 
tema samlas till exempel upplevelser av att vara accepterade i samhället, att ha 
fått arbete och att ha planer inför framtiden. Ett tredje tema visar en frustrerad 
familj, som inte kände sig uppskattad. Det fjärde och sista temat beskriver en be-
drövad familj, som känner sig övergiven. Svårighet att få arbete och känslan av 
att vara marginaliserad inverkade negativt på självuppfattningen. Både migra-
tionsprocessen och mötet med det svenska samhället är således så stressfyllt att 
det påverkar hälsan, menar Samarasinghe och Arvidsson. 

Saleh Stattin (2001) har studerat patienter med invandrarbakgrund och deras 
uppfattningar om att leva med och hantera diabetes. Utgångspunkten var den 
allmänna uppfattningen om att språkliga hinder och kulturella skillnader innebar 
svårigheter i vården. Resultatet visade att patienternas uppfattningar om diabe-
tessjukdomen endast delvis handlade om kulturella och språkliga barriärer. En-
skilda patienters beskrivningar av hur de upplever sin tillvaro med diabetes är 
viktiga så att sjukvården kan bemöta dessa patienter på ett adekvat sätt (a a). 

Inom den vårdvetenskapliga forskningen i Sverige finns även studier som 
jämför villkoren för utlandsfödda patienter med dem som gäller för svenskfödda 
patienter. Hjelm, Bard, Nyberg och Apelqvist (2003) har jämfört svenska och ex-
jugoslaviska kvinnor gällande uppfattningar om hälsa vid diabetes. I båda grup-
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perna beskrevs hälsa som att vara fri från sjukdom och att känna sig frisk och 
rask. De ex-jugoslaviska kvinnorna menade att hälsa också innebar att ha ett be-
hagligt och oproblematiskt liv. De två grupperna hade liknande uppfattningar om 
vad som orsakade diabetes. Däremot fanns skillnader gällande tidpunkt då man 
sökte vård för sina symtom. De svenska kvinnorna sökte läkare relativt snabbt, 
kvinnorna från det forna Jugoslavien avvaktade betydligt längre. Därför inleddes 
deras behandling först när deras diabetessjukdom började bli riktigt allvarlig. 
Studien tar inte ställning till om den avvaktande hållningen var relaterad till 
språkliga hinder (a a).  

När män med svensk, arabisk och ex-jugoslavisk bakgrund tillfrågades om 
hälsa vid diabetes, talade samtliga inledningsvis i termer av frånvaro av sjukdom 
(Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2005). Männen med invandrarbakgrund tala-
de även om betydelsen av att ha ett arbete, eftersom det påverkade upplevelsen 
av välbefinnande i positiv riktning. En anställning påverkade också familjerela-
tionerna på ett bra sätt. När männen fick svara på vad som orsakat diabetessjuk-
domen uppgav de från det forna Jugoslavien, liksom de arabiska männen, att mi-
grationsprocessen och att vara invandrare påverkade hälsan negativt. Båda fakto-
rerna gav upphov till en stress som de trodde delvis hade orsakat deras diabetes. 
De svenska männen talade inte alls om stress som orsak till sjukdom. De trodde 
att ärftlighet och livsstil hade orsakat sjukdomen (a a).    

Hedemalm (2007a; 2007b) har studerat tillgång till vård för patienter med 
hjärtsvikt beroende på svensk eller utländsk bakgrund. Genom att studera pati-
entjournaler fann hon små skillnader i vilken vård och behandling som patienter-
na erhöll. Bland annat visades att patienter med invandrarbakgrund i högre ut-
sträckning fick komma till en sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning. Patienter 
med svensk bakgrund remitterades däremot i något högre grad till primärvårdens 
mottagningar. 

Delaktighet 
Patienters rätt till delaktighet vid planering av vård och behandling betonas i den 
svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Frågan om innebörden av 
delaktighet för patienter med invandrarbakgrund tycks inte ha varit i fokus för 
forskningen varken nationellt eller internationellt. I avhandlingens inledande stu-
die kommer intresset att riktas mot den här frågan. Därför ges i det följande en 
kort översikt av forskningen kring delaktighet. Den forskning som refereras 
kopplas inte till patienter med invandrarbakgrund.  

Teoretiskt orienterade studier i ämnet beskriver hur delaktighet föreligger när 
vårdare och patienter har en gemensam kunskap, det finns en anpassning till pa-
tientsituationen och patienten känner sig respekterad (Ashworth, Longmate & 
Morrisson, 1992). Delaktighet kan vidare beskrivas som att patienter är involve-
rade i en relation till sin vårdare där båda samarbetar (Cahill, 1996).  
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Fenomenet delaktighet har även undersökts i svenska empiriska studier utifrån 
patienters22, närståendes och vårdares perspektiv. Här visar det sig att patienter 
vill vara delaktiga i vården när det handlar om att bli sedd som en unik individ, 
att vårdare lyssnar till vad som är viktigt och att vara involverad i sin hälsopro-
cess (Frank, Asp & Dahlberg, in press; Johansson & Ekebergh, 2006; Schuster, 
2006). För att bereda patienter möjlighet att vara delaktiga var det väsentligt med 
en tillåtande atmosfär och gott samarbete med vårdarna (Larsson, Sahlsten, Sjö-
ström, Lindencrona & Plos, 2007). Motsatsen, att inte vara delaktig, beskrivs av 
patienter som en brist på respekt, samt avsaknad av information och relation 
(Eldh, Ehnfors & Ekman, 2004; Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006). Andershed 
(1999) visar att närståendes delaktighet i livets slutskede innebär en känsla av 
sammanhang. Små möjligheter till socialt stöd, liksom bristande språkkunskaper, 
försämrar villkoren för delaktighet, menar hon (a a).  

När patienters delaktighet beskrivs av vårdare blir det tydligt att erbjudandet 
om delaktighet ofta sker på vårdares villkor. Det är vårdarna som mer eller mind-
re medvetet avgör om patienten ska vara delaktig, menar Frank m.fl. (in press). 
Här kan vi ana ett auktoritärt synsätt som utgör hinder för patienters delaktighet. 
Det innebär att vårdarna bestämmer, utifrån egna referensramar, vilka patienter 
som ”klarar av” att vara delaktiga. Att som patient exempelvis ställa krav på in-
formation om egenvård kan av vissa vårdare uppfattas som att patienten är in-
tresserad, medan andra kan uppfatta patienten som besvärlig (Sahlsten, Larsson, 
Plos & Lindencrona, 2005a; 2005b).  

Sammanfattningsvis verkar det finnas gemensamma drag i flera empiriska stu-
dier gällande delaktighet. Delaktighet tycks för det mesta innebära goda värden, 
som att patienterna blir respekterade och bemötta som individer. De vill inte bli 
betraktade som helt okunniga, men vill samtidigt ha mer information. Till de 
goda värdena hör också att detta bör ske inom ramen för bra möten mellan vårda-
re och patienter. Det tycks dock finnas en viss variation i frågan beroende på om 
det är patienters, närståendes eller vårdares erfarenheter och uppfattningar som är 
föremål för undersökning.  

 

––––––––– 
22 För att söka tidigare forskning om patienter med invandrarbakgrund och delaktighet användes da-

tabasen CINAHL. Följande sökord kombinerades med ”and”: patient participation or client partici-
pation, immigrants or ethnic groups, health or illness. Sökningen begränsades till ”peer rewieved” 
samt ”abstract available”. Den gav tre träffar. De bedömdes inte vara adekvata för denna studie. 
Sökningen utfördes 2008-02-07. Även databasen PubMed användes, då med följande sökord: pati-
ent participation and immigrants or ethnic groups. Sökningen begränsades till ”english”, ”humans”, 
”nursing journals”, ”core clinical journals” och resulterade i 40 träffar. Flertalet av de studierna 
handlade om deltagande i forskningsstudier. Sökningen utfördes 2008-02-05.  
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Problemområde   

Kartläggningen av hälsosituationen bland personer med utländsk bakgrund i rela-
tion till personer med svensk bakgrund gav således en ganska dyster bild med 
högre grad av ohälsa hos dem med invandrarbakgrund.  

Den vårdvetenskapliga forskningen om hur det är att ha invandrarbakgrund 
och bli patient kan delas in i två perspektiv. Det ena lyfter fram etniskt avgränsa-
de invandrargrupper och deras specifika behov. Enligt detta synsätt har den et-
niska bakgrunden stor betydelse för såväl hälsan som patientsituationen. Det 
andra perspektivet har ett individanpassat synsätt oavsett patienters etniska bak-
grund. Här betonas framförallt problemet med kommunikationssvårigheter, som 
gör det svårt att förstå individens behov. Ytterligare ett tema som Jirwe m.fl. 
(2006) förtjänstfullt lyfter fram är betydelsen av vårdarens egen etniska bakgrund 
och att den behöver medvetandegöras (a a).  

Några av de studier som nämndes i avhandlingens bakgrund bygger på inter-
vjuer om upplevd hälsa. Samarasinghe och Arvidsson (2002) visar t.ex. att mötet 
med det svenska samhället kan vara betydelsefullt ur hälsosynpunkt.23 Det har 
varit svårare att finna studier om hur patienter med invandrarbakgrund tar del av 
sin lagstadgade rätt till delaktighet och hur situationen som invandrare i det 
svenska samhället inverkar på patienterfarenheter. 

Bilden kompliceras av att det finns många definitioner av begreppet kultur 
(Stier, 2004) samt närliggande begrepp som kulturella skillnader, kulturellt an-
passad vård och kulturella behov. Kulturbegreppet behandlar grupper snarare än 
individer och dessa förutsätts dela värderingar, traditioner med mera. Det gör 
förstås valet av begreppsdefinition problematiskt.  

Därför har jag valt att undvika begreppet kultur. Med kulturbegreppet ser jag 
en risk att betona det främmande och annorlunda. En annan fara är att den kultur 
som avhandlingen skrivs inom ses som normgivande. För att förtydliga det indi-
vidorienterade perspektivet har jag valt begreppet verkningshistoria.      

När Hans-Georg Gadamer24 (2004) tog sig an uppgiften att reda ut hur vi 
människor förstår och varför vi förstår som vi gör, gav han begreppet verknings-
historia stor betydelse. Vår verkningshistoria påverkar vårt sätt att uppfatta verk-
lighetens beskaffenhet både i det lilla och i det stora. Möjligheten att förstå något 
nytt är följaktligen förbunden med vår förmåga att självkritiskt granska vår verk-
ningshistoria och hur den tradition som vi lever i påverkar den. Av detta följer att 
––––––––– 
23 De studier inom området som publicerats nyligen förstärker den här bilden (se t.ex. Akhavan m.fl., 

2007; Hjelm m.fl., 2005). Hjelm m.fl. påpekar också att en anställning tycks inverka positivt på 
upplevelsen av hälsa (a a). 

24 Hans-Georg Gadamer är en av hermeneutikens portalfigurer. Hans bidrag till den hermeneutiska 
filosofin presenteras utförligare i huvudstudien. 
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det är väsentligt att forskare problematiserar sin verkningshistoria och dess infly-
tande över forskningsprocessen. Detta är oftare lättare sagt än gjort. Vi männi-
skor är nämligen mindre frigjorda från våra fördomar än vi vill medge. Jag 
kommer att något mer utförligt presentera begreppet verkningshistoria i huvud-
studiens metodavsnitt. Med Gadamers betoning av verkningshistorien i mänskli-
ga förståelseprocesser verkar det dock rimligt att utgå från att tidigare upplevel-
ser, framförallt de som gäller vård och beroende, får betydelse när en individ se-
nare i livet blir patient.  

Övergripande syfte  
Följande öppna och övergripande syfte formulerades: 
 
• Syftet med avhandlingen är att ge en fördjupad förståelse av innebörden i att 

leva som invandrare i Sverige och hur detta inverkar på erfarenheterna av att 
bli patient inom svensk hälso- och sjukvård. Med det senare avses här såväl 
hälso- och sjukvård som andra välfärdssystem som har med hälsa och sjuk-
dom att göra.  

 
Innan jag tog mig an försöket att nå en djupare förståelse genomfördes en mindre 
intervjustudie. Ambitionen att skapa ett öppet förhållningssätt kom att innebära 
att den blev av tentativt och orienterande slag. I den här studien prövades bland 
annat möjligheten att använda tolk i öppna forskningsintervjuer. Situationen som 
invandrare i det svenska samhället behandlas bara i relation till ett begrepp i den 
svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen; delaktighet. Kontexten var hemsjuk-
vård. Jag visste sedan tidigare att patienter med invandrarbakgrund i det här 
vårdsammanhanget kunde ha bristfällig tillgång till det svenska språket. Det 
skulle kunna försvåra möjligheten för öppna intervjuer. Därför valdes ett avgrän-
sat begrepp som fokus för studien.  

Först efter den inledande studien formulerades frågor för att göra det möjligt 
att förstå patientsituationen mot bakgrund av en livssituation. De preciserade frå-
geställningarna presenteras i de aktuella avsnitten. 

De individer som har bidragit med data kommer från flera av de länder som 
nämndes i översikten av Sverige som invandringsland. De har alla lämnat ett 
hemland någonstans i världen och flyttat till Sverige. Flera har erfarenheter av att 
ha varit patienter i sitt första hemland och alla har någon form av patienterfaren-
het i sitt andra hemland. 

Etiska överväganden 
Jag har försökt att undvika generaliseringar och kategoriseringar som ger en bild 
av invandrare som en homogen grupp. Inför valet av forskningsmetoder fick jag 
dock anledning att fundera över om jag skulle beskriva och analysera intervju-
personernas berättelser på individnivå, eftersom det finns risk för att individuella 
livsöden kan identifieras. I den inledande studien valde jag att analysera hela da-
tamängden samtidigt.  
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I huvudstudien, avhandlingens mest omfattande studie, presenteras referat av 
intervjupersoners berättelser. Valet att bibehålla individperspektivet har två skäl. 
Dels varierade berättelserna mycket, vilket delvis var en naturlig följd av att jag 
avsiktligt sökte variation när jag valde intervjupersoner. Detta innebar att en del 
intressanta innebörder kunde gå förlorade om allt material lades samman och 
analyserades på gruppnivå redan från början. Bibehållandet av enskilda individ-
perspektiv långt fram i analysarbetet gjorde det också lättare att undvika risken 
för schablonartade gruppbeskrivningar. Detta val skapade dock etiska dilemman 
som har med konfidentialitet att göra. Hanterandet av dessa beskrivs i samband 
med metodbeskrivningen för studien. 

Ordet grupp handlar i den här avhandlingen enbart om en grupp av personer 
som bara har det gemensamt att de: 
• har erfarenheter av att ha invandrat till Sverige25 
• har någon form av patienterfarenhet 
• vill dela med sig av sina erfarenheter så att det blivit möjligt att genomföra 

empiriska studier.  
Grupp betyder således, i detta sammanhang, en grupp av intervjupersoner som 
ger liv åt individuella erfarenheter bakom statistiken i avhandlingens bakgrund.  

 
 
 

––––––––– 
25 Personerna som har deltagit i de empiriska studierna är födda i något utomnordiskt land, har in-

vandrat till Sverige i vuxen ålder, det vill säga 18 år eller äldre, från 1970-talets början och fram till 
mitten av 1990-talet. De har även genomgått asylprocess. 
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Inledande studie: 
Delaktighet i vården 

I den här studien har jag valt att se på delaktighet som ett fenomen i feno-
menologisk mening. Fenomenet delaktighet kan därmed inte definieras i termer 
av något som kan iakttas av en yttre betraktare. Det går inte heller att mäta eller 
bevisa att delaktighet föreligger. Fenomenorienteringen innebär att jag kommer 
att studera delaktigheten så som den erfars av mänskliga subjekt, i det här fallet 
intervjupersonerna i studien. 

Av avhandlingens bakgrund framkom att det finns en del gemensamma näm-
nare i de empiriska studierna om delaktighet. Det finns emellertid anledning att 
fråga sig om delaktigheten bara har goda värden. Exempel på frågor som inte 
verkar ha behandlats i vetenskapliga studier är om det är självklart att patienter 
omedelbart vill ha all tillgänglig information? Om inte, vilken information vill 
man inte ha, alternativt vänta med? Hur ges svåra budskap så att patienter och 
närstående kan vara delaktiga i den fortsatta planeringen? Vilka individuella va-
riationer och situationer indikerar att vårdarna bör acceptera implicita sätt att av-
värja information, för att nämna några exempel på fenomenets komplexitet. 

Förmågan att tillgodogöra sig information, ny kunskap och dela med sig av 
sina erfarenheter kräver förmodligen också att patienterna kan förstå och göra sig 
förstådda på ett språk som de har gemensamt med vårdarna. Därför är det ange-
läget att undersöka hur delaktigheten ser ut för patienter med bristande tillgång 
till svenska språket. Eftersom jag själv har erfarenheter som distriktssköterska 
inom hemsjukvård och patienter som har hemsjukvård har vanligtvis erfarenheter 
från flera vårdsammanhang, valde jag att genomföra den inledande studien inom 
denna vårdkontext. 

Precisering av syfte och frågeställning för den 
inledande studien 
• Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter med invandrarbak-

grund erfar delaktighet inom svensk hälso- och sjukvård med fokus på hem-
sjukvård. 

 
Följande forskningsfråga formulerades: 
• Vad innebär delaktighet och bristande delaktighet för patienter med invand-

rarbakgrund inom svensk hälso- och sjukvård med fokus på hemsjukvård?  
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Inledande studiens 
metodavsnitt 

För att besvara en sådan frågeställning behövs en forskningsansats som kan möta 
komplexiteten i människors erfarenheter och upplevelser. Det livsvärldsteoretis-
ka perspektivet gör det möjligt att möta dessa krav. Livsvärldsteorin är en del av 
den moderna fenomenologiska filosofin (se t.ex. Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 
2008). Denna inriktning av fenomenologin grundades av den tyske filosofen 
Edmund Husserl (a a). Att arbeta med fenomenologi som grund för empiriska 
studier är ett arbetssätt som bland annat har utvecklats inom psykologin av Ama-
deo Giorgi (Giorgi, 1997) och inom vårdvetenskap av Karin Dahlberg (Dahlberg 
m.fl., 2008).  

En bärande idé i fenomenologin är att livsvärlden utgör fundament i den exis-
tentiella världen. Det är i vårt ”naturliga förhållningssätt” som vi tillskriver allt 
som vi träffar på en mer eller mindre bestämd mening och innebörd. Det är i 
livsvärlden vi äter, arbetar, sover och existerar, helt enkelt lever. Vår egen livs-
värld är oöverskridbar, vi kan aldrig ställa oss utanför den och betrakta den ut-
ifrån (Bengtsson, 2005; Dahlberg m.fl., 2008). Människan och hennes livsvärld 
är således tätt sammanflätade i en oupplöslig helhet. I vårt medvetande ges alla 
företeelser en betydelse, en innebörd som tar form mot bakgrunden av det vi vet, 
kan, känner och så vidare gällande liknande företeelser. Nya innebörder införli-
vas i livets olika skiften och skeenden till levd erfarenhet.  

Livsvärlden som forskningsansats 
Med ett livsvärldsperspektiv som forskningsansats kan vi alltså enbart tala om 
världen så som den erfars (Bengtsson, 1998). Följaktligen ska fenomenet delak-
tighet också betraktas som något som erfars eller inte erfars. 

Med en livsvärldsteoretisk forskningsansats avser forskaren att fånga och 
förmedla en bild av andra människors livsvärld. Som forskare står vi alltså inför 
utmaningen att göra intervjupersoners levda erfarenheter rättvisa. De fenomen 
som studeras bör studeras med öppenhet och följsamhet inför såväl variation som 
komplexitet. Inom livsvärldsforskningen anges en ”forskande hållning”, inga di-
rekta metodregler. Hållningen ger riktning i forskningsprocessen. Den ska där-
med ses som ett redskap för att noga avväga och välja metod.  

Emellertid är det inte möjligt att förhålla sig helt öppen och följsam. Ibland 
tenderar den egna förståelsen att ”ta över”. Detta medför att forskarens egen för-
ståelseprocess i sin tur behöver reflekteras, hållas tillbaka och tyglas (Dahlberg 
m.fl., 2008).26 

––––––––– 
26 Den inledande studien är inspirerad av Dahlbergs fenomenologiska metod och hennes begrepp 

”tyglad förståelse” som motvikt till den egna förståelsens otyglade inflytande över forskningspro-
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Under datainsamling och analysarbete bör således forskaren försöka tygla sin 
egen förståelse (Dahlberg m.fl., 2008) så långt det nu är möjligt. Detta kan ske 
genom att fokus och intresse riktas mot fenomenet, mot intervjupersonen och 
dennes erfarenhet. Att tygla förståelsen handlar om att sakta ner den naturliga 
och, ganska så ofta, oreflekterade förståelseprocessen. Genom att vara riktad mot 
intervjupersonens beskrivning av fenomenet kan ett öppet förhållningssätt visa 
sig i de följdfrågor som forskaren ställer. Denna ”förlångsammade” förståelse-
process eftersträvas under datainsamling och dataanalys i den inledande studien. 
En avsikt med detta är att låta intervjupersonernas utsagor vara ledande för såväl 
följdfrågor som det kommande analysarbetet (Dahlberg & Dahlberg, 2003).   

Genomförande av den inledande studien 
För att få kontakt med intervjupersoner till den inledande studien vände jag mig 
till hemsjukvården i en svensk stad. Eftersom hemsjukvården har remisskrav an-
tog jag att deras patienter hade relativt många sjukvårdserfarenheter, något som 
var av intresse i den här studien. Hemsjukvården valdes även för att patienter 
med olika sjukdomstillstånd skulle ingå i studien. Undantagna var patienter med 
psykiatriska diagnoser och/eller annat djupt psykiskt illabefinnande. Syftet med 
val av kontext var alltså att sträva efter ett stort antal variationer av fenomenet 
delaktighet. I citaten exemplifieras olika händelser inom olika sjukvårdssam-
manhang. 

Datainsamlingsområdet  
Det aktuella datainsamlingsområdet är en del av en stad. Där bedrivs hemsjuk-
vården i kommunal regi, organiserad i flera mindre områden. Det valda hem-
sjukvårdsområdet består av cirka 85 000 invånare. Av dessa är cirka 19 % ut-
landsfödda. I hemsjukvårdens upptagningsområde härstammade flest utlands-
födda från Asien, därefter övriga Europa, följt av Norden och övriga länder. När 
arbetslöshet undersöktes i upptagningsområdet hösten 2002, var andelen öppet 
arbetslösa i åldrarna 18-64 år högre jämfört med området i stort. Detta avspeglas 
även i förvärvsinkomster för befolkningen, som var lägre än för befolkningen i 
det större området. Även ohälsotalen för år 2001 är högre i upptagningsområdet 
(Stadskansliet, 2003).  

På grund av storleken och befolkningsunderlaget är hemsjukvårdsområdet 
uppdelat i vad som benämns två ”sidor”. Något förenklat representerar sidorna 
de norra respektive de södra delarna av upptagningsområdet. Utöver denna in-
delning är varje sida indelad i mindre områden, som kallas för ”team”. Det finns 
i hela hemsjukvårdsområdet sju team, vilka vardera är bemannade med distrikts-
sköterska, sjuksköterska och undersköterska. Till hemsjukvården hör även två 

                                                                                                                                   
cessen (Dahlberg m.fl., 2008). I huvudstudien tillämpas en hermeneutisk forskningsansats. I enlig-
het med hermeneutisk filosofi används där Gadamers begrepp förförståelse (Gadamer, 2004). Där 
beskrivs även delar av min förförståelse samt hur problematiserandet av förförståelsen sker. 
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läkare, en läkarsekreterare, byråsekreterare samt samordnare och en resultaten-
hetschef. För distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och administ-
rativ personal är kommunen huvudman. Gällande läkare och läkarsekreterare har 
primärvården huvudmannaskap. 

I september 2002 introducerades studien vid en arbetsplatsträff för hemsjuk-
vårdens personal. Studiens syfte presenterades tillsammans med en förfrågan om 
hjälp med att rekrytera intervjupersoner. Distriktssköterskor och sjuksköterskor 
med patientansvar för patienter med utländsk bakgrund ombads att muntligen in-
formera och tillfråga patienter, både män och kvinnor, om deltagande i studien. 
Ett skriftligt informationsbrev delades också ut för vidarebefordran till de patien-
ter som skulle tillfrågas om deltagande. Informationsbrevet var skrivet på svens-
ka och översattes av anhöriga eller av hemsjukvårdens personal, om dessa var 
kunniga i de aktuella språken. När patienterna gav sitt tillstånd kontaktades de 
för planering av ett intervjutillfälle.   

Undersökningens deltagare 
Inför studien söktes alltså kontakt med intervjupersoner, som svarade mot studi-
ens syfte. Jag strävade, som redan nämnts, efter att få en stor variation i intervju-
personernas ursprungsländer.27 De som deltog i studien kom från Östeuropa och 
Mellanöstern. Jag sökte både manliga och kvinnliga intervjupersoner, som skulle 
ha kommit till Sverige i vuxen ålder (dvs. 18 år eller äldre). När det visade sig att 
endast kvinnor hade samtyckt till deltagande, bad jag de patientansvariga di-
strikts- och sjuksköterskorna att i fortsättningen endast tillfråga manliga patien-
ter. De män som tillfrågades avböjde dock. För att få en större variation avseende 
ursprung söktes även personer från övriga Europa, Afrika och Sydamerika. Ingen 
av dem som tillfrågades ville emellertid delta i studien.  Jag valde ändå att stanna 
i det valda hemsjukvårdsområdet för datainsamlingen, eftersom mitt etiska till-
stånd bara gällde för det här distriktet.28 

Sex av de åtta kvinnor som deltog i studien kom till Sverige under 1990-talet, 
övriga två under 1980-talet. Samtliga hade kommit till Sverige i vuxen ålder. Vid 
tiden för undersökningen var de mellan 54 och 89 år. De hade kommit som asyl-
sökande eller anknytningsinvandrare, ingen av kvinnorna var arbetskraftsinvand-
rare. Endast två av dem hade haft någon form av förvärvsarbete här. Samtliga 
kvinnor saknade full tillgång till det svenska språket.  

Intervjuer för en fenomenologisk studie 
För den här studien valdes en kvalitativ forskningsintervju som datainsamlings-
metod. Intervjuernas syfte var att få beskrivningar av vad delaktighet innebär i 
intervjupersonens livsvärld. I den öppna livsvärldsintervjun får intervjupersonen 
möjlighet att tala om och reflektera över det undersökta fenomenet. Genom att 
intervjua flera personer ges fenomenet möjlighet att variera, något som är mycket 

––––––––– 
27 Valet av ursprungsländer skulle alltså inte avspegla olika nationaliteter. 
28 När studien inleddes behövdes formellt etiskt tillstånd även för intervjustudier. 
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betydelsefullt för analysarbetet. Den kvalitativa forskningsintervjun i en beskri-
vande fenomenologisk studie inleds med en ingångsfråga som är avgränsande 
och riktar intervjupersonen mot intresseområdet. Den ska också vara enkel att 
besvara och fånga den levda erfarenheten. Längre fram under intervjun ställs 
uppföljande frågor för att hjälpa intervjupersonen att reflektera och konkretisera. 
Exempel på sådana frågor är ”kan du berätta mer om det?”, ”hur menar du nu?”, 
eller ”hur kändes det för dig?”, ”kan du ge exempel?”. I studien redovisas den in-
ledande frågan, men inte samtliga uppföljande frågor. Anledningen till olika 
uppföljningsfrågor är följsamheten inför det varje intervjuperson berättar (Dahl-
berg m.fl., 2008).   

Förberedelser inför intervjuerna 
Redan när studien inleddes märkte jag att det fanns språksvårigheter mellan per-
sonalen och patienterna. Därför tog jag kontakt med en tolkcentral, som förmed-
lade kontakt mellan auktoriserade tolkar. Sammanlagt anlitades fem auktorisera-
de tolkar29, som arbetade som sjukvårdstolkar. Före varje intervjutillfälle hade 
jag telefonkontakt med den tolk som skulle vara med under intervjun. Jag infor-
merade tolken om forskningsmetoden och betonade att jag skulle komma att stäl-
la en del frågor på flera olika sätt för att ge stöd åt intervjupersonens reflektion. 
Jag lade också stor vikt vid att poängtera att översättningen så långt som möjligt 
skulle vara ordagrann. Det var ingen av tolkarna som invände mot det arbetssät-
tet, översättning ord för ord är den metod som tolkar vanligtvis använder.  

Jag hade planerat att kontakta intervjupersonerna via telefon. Under telefon-
samtalet skulle vi tillsammans bestämma tid och plats för en intervju. Jag skulle 
också erbjuda tolkhjälp och ge kort information om studiens syfte och frågeom-
råden. Den planeringen visade sig emellertid vara svår att genomföra på grund av 
språkliga hinder. Min föresats var alltså att erbjuda samtliga intervjupersoner 
tolk, men för att intervjuerna överhuvudtaget skulle kunna genomföras visade det 
sig att tolkhjälp var en nödvändighet i sju fall av åtta.30 Vid det första telefon-
samtalet bad jag de närstående fråga om intervjupersonen kunde tänka sig att ha 
en tolk med vid intervjutillfället och om hon i så fall hade önskemål om en tolk 
med samma trosuppfattning som hon själv. Det var emellertid ingen av intervju-
personerna som hade synpunkter på tolkens trostillhörighet. Av närstående fick 
jag värdefull information för att kunna boka en tolk med samma språk och dia-
lekt som intervjupersonen.  

Ingångsfrågan konstruerades så att den skulle fånga en konkret situation. Den 
inledande frågan var: Kan du berätta hur det är när vårdarna från hemsjukvården 
besöker dig? För att pröva ingångsfrågan genomfördes en provintervju. Efter be-
dömning av handledare inkluderades den i datamaterialet. 

Slutligen genomfördes åtta intervjuer. Sju översattes av tolk och en intervju 
genomfördes utan tolkhjälp. Samtliga kvinnor intervjuades en gång.  

––––––––– 
29 En auktoriserad tolk ska följa god tolksed och utföra sitt uppdrag samvetsgrant (SFS 1985:613). 
30 En av kvinnorna kunde tala så pass mycket svenska att det var möjligt att genomföra intervjun utan 

tolk. 
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Intervjutillfället 
Inledningen av samtliga intervjutillfällen präglades av en stunds småprat. Tolken 
och jag presenterade oss för intervjupersonerna. Ofta blev vi visade runt i inter-
vjupersonens hem. Sedan berättade jag om studien och tolken översatte informa-
tionsbrevet. Jag betonade att det var frivilligt att delta i studien, att intervjuper-
sonerna hade rätt att avbryta sin medverkan och att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt. Samtliga intervjupersoner ville vara med i studien.  

Därefter inleddes själva intervjun. Vi satte oss där intervjupersonen föreslog, 
till exempel i en soffgrupp, vid ett köksbord eller en matsalsmöbel. Jag försökte, 
så långt det gick, se till att intervjupersonen och jag satt mittemot varandra och 
att tolken satt vid min sida. Anledningen var att jag ville vara tydlig med att det 
var jag som ställde frågor till intervjupersonen och att vi hade vårt ”gemensam-
ma intresse” emellan oss, det vill säga fenomenet delaktighet. Samtliga tolkar 
översatte genom att använda sig av första person, det vill säga ”jag”.31  

Själva intervjun inleddes och under tiden som intervjupersonen berättade 
översatte tolken fortlöpande. När tolken hade översatt ställde jag uppföljande 
frågor. För att underlätta reflektion kring forskningsfenomenet använde jag ord 
som associerade till delaktighet som inflytande och medbestämmande.  

En svårighet med att intervjua genom tolk var emellertid att jag inte visste när 
intervjupersonen hade talat om det som översattes för mig. Att intervjupersonen 
hade gjort det, visste jag först när tolken hade översatt. För att lösa situationen 
försökte jag leda tillbaka intervjupersonen till den händelse som hon tidigare 
hade berättat om, genom att inleda en följdfråga med att till exempel säga: du 
gav nyss exempel på ett tillfälle då du fick bestämma när du ville ha smärtlind-
ring, kan du berätta mer om det? Det här tillvägagångssättet gjorde det möjligt 
att dröja och stanna upp vid intervjupersonens delaktighet och låta henne ut-
veckla sina tankar, reflektioner och beskrivningar.  Att leda tillbaka intervjuper-
sonen gjorde det möjligt att, åtminstone till viss del, fånga levda erfarenheter av 
fenomenet delaktighet.  

De intervjuade kvinnorna valde ibland att illustrera sina berättelser med epi-
soder som hade ägt rum inom slutenvården. Därför bygger resultatredovisningen 
även på exempel från sluten vård. Att intervjuerna genomfördes med tolk kom 
emellertid att påverka deras kvalitet och detta fick betydelse i arbetet med data-
analysen. Mer om detta i kommande avsnitt om analys.  

Samtliga intervjuer spelades in på band och transkriberades till en text. 

Dataanalys i en fenomenologisk studie 
Kvalitativ dataanalys innebär vanligtvis att datamaterialet först hanteras som 
helhet, därefter i delar. Genom en successiv abstraktion framkommer en ny hel-
het och därmed ny kunskap. Dataanalysen i den här studien har så långt det var 
möjligt följt den struktur som beskrivs av Dahlberg m.fl. (2008). Som en konse-

––––––––– 
31 Under intervjun blev det frågan om två ”första personer” (det vill säga jag-form) intervjuare och 

intervjuperson. Tolken översatte intervjufrågorna i första person till exempel ”Jag vill fråga dig 
om…”. Tolken översatte även intervjupersonens svar i jag-form, till exempel: ”jag kände att…”. 
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kvens handlar analysarbetet om att beskriva innebörder.32 Det yttersta syftet med 
den beskrivande fenomenologin är enligt Dahlberg m.fl. (2008) att beskriva fe-
nomenets essens. Arbetet inleds med att den utskrivna texten läses igenom för att 
forskaren skall göra sig bekant med materialet. Detta ger en första helhetsförstå-
else och varje intervju läses upprepade gånger. När forskaren känner sitt material 
så väl att allt material känns bekant finns en första tentativ förståelse av helheten. 
Då övergår forskaren till att analysera materialets olika delar. Hela texten bryts 
ner i meningsbärande enheter och forskaren ställer frågor om fenomenets mening 
och innebörd till sitt material. De utsagor som svarar an mot fenomenet markeras 
i intervjuutskriften och omformuleras till en text där innebörder lyfts fram, utan 
att förändras eller förvanskas. När de meningsbärande enheterna är omformule-
rade, söks likheter och skillnader. De enheter som bildar ett gemensamt mönster 
förs samman till ett så kallat kluster. När detta analyssteg är färdigt hanteras 
textmaterialet återigen som en helhet där fenomenets essens söks.  

Denna del av analysen kräver dock ett mera innebördsrikt datamaterial än det 
jag lyckades få. Detta blev en försvårande omständighet som kom att begränsa 
analysarbetet i den här studien. Resultatet avslutas därför med meningsteman.33  

Analys av intervjuerna 
När intervjuerna var genomförda skrevs de ut till text. Redan när jag lyssnade på 
intervjuerna började den bekantgörande fasen och den fortsatte genom att jag läs-
te samtliga intervjuer upprepade gånger. När jag kunde återge varje intervju i 
stora drag övergick arbetet från att hantera textmassan som en helhet, till delar. 
Därmed inleddes själva analysarbetet.  

Tolksituationen fick stor betydelse för analysarbetet. Intervjuerna var rika på 
konkreta redogörelser av att något hade ägt rum. Det var däremot svårt att få svar 
på frågorna om hur detta erfors av intervjupersonen. Beskrivningarna hamnade 
på en ganska konkret nivå. Innebördsbeskrivningar34  fanns endast delvis i mate-
rialet. Tolksituationen innebar också att det blev svårt att be om tydliga och kon-
kreta exempel. Detta på grund av att tolken inte alltid översatte en utsaga direkt i 
stunden.  

När jag hade påbörjat den planerade fenomenologiska essensanalysen blev det 
tydligt att datamaterialet inte höll för en essensanalys. Analysprocessen inrikta-
des istället mot en tematisering av innebördsbeskrivningar.  

När jag sökte meningsbärande enheter riktades fokus mot textens mindre be-
ståndsdelar och de delar där intervjupersonen talar om delaktighet eller brist på 
delaktighet. Ibland var det tydligt vad intervjupersonen talade om, men det före-

––––––––– 
32 Explicit formulerade tolkningar kommer i huvudstudien. 
33 Denna avslutning innebar att analysen fortfarande var meningsorienterad, men utan krav på att me-

ningstemana skulle relateras till varandra och en underliggande struktur (Dahlberg m.fl., 2008).  
34 Med detta vill jag belysa att intervjupersonerna berättade att de var nöjda eller missnöjda med en 

företeelse, men inte så mycket om hur det var att få eller inte få den hjälp som efterfrågades eller 
vilken betydelse det fick. Att söka innebördsbeskrivningar handlar också om att fånga intervjuper-
sonernas reflektioner kring fenomenet. I resultatredovisningen används både det som kan uppfattas 
som relativt ytligt, samt det som verkar vara mer djupt förankrade erfarenheter för att belysa delak-
tighetens olika aspekter.  
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kom även att innebörden i utsagan inte var explicit uttalad. För att synliggöra 
också de innebörderna ställde jag frågor till texten, exempelvis: vad säger inter-
vjupersonen om sin situation, vilken betydelse fick det för henne, eller hur kän-
des det. När jag fann stycken där kvinnorna tycktes tala om delaktighet eller brist 
på delaktighet, gjordes en markering. Varje markerat stycke bildade en menings-
bärande enhet. Varje intervju bearbetades flera gånger om.     

Analysarbetet syftade därefter till att lyfta fram vad kvinnorna gav uttryck 
för.35 Mening och innebörd blev tydligare genom att jag försiktigt omformulera-
de, eller abstraherade varje meningsbärande enhet med en strävan att inte föränd-
ra innebörden. Den här fasen var koncentrationskrävande och detta avspeglades i 
tidsåtgången för analysarbetet. Under arbetets gång var det bara möjligt att arbeta 
koncentrerat med ett par meningsbärande enheter för att sedan göra en kort 
stunds uppehåll. Under pauserna funderade jag kring vad jag hade kommit fram 
till i analysarbetet. I några fall kunde jag upptäcka att jag hade lagt in en inne-
börd i materialet som inte direkt fanns där. I andra mer lyckosamma fall kunde 
jag se innebörden i en meningsbärande enhet på ett sätt som jag inte kunnat göra 
tidigare. För att undersöka vilken ”täckning” jag hade för mina innebördsbe-
skrivningar återvände jag frekvent till intervjutexterna. Detta gjorde det möjligt 
att kontrollera om det fanns underlag för de omformuleringar som genomfördes. 
Analysarbetet har dock inte skett i ett vakuum. Det har kontinuerligt diskuterats 
med handledare samt i en seminariegrupp med doktorander. 

När samtliga meningsbärande enheter var identifierade och innebörderna hade 
vaskats fram, sammanfördes enheter med liknande innebörder till kluster. På 
denna nivå var varje enhet utdragen ur sin ursprungliga text och sammanförd 
med andra liknande enheter, det vill säga alla omformulerade utsagor från inter-
vjumaterialet som gav information om delaktighet. På så sätt blev alla väsentliga 
variationer i intervjumaterialet tydliga. Sammanlagt formulerades 14 kluster och 
dessa kunde sedan sammanfattas i tre meningsteman: att uppleva sig som delak-
tig, att avstå möjligheten till delaktighet samt att inte bli inbjuden till delaktighet.   

Tyglad förståelse 
Ambitionen att ha ett öppet förhållningssätt innebar att jag parallellt med såväl 
datainsamling som analys försökte reflektera kritiskt över min egen tendens att 
rikta uppmärksamheten mot vissa saker och selektera bort annat. Att tygla den 
egna förståelsen handlar, som redan nämnts, om att hålla tillbaka sina omdömen 
för att låta fenomenets innebörd framträda. Tyglandet av min förståelse har under 
dataanalysen handlat om att ställa frågor till det utskrivna datamaterialet. Tre ex-
empel är: Vad är det jag inte vet? Vad är det jag tror att jag vet? Vad är det inter-
vjupersonen menar med det hon säger? Genom dialogen med texten underlätta-
des tyglandet. Svaren på de frågor jag ställde fanns alltså i texten.  

I analysarbetets första del, den inledande läsningen, hanterade jag emellertid 
tyglandet på ett annat sätt. I läsningen fick jag ganska ofta idéer om vad innehål-
let möjligen kunde handla om. För att inte bli ”förblindad” av detta och gå in för 

––––––––– 
35 Det var i denna fas som jag frångick den fenomenologiska essensanalysen. 
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tidigt i den analyserande fasen, skrev jag ner det som jag såg i texten och lade det 
därefter åt sidan. För mig underlättades tyglandet genom att jag på detta sätt för-
de upp min förståelse till ytan. 

När de meningsbärande enheterna skulle omformuleras var jag alltså bekant 
med och engagerad i texten. Jag pendlade mellan intervjutext och min text för att 
kontrollera om det fanns underlag för de innebörder som jag hade formulerat. 

Under analysarbetet har jag alltså strävat efter att aktivt rikta mitt forsknings-
intresse mot textens innehåll och dess mening. Dialogen med texten har hjälpt 
mig att leta efter något som har gått stick i stäv med det jag redan vet, eller trod-
de mig veta.  

Citat i resultatredovisning 
Att använda citat i redovisningen av en kvalitativ studie har flera syften. Ett syfte 
är att visa exempel på de data som analysen bygger på, ett annat är att förtydliga 
analysresultatet. Citat som återfinns i livsvärldsstudier med fenomenologisk an-
sats utgörs vanligtvis av direkta utskrifter från den ljudupptagning som genom-
förts vid intervjutillfället.  

I den här studien har jag dock valt att försiktigt skriva om de utsagor som 
finns med i resultatredovisningen, eftersom intervjuerna genomfördes med hjälp 
av en tolk. Det var tolkens ord som låg till grund för analysarbetet. Den utskrivna 
texten kom att spegla tolkens språkbruk. Detta blev tydligt i vissa intervjuer, där 
utskrifterna präglades av samma grammatiska fel och utfyllnadsord. Speciellt 
tydligt blev det när en och samma tolk översatte vid flera intervjutillfällen. När 
jag skrev ut ljudupptagningen från den första intervjun förekom ordet ”liksom” 
frekvent och ordbildningen ”och så” i slutet av flera meningar, som en slags paus 
mellan två meningar. Språkbruket upprepades i de intervjuutskrifter där just den-
ne tolk hade översatt. Jag drog slutsatsen att orden var tolkens, inte intervjuper-
sonens. Här är korta utdrag ur två av de intervjuer som tolken översatte: 
 

Hemma har jag haft mycket värme och så, och här är det mycket 
fukt och så. 

 
I och med jag kan inte svenska, och om det kommer liksom, 
svensk personal, dom liksom kommer och jag kan inte säga något 
till dom. 

 
Ett annat exempel visar hur en av tolkarna korrigerar sig själv. Tolken översätter 
i följande citat: ”dom har ställt in” och rättar sitt ordval genom att tillägga: ”eller 
installerat”. Utsagan ser alltså inte ut att återge intervjupersonens ord i full ut-
sträckning.  
  

Dom har ställt in, eller installerat en stol i badkaret, så att jag inte 
ramlar. 

 
Talat språk skiljer sig förstås en hel del från skrivet språk. Att använda talspråk i 
skrift kan ge läsaren intryck av en obildad intervjuperson. I de utsagor som finns 
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i resultatet speglas det som tolken sa att intervjupersonen gav uttryck för under 
intervjun, men inte intervjupersonens direkta ordval. För att undvika att framstäl-
la en grupp människor som obildade omformulerade jag med stor försiktighet de 
citat som används i resultatet. Jag exemplifierar arbetssättet genom följande citat. 
Det första citatet återger exakt som det skrevs ut, ord för ord, från ljudupptag-
ningen av tolkens översättning av intervjun. Tre punkter i rad innebär att tolken 
gjorde en kort paus i översättningen. 
 

Jag gläds när jag ser en annan kvinna från mitt land, som jag kan 
prata med… men om en läkare skall ge vård liksom, det spelar ing-
en roll, vart han kommer ifrån, det är jobbet som gäller då… dom 
har frågat också om jag behöver någon speciell tolk och så, om det 
är någon serbisk, kroatisk, muslimsk och så, men när det gäller 
sjukvården och så, det spelar ingen roll, liksom, det är sjukvården 
som gäller… det är viktigt att jag får det översatt, tolkat och så, så 
jag förstår. 

 
Nedanstående citat är den omformulerade utsagan. Förutom att ordföljden har 
ändrats och vissa ord har omformulerats har jag också tagit bort tecken som indi-
kerar pauser. På så vis hoppas jag att även läsbarheten skall öka. 

 
Jag gläds när jag ser en annan kvinna från mitt land, en kvinna 
som jag kan prata med. Men om en läkare skall ge vård så spelar 
det ingen roll varifrån han kommer. Då är det jobbet som gäller. 
Flera vårdare har frågat mig om jag behöver någon speciell tolk, 
om det är någon serbisk, kroatisk eller muslimsk tolk som jag vill 
ha. Men när det gäller sjukvården så spelar det ingen roll. Då är det 
sjukvården som gäller. Det som är viktigt är att jag får det som 
sägs översatt och tolkat, så att jag förstår. 

Etiska överväganden för den inledande studien 
Föreliggande studie är godkänd av Medicinska fakultetens forskningsetikkom-
mitté vid Göteborgs universitet (D-nr S 241-02) enligt det regelverk som gällde 
när studien inleddes. De språkliga hindren innebar dock att den planering som 
godkänts av kommittén inte fungerade i alla detaljer. De flesta intervjupersoner-
na förstod inte det skriftliga informationsbrevet. Därför inledde jag de intervjuer 
som genomfördes med tolk med muntlig information om att deltagandet i studien 
var frivilligt, att intervjupersonen när som helst kunde avbryta sin medverkan, 
samt att materialet behandlades konfidentiellt. Samtliga intervjupersoner har 
lämnat muntligt samtycke. När intervjuerna skrevs ut till sammanhängande text 
avidentifierades intervjupersonerna. Ursprungslandet anges inte i redovisningen 
av resultatet. Andra namn, som till exempel namn på anhöriga, ortsnamn och 
sjukvårdsinrättningar, har tagits bort eller ändrats. De utsagor som används i re-
sultatredovisningen har valts med försiktighet för att undvika att intervjuperso-
nen kan identifieras.  
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Inledande studiens resultat 

Den inledande studiens resultat presenteras i tre innebördsteman ”att uppleva sig 
som delaktig”, ”att avstå möjligheten till delaktighet” samt ”att inte bli inbjuden 
till delaktighet”.  

Att uppleva sig som delaktig 
Detta första tema beskriver alltså fenomenet delaktighet, så som det erfars av 
kvinnliga hemsjukvårdspatienter med små möjligheter att förmedla sig på svens-
ka. Temat struktureras i form av följande subteman:  
• att få ställa krav  
• att bli bemött med hörsamhet 
• att kunna överbrygga bristen på gemensamt språk med vårdaren 
• att ha kontroll över vårdsituationen 
Delaktighet tycks uppstå när de intervjuade kvinnorna får tillfälle att berätta om 
sina behov och dessutom få gehör för dem. Möjligheten att få ställa krav är vä-
sentligt för den här upplevelsen. Den innebär att det finns någon som lyssnar, 
som gör det möjligt för patienten att själv få inflytande över vårdsituationen. De 
intervjuade kvinnorna berättar relativt mycket, och i uppskattande ordalag, om 
hur de uppmärksammas och blir tagna på allvar. Detta medför att känslan av 
självbestämmande stärks.  

Att få ställa krav och få dem adekvat bemötta ser alltså ut att vara en förut-
sättning för delaktighet i mötet mellan vårdpersonal och patient. En av kvinnorna 
ger följande konkreta exempel:   
 

Jag säger till Lina (en vårdare, min anm): Lina, min dotter, det här 
är inte bra, det här skall du göra, det här vill jag ha och det här vill 
jag inte ha, hämta det eller köp det. Lina kommer med mediciner 
också, allt. 

 
Att få vara med och bestämma innebär också att man blir tagen på allvar. En av 
kvinnorna berättar om hur hon deltar i besluten om sin medicinering. För henne 
är det mest angeläget att få hjälp med smärtlindring omedelbart när hon behöver 
det. 
 

Genom att jag kan berätta om mina besvär, så kan också jag vara 
med och bestämma. // De dagar när du inte mår så bra, så kan du 
säga till vårdare att jag behöver extra morfin. De dagarna när du 
får säga vad du vill, de dagarna är det du som bestämmer. 
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Vid vårdmöten som präglas av delaktighet är det således väsentligt att bli bemött 
med hörsamhet. Konkret kan detta innebära att man inte bara blir betraktad som 
en representant för en homogen grupp av invandrare. Istället är det individens 
egen definition av ett vårdproblem som efterfrågas. Hörsamheten tar sig inte bara 
uttryck i talat språk. Att bli bemött med hörsamhet kan även uttryckas i det som 
vi i dagligt tal kallar ”kroppsspråk”. Flera av kvinnorna berättar hur en vårdare 
”stannar upp” och tydligt visar att det finns tid för ett möte genom att till exem-
pel ta ögonkontakt.  

Ett hörsamt bemötande innebär alltså att patienten får berätta om sin situation 
och sina behov både verbalt och i en ordlös kommunikation med ögonkontakt, 
leenden och ansiktsuttryck. En ytterligare aspekt av hörsamheten är respekt, nå-
got som illustreras i nedanstående citat, där respekten avspeglas i vårdarnas an-
sikten och mimik.  
 

Det är bra att vårdarna kommer hit och att jag får vård. Dessutom 
respekterar de mig, pratar med mig och frågar mig hur jag mår. De 
tar blodprov och blodtryck. När de respekterar mig, så känner jag 
att jag mår bättre, det gör så att jag trivs. (I: På vilket sätt, känner 
du att de respekterar dig, kan du berätta om något exempel?) Ja, 
jag ser det på deras ansikten, när de pratar och när jag ser efter så-
dant, då ser jag på ansiktet om vårdarna är allvarliga, skrattar eller 
ler. Jag ser det på dem. 

 
Att bli bemött med hörsamhet leder i sin tur till att kvinnorna känner gemenskap 
med vårdarna.   
 

Jag känner mig inte som en främling, det känns som att jag är 
bland mitt folk eller bland mina släktingar. När man respekterar 
varandra, då är man glad. (I: Hur påverkar det dig?) Om jag mår 
psykiskt dåligt och min vårdare kommer och talar med mig på det 
viset, då känns det bättre. (I: Vad menar du?) Jag är en gammal 
och sjuk kvinna och när vårdarna pratar med mig, så känner jag 
inte längre att jag är sjuk. De respekterar mig. 

 
För att skapa möjlighet till delaktighet, behöver även de språkliga hindren över-
bryggas. Det är genom samtal med vårdaren som de intervjuade kvinnorna upp-
lever att de kan ställa krav och bli hörsammade. De flesta kvinnorna i studien ta-
lar nästan ingen svenska alls. Deras enda möjlighet att förstå det som sägs på 
svenska är via tolk. Med hjälp av tolk kan kvinnorna framföra sina behov, berätta 
vad de vill och hur det mår. De får även tillfälle att ställa frågor och få förklar-
ingar. Att förstå och kunna göra sig förstådd betyder även att de får kontroll och 
inflytande i den främmande värld som sjukvården kan utgöra.   

De språkliga hindren är förstås mest uppenbara om patient och vårdare inte ta-
lar ett gemensamt språk. Andra mindre uttalade hinder för samtal kan handla om 
själva hälsosituationen, som trötthet eller svaghet. Endast en av de intervjuade 
kvinnorna kan uttrycka sig och förstå svenska så pass mycket att hon kan föra ett 
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samtal med en svensktalande person. För denna kvinna hade det stor betydelse 
att vårdarna bekräftade att de förstod henne när hon var svag och trött efter en 
svår operation. 
 

Jag var så där svag så att jag bara sa några ord, ändå så förstod 
mina vårdare mig. Jag frågade, men hur förstår ni vad jag menar? 
Och då svarade dom att vi förstår allt som du säger.  

 
För dessa kvinnor verkar tolkens tillhörighet avseende exempelvis religion ha 
underordnad betydelse. Det som är viktigast är deras förmåga att förmedla språk, 
menar kvinnorna.  
 

Jag gläds när jag ser en annan kvinna från mitt land, en kvinna 
som jag kan prata med. Men om en läkare skall ge vård så spelar 
det ingen roll varifrån han kommer. Då är det jobbet som gäller. 
Flera vårdare har frågat mig om jag behöver någon speciell tolk, 
om det är någon serbisk, kroatisk eller muslimsk tolk som jag vill 
ha. Men när det gäller sjukvården så spelar det ingen roll. Då är det 
sjukvården som gäller. Det som är viktigt är att jag får det som 
sägs översatt och tolkat, så att jag kan förstå. 

 
Det sista subtemat under rubriken delaktighet handlar om att uppleva att man har 
kontroll. Genomgående kan det som beskrivits ovan tillsammans bidra till en 
känsla av kontroll. När en situation blir begriplig kan osäkerhet övervinnas, vil-
ket i sin tur ökar möjligheten att aktivt delta och påverka. Genom att lita på 
vårdpersonalens kompetens känner kvinnorna också att de har kontroll.  
 

Jag behöver inte ens förklara, för jag är så nöjd. De är så bra och 
alla gör ett bra jobb. Vårdaren Mia är någon som är över de andra. 
Om det är något, säger de andra vårdarna att Mia får titta på det. 
Sedan finns det en till, hon hjälper till med språket, vårdaren Anna. 
De två kan bäst om sår och de jobbar bra. 

 
Känslan av kontroll gör det också lättare att praktiskt lösa uppkomna problem. 
En av de intervjuade kvinnorna ger exempel på detta genom att berätta att hennes 
dotter har fått utbildning i att ge smärtlindring. Möjligheten att lättare få lindring 
innebär att smärtan går att kontrollera. 

Att avstå möjligheten till delaktighet  
Det här temat förtydligar innebörden i fenomenet delaktighet genom ett annat 
perspektiv. Här tematiseras de utsagor som ger en bild av hur de intervjuade 
kvinnorna, parallellt med att de i många vårdsituationer känner sig delaktiga, i 
vissa vårdsituationer, eller i relation till vissa vårdare, tycks avstå rätten till del-
aktighet. Redovisningen struktureras i följande subteman:  
• att passivt ta emot vård 



48 

• att inte vara till besvär 
• eftergivenhet 
Gemensamt för hela det här temat är att de intervjuade kvinnorna ibland tycks ta 
emot den vård som ges, utan att ställa krav på varken innehåll eller kvalitet. De 
går vårdarna till mötes för att undvika att ställa till besvär, och de tycks i många 
avseenden ha vant sig vid att passivt ta emot vård. På ett sätt som de tror gagnar 
vårdpersonalen fogar de sig i och anpassar sig till deras vardag. Kraven på vår-
dens innehåll minskar, de överlämnar sig och underkastar sig de professionellas 
beslut. Här finns det inte några krav på att få möjlighet att förstå, till exempel via 
tolk. Vårdpersonalens besök blir bara korta avbrott i en annars isolerad tillvaro. I 
samvaron accepterar kvinnorna den dåligt fungerande kommunikationen.  

Trots detta beskrivs även de här korta besöken på ett positiv sätt. Kvinnorna 
menar att de blir behandlade som individer av vårdpersonalen. Tillsynen och 
vårdarnas rutiner ger dem en förutsägbar tillvaro. Även om man inte vet vem 
som kommer, ger besöken trots allt en viss gemenskap. Vid sådana här tillfällen 
reduceras tryggheten till att helt eller delvis överlämna sig till vårdarna och deras 
till rutiner. Vårdarna betraktas som experter på sina patienters kroppar, till ex-
empel som i följande citat.  
 

Även om vi inte kan prata med varandra, så är det bra. Jag har va-
rit här i tio år och genom alla år så har jag haft kontakt med läkare 
och sköterskor, så vi känner varandra. Och som du ser, varje vår-
dare vet vad hon skall göra. När min vårdare kommer förbereder 
hon insulin och mediciner. När vårdarna kommer hit så gör de alla 
på samma sätt. 

 
Tendensen att i mer eller mindre hög utsträckning överlämna sig till vårdperso-
nalens beslut, har också att göra med att kvinnorna inte vill vara till besvär. De 
behov som nämns gäller mest konkreta saker. Mötet sker på bekostnad av att pa-
tienten tar ett steg åt sidan och låter vårdpersonalen ta hand om dem, inte som 
individer utan som ett objekt för sitt arbete. Här verkar det som om patienterna 
underordnar sina egna behov. Man förstår att det finns många patienter som 
pockar på uppmärksamhet. Medvetenheten om detta utmynnar ofta i att kvinnor-
na väljer att stå tillbaka till förmån för vårdarnas beslut. 

Tacksamheten över att vårdarna trots allt kommer och hjälper är stor. En av de 
intervjuade får ge röst åt dem alla i detta avseende. Hon säger att om hon själv 
återfår hälsan kommer hon att avlasta vårdarna i och med att de får en patient 
mindre. Det bästa hon kan göra för vårdarna är att få såret läkt. På så sätt kom-
mer hon inte att behöva belasta dem mer, säger hon. 

Kvinnorna tycks alltså hålla eftergivenheten högt. De berättar med självklar-
het om hur de fogar sig i vårdpersonalens beslut. För några av dem bidrar detta 
till en oviss tillvaro, för andra blir det säkert och tryggt. En säker tillvaro kan 
präglas av att patienter överlämnar sig åt vårdarnas omdöme, där patienter förut-
sätter att varje vårdare både kan och vill utföra sitt arbete på ett bra sätt. Osäker-
het kan däremot uppstå om patienter i strid med egna uppfattningar fogar sig in i 
vårdarnas bedömningar och beslut om den egna hälsan. Det kan också vara så att 
de på annat sätt känner sig utlämnade genom att exempelvis inte veta vem det är 
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som kommer och utför vården. Den undfallande inställningen leder till eftergifter 
som ibland går stick i stäv med det ursprungliga önskemålet. Hållningen är av-
vaktande och följsam gentemot vårdarnas arbetssätt. Det upplevs dock som ett 
problem att inte alltid veta vilken vårdare som kommer.  
 

Jag vet aldrig vilken av vårdarna som kommer. Varannan eller var 
tredje morgon är det någon annan som kommer. De delar på arbe-
tet så, jag vet inte.  

 
En annan av de intervjuade berättar att hon tror att hon skulle kunna vara delak-
tig i beslut, men att hon alltid är överens med sina vårdare även när de inte frågar 
henne vad hon vill. Därför behöver hon aldrig behöver fundera över att ta egna 
beslut. Däremot poängterar hon vikten av att vårdarna är överens med varandra. 
 

Jag kände mig säker på att jag kan vara med och bestämma, men 
du vet, jag behövde inte göra det. Jag behövde inte bestämma över 
något, för jag var så överens med mina vårdare. Det stämde mellan 
dem och det gick att samarbeta. 

Att inte bli inbjuden till delaktighet 
I det sista temat behandlas de utsagor i det samlade intervjumaterialet som be-
skriver motsatsen till ett bra vårdmöte. Här känner sig de intervjuade förbisedda 
och objektifierade. Detta kan lätt leda till upplevelser av att vara kränkt och 
otrygg med vården. Beroendesituationen innebär också att man inte ser några al-
ternativ till att acceptera sakernas tillstånd. Det här temat struktureras kring föl-
jande subteman: 
• att känna sig objektifierad 
• att tryggheten med vården går förlorad 
• att känna sig utestängd från möjligheten att förstå och göra sig förstådd 
• att känna sig kränkt 
När de intervjuade kvinnorna inte blir inbjudna till delaktighet upplever de sig 
objektifierade och behandlade som ett ting bland andra ting. Det blir då svårt att 
aktivt delta i en kamp för att återfå hälsan. Att bara vara ett objekt för vårdarbete 
innebär också att det blir svårt att upprätthålla bilden av sig själv som en person 
med egen kunskap om sin kropp. När kunskapen om den ”levda kroppen” skiljer 
sig från vårdarnas ”expertkunskap” får den egna kunskapen ge vika. Patienten 
blir till ett ”knippe” symtom. I citatet nedan har intervjupersonens besvikelse 
visserligen sitt ursprung i den faktiska ohälsan, men den ökar på grund av brister 
i bemötandet. 
 

Vid ett tillfälle kom det en läkare tillsammans med en sköterska 
och de frågade inte om någonting, de bara gjorde anteckningar och 
sedan gick de härifrån. Den dagen, när jag inte blir tillfrågad om 
någonting eller jag inte får vara med och bestämma, hur tror du det 
känns. Det kommer bara nya mediciner. Okej, jag blev besviken, 
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och undrade av vilken anledning de inte har informerat mig. Hur 
kom det sig att de inte berättade för mig? Den dagen, då blev jag 
besviken och irriterad. På grund av att jag är sjuk, så räknar de inte 
med mig. Faktiskt så ökade mina besvär. Jag fick mer besvär. 

 
För den här kvinnan var det alltså viktigt att inte behöva vänta för länge på be-
sked. Ännu värre tycktes det vara att medicinen inte hade förväntad effekt. En 
annan intervjuperson berättar om hur hon tidigare har kunnat röra sig fritt i sin 
lägenhet, men att hon numera tillbringar sin tid sittande i rullstol på grund av 
smärtor. Här är det handläggningen som får henne att uppleva att hon inte blir 
inbjuden till delaktighet.  
 

I tre månader har jag haft ont i benet och jag har varit hos en läkare 
för det, hos en ortoped. Ortopedläkaren säger att det skall röntgas. 
Detta var för tjugo dagar sedan och sedan dess har jag väntat, jag 
har inte fått något besked ännu. För att benet skulle bli bra så fick 
jag medicin. Jag har tagit tjugo stycken, en om dagen. Men det blir 
inte bra, jag har så ont i benet att jag inte längre kan gå i lägenhe-
ten eller till toaletten. Jag måste sitta i rullstol. Nu kan jag inte göra 
någonting. Jag är helt ur stånd att göra något överhuvudtaget. Jag 
har behövt skrika ibland, i tre månader har jag haft det så här. Ti-
digare, när benet var friskt, så kunde jag gå på toa själv. Nu kan 
jag till och med stå bättre på det benet som är förlamat, än på det 
benet som gör ont. Jag vet inte vad det är. (I: Hur påverkar smärtan 
dig?) Ibland så att jag helst vill begå självmord. I tre månaders tid 
har jag behövt be min man och andra om hjälp med allting. Det är 
svårt. Innan så kunde jag klara mig själv, jag klarade av att hämta 
mat, att dricka, men nu så kan jag inte något. Jag måste be om 
hjälp med allting. 

 
Sådana här upplevelser innebär också att tryggheten med vården går förlorad. 
Vikten av att få besked om sin sjukdom och om någon hjälp står att få, framträ-
der tydligt i hela intervjumaterialet. Otrygghet leder till att man visserligen tar 
emot den vård som erbjuds, men med en känsla av att vårdarna inte är riktigt 
säkra på vad de gör.  

Att inte vara trygg med vården kan också förstås som att patienterna visserli-
gen kan förmedla sig, men att gensvaret från vårdarna uteblir. Ibland kan detta få 
allvarliga konsekvenser. En kvinna berättar att hon har en känd överkänslighet 
mot penicillin och därför alltid berättar om detta när hon är föremål för vård. 
Trots denna noggrannhet behandlades hon en gång med intravenös tillförsel av 
penicillin. När hon misslyckades med att göra sig förstådd drog hon själv ut 
droppet och avslutade penicillinbehandlingen. Den här erfarenheten har gjort att 
hon inte längre känner sig trygg när hon är patient. Vårdarnas kompetens kan 
inte tas för given, trots att läkaren i det här fallet bad om ursäkt.   
 

Jag säger till vårdaren ”allergi, allergi penicillin”. Jag har även ett 
kort från mitt hemland, där det står att jag är allergisk mot penicil-
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lin, så vårdarna vet om det. En gång, i mitt hemland, fick jag peni-
cillin och då fick jag en allergisk chock, för att jag var allergisk 
mot penicillin. Så jag vet att jag inte får ta något penicillin. Men 
det här hände nyligen, när jag var på sjukhuset för bronkit. Jag fick 
dropp, det var en doktor som jobbade på natten, hon ville ge mig 
antibiotika, sedan när jag skulle gå på toa, så kände jag mig kons-
tig i huvudet, och det var samma känsla som jag fick när det upp-
täcktes att jag vara allergisk mot penicillin. Jag kände att jag var yr 
och höll på att falla omkull. Då kopplade jag bort droppet och drog 
bort det. Jag sa till vårdaren, att droppet inte var bra för mig för att 
jag är allergisk mot penicillin, men hon var envis med att jag skul-
le få dropp och jag vägrade. Sedan på morgonen, väntade jag på att 
doktorn skulle komma. När hon kom, så bad hon om ursäkt. Jag 
var så klar i huvudet, så att jag drog bort det själv. 

 
Att känna sig utestängd från möjligheten att förstå och göra sig förstådd leder 
till att man inte kan bli inbjuden till delaktighet. Lägg därtill avsaknaden av möj-
ligheten att diskutera sig fram till en lösning när det dyker upp ett vårdproblem. 
Hur ser det då ut för de kvinnor som är intervjuade för denna studie? Som fram-
gått tidigare är det endast en av dem som kan så mycket svenska att hon kan del-
ta i ett samtal där hon både kan tala och förstå det som sägs.  

Om det inte finns någon person som kan överbrygga de språkliga hindren be-
hövs det stor skicklighet från vårdarnas sida för att inte patienten ska förvandlas 
till en person utan en egen berättelse. Detta blir tydligt när intervjupersonerna 
återger situationer där de blir lämnade utan möjlighet att förmedla vad de vill be-
rätta eller har för behov. Ibland är det inte ens möjligt att få basala behov tillgo-
dosedda.  
 

Jag kunde inte fråga efter vatten. Det var svårt, jobbigt. Jag försök-
te förklara att jag vill ha vatten. Men sedan så fanns det en kvinna 
som förstod mig, så hon kunde hjälpa mig. Hon hade också varit 
patient. 

 
Att vara patient i en sådan här situation innebär en hög grad av beroende visavi 
vårdarna. Upplever man att man inte blir inbjuden till delaktighet är det lätt att 
känna sig kränkt i det här beroendeförhållandet. Man är helt utlämnad åt vårda-
rens skicklighet i att överbrygga de språkliga hindren. De negativa exempel som 
går i motsatt riktning handlar huvudsakligen om bristande förståelse hos vård-
personalen, felaktig information eller ovilja att använda tolk. 
 

Jag har efterfrågat tolk, men det gick inte bra. Varenda sak36 som 
jag har frågat om har inte jag kunnat få eller fått hjälp med. Då var 
vårdarna inte bra. (I: Hur kändes det?) Det kändes svårt. Jag gick 
till dem, för då var jag så frisk att jag kunde gå och jag sa till dem 

––––––––– 
36 Detta bör inte förstås bokstavligt.  
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att jag vill ha tolk. Jag sa också att jag ville bli flyttad till ett annat 
sjukhus, eller överhuvudtaget att de gör något med mig. Så jag fick 
åka till ett annat sjukhus och där blev jag bra. Det kändes som att 
man var en börda, det kändes så inombords. Det kändes som om 
jag var en belastning för dem och att det var därför som de inte 
ställde upp och hjälpte mig. De behandlade mig som om de var 
emot mig, som om de hatade mig. Om jag sa att jag har ont, så 
skrattade de bara. Nej, de var inte korrekta. Det var som om jag 
inte existerade för dem. 

 
Ingen av de intervjuade kunde dra sig till minnes att de någonsin sagt ifrån när de 
känt sig kränkta. Istället är det tydligt att de i hög grad accepterar det lidande 
som det ibland kan innebära att känna sig utesluten från möjligheten till delak-
tighet. Det blir till ett tyst vårdlidande där patienten anpassar sig utan att göra an-
språk på vårdarnas ansvar att lindra lidande. Svårigheterna med att förstå svenska 
innebär också att de inte känner till de rättigheter som finns stadgade i den 
svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen.  
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Huvudstudie: Att vara 
invandrare och patient i 

Sverige  

Efter den inledande studien finns en preliminär bild av utlandsfödda kvinnors er-
farenheter av delaktighet och bristande delaktighet inom svensk hälso- och sjuk-
vård med fokus på hemsjukvård. Delaktigheten verkar främst handla om upple-
velsen att minst en vårdare har förmåga till engagemang och inlevelse. Vidare 
var det viktigt att den vårdaren såg patienten som en medaktör med rätt att själv 
fatta beslut. En förutsättning för detta var förstås att det gick att förstå och göra 
sig förstådd, något som i det här sammanhanget handlade om att på olika sätt, 
ibland med tolk, försöka överbrygga de språkliga hindren.  

Resultatet kom emellertid att huvudsakligen hamna i en vardaglig förståelse 
av fenomenet. Det bekräftade i stort sett andra innehållsorienterade studier inom 
området. Studien gav visserligen en tydlig, men knappast överraskande, bild av 
problemen med att bygga upp en vårdrelation när vårdaren och patienten inte ta-
lar samma språk. Det blev också tydligt att det var svårt att samla in data med 
hjälp av tolk.  

Inför nästa studie påverkades mina metodval av detta. Jag såg det som viktigt 
att kunna ge en mer nyanserad bild och en djupare förståelse av utlandsfödda 
personers erfarenheter av att vara patienter i Sverige. För detta behövde jag ställa 
frågor och följdfrågor som syftar till reflektion, utan att behöva kommunicera 
genom en tolk.  

Precisering av frågeställningar för 
huvudstudien 
Inför den här studien gick jag tillbaka till det övergripande syftet med avhand-
lingen och ställde följande forskningsfrågor: 
• Vad berättar personer med invandrarbakgrund i öppna forskningsintervjuer 

om sin situation i det svenska samhället? 
• Hur inverkar situationen som invandrare i Sverige på upplevelsen av att vara 

patient inom svensk hälso- och sjukvård? 
 
Frågeställningarna innebar att fenomenet delaktighet som var centralt för den 
förra studien fick en mindre framträdande plats. Det behandlas endast som en 
icke artikulerad aspekt av det övergripande syftet.  
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Huvudstudiens 
metodavsnitt 

För att kunna besvara de här forskningsfrågorna söktes en metod där det var möj-
ligt att lägga pussel med olika delar av data, så att även dolda innebörder, det 
som kan finnas mellan raderna, kunde lyftas fram. Jag ville även ta tillvara på 
möjligheten att använda teori och annan forskning för att förklara innebörden i 
den tillgängliga informationen. För att rikta sökarljuset åt det här hållet valdes en 
hermeneutisk forskningsansats. 

Hermeneutik 
Hermeneutik handlar om att tolka och förstå och här är tolkning det viktigaste 
analysredskapet. Ordet hermeneutik kan härledas till grekiskan och kanske mest 
målande blir betydelsen i belysning av den grekiske guden Hermes, som i anti-
kens Grekland var gudarnas sändebud till människorna. Tämligen ofta var gu-
darnas budskap så svårtydda att Hermes behövde tolka och översätta budskapen 
för att människorna skulle kunna förstå dem (Kjørup, 1999). Men hermeneutiken 
är mer mångtydig än så. I det följande avsnittet ges en historisk tillbakablick 
över hermeneutikens utveckling under de senaste två hundra åren.  

Tillbakablick 
Efter att ha använts som bibeltolkningslära under medeltiden och framåt, intro-
ducerade Friedrich Schleiermacher hermeneutiken som en metod för tolkning av 
texter vid början av 1800-talet. För att förstå innebörden i en text behöver den 
tolkas i en växelvis gång mellan kontexten, det vill säga helheten och innehållet i 
texten, det vill säga delarna. Tolkningsprocessens olika delar sammanfogas till 
en ny helhet. Detta beskrivs av Schleiermacher som en hermeneutisk cirkel.37 
Schleiermacher betonade även vikten av inlevelse och intuition. Som avslutning 
på ett systematiskt genomfört tolkningsarbete bör uttolkaren med hjälp av inle-
velse (Einfühlung) försöka få en bild av det som författaren ursprungligen mena-
de med sin text. Tolkning enligt Schleiermacher handlar alltså om att lyfta fram 
författarens avsikt. Endast så kunde sanna tolkningar formuleras, enligt hans sätt 
att se på hermenutik (Palmer, 1969). 

Wilhelm Dilthey följde i Schleiermachers fotspår och utvecklade hermeneuti-
ken vidare genom att introducera idén om en grundläggande olikhet mellan na-
tur- och kulturvetenskap. Dilthey myntade uttrycket ”naturen förklarar vi, själsli-
vet förstår vi” (Ödman, 1994 s. 28). Som en följd av den här dikotomin försökte 

––––––––– 
37 Uttrycket hermeneutisk cirkel, det vill säga förhållandet mellan del och helhet, myntades dock ur-

sprungligen av Friedrich Ast (1778-1841) en av Schleiermachers samtida (Palmer, 1969). 
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han skapa speciella vetenskapliga metoder för tolkning av humanvetenskapernas 
problem. Målet var en vetenskap som förstod den sociala tillvaro som forskaren 
själv var en del av. Dilthey förde in ett nytt begrepp, förförståelse, för att illustre-
ra människans bundenhet till sin egen historia. ”Eftersom människan är historisk, 
är förståelsen det också” menade Dilthey (Ödman, 1994 s. 30).   

Under 1920-talet bidrog framför allt Martin Heidegger till att den hermeneu-
tiska utvecklingen gick från att huvudsakligen vara en metodlära till att bli en ex-
istentiell filosofi (Palmer, 1969). Heidegger var lärjunge till den moderna feno-
menologins grundare, Edmund Husserl.38 Husserls fenomenologi har lämnat tyd-
liga spår i Heideggers ontologiserande hermeneutik och hans betydelse beskrivs 
av Warnke (1993) som en fenomenologisk vändning av hermeneutiken. Heideg-
ger bidrog till att den metodinriktade hermeneutik, som bland annat Schleierma-
cher och Dilthey stått för, kompletterades med ett intresse för mänskliga förståel-
seprocesser som existentiella frågor. I en Heideggerinspirerad hermeneutik över-
ges följaktligen tanken på att tolkningar av humanvetenskapliga frågor kan kon-
kurrera med naturvetenskapen och positivismen i sanningsanspråk. Detta gäller 
framförallt i objektivistisk, mätbar mening.   

Hans-Georg Gadamers existentiella hermeneutik  
En av Heideggers mest kända adepter, Hans-Georg Gadamer, fortsatte arbetet 
med att förankra hermeneutiken i den mänskliga förståelsens villkor, det vill 
säga i hennes existens. Med en sådan här utgångspunkt definieras hermeneutik 
som en med vår existens sammanlänkad förmåga att tolka och förstå. Förståelsen 
blir på så sätt oupplösligen sammanhängande med människans vara, den är 
grunden för vårt tolkande (Palmer, 1969).  

 Gadamers hermeneutiska tänkande är med detta en vidare utveckling av Hei-
deggers ontologiskt orienterade filosofi. Han gör det tydligt av att vi alla är var-
dagshermeneutiker i den mening att vi på en fundamental nivå är tolkande varel-
ser. Gadamer lägger grunden för en epistemologi om den mänskliga förståelsens 
villkor, med förförståelse och språk som bärande begrepp. Utan förförståelse 
skulle världen sakna mening för oss. Den skulle bli obegriplig. Språket är, enligt 
Gadamer, medskapare av den existentiella världen. Det gör både den yttre och 
den inre verkligheten begriplig (a a). Kanske kan förförståelsen och språket i 
Gadamers hermeneutik ses som varandras förutsättningar.  
 

Förförståelse – en nödvändighet och ett forskningsproblem 
Enligt Gadamers (2004) sätt att se kan således innebörden i en företeelse bara 
förstås genom tolkning. Som forskare kommer vi alltid att bära med oss en för-
förståelse som medvetet eller omedvetet leder forskningsarbetet i en viss rikt-
ning. Med begreppet förförståelse, eller för-dom, det begrepp som Gadamer ur-

––––––––– 
38 Se den inledande studiens metodavsnitt. 
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sprungligen introducerade, förtydligas människans bundenhet till den historia, 
tradition och sociala omgivning som hon är en del av.39   

Människan är alltså tolkande på en ontologisk nivå. Som människor är vi hi-
storiska varelser, alltid förankrade i förfluten tid. Vi är och förblir en del av hi-
storien och kan aldrig placera oss utanför den. Det vi har varit med om, det sam-
hälle vi lever i, utbildning och uppfostran, formar vår förståelse av såväl den ytt-
re som den inre världen. Följaktligen kan alla känslor, tankar och andra föreha-
vanden betraktas som historietyngda (a a).    

Det faktum att vi aldrig helt kan frigöra oss från tidigare erfarenheter kallar 
Gadamer för verkningshistoria (Wirkungsgeschichte). Frågor kommer inte ner-
ramlande från himlen, menar Gadamer. De har att göra med vem som ställer dem 
(Gadamer, 1989).40  

För att det över huvud taget ska vara möjligt för en forskare att förstå något 
nytt krävs följaktligen en kritisk självreflektion och en problematisering av för-
förståelsen. I Gadamers horisontbegrepp tydliggörs vad som förstås och hur det 
förstås i en given situation eller tid. Det är bara det som finns innanför förståel-
sehorisonterna som går att förstå (Gadamer, 2004). 

Men hur ska vi då hantera vår bundenhet till traditionen? Gadamer manar bara 
till ett självkritiskt tänkande. I bästa fall kan detta leda till insikt i den egna för-
ståelsens gränser och upptäckten av det finns mycket som ligger utanför våra 
förståelsehorisonter. En studie med Gadamer som inspirationskälla bör följaktli-
gen bygga på en medvetenhet om dessa problem och ett arbetssätt som trots svå-
righeterna kan resultera i något som utvidgar vår förståelse av det undersökta fe-
nomenet.  

Är det då överhuvudtaget möjligt att förstå en annan människa? Enligt Gada-
mer handlar förståelse om att bli varse varandras förståelsehorisonter och uppnå 
en form av samförstånd. Detta kräver emellertid ett äkta frågande, som bygger på 
vilja och öppenhet att ompröva det som tidigare hållits för sant. När två perso-
ners förståelsehorisonter möts och samförstånd uppnås, sker en så kallad hori-
sontutvidgning.41 Den egna förståelsen kan bara utvidgas genom att det egna per-
spektivet bryts och utvecklas mot någon annans. Förståelsehorisonter kan på det-
ta sätt överskridas och utvidgas (Gadamer, 2004).     

––––––––– 
39 I denna studie används begreppet förförståelse, till skillnad från den förra studien där begreppet 

tyglad förståelse användes (jmf not 26). 
40 Påståendet att vi är fast i vår tradition och den förförståelse som följer av den har föranlett kritik 

från bland andra Jürgen Habermas, som anser att Gadamer är både konservativ och traditionsbun-
den. Som samhällsfilosof med kritisk teori som utgångspunkt ville Habermas avtäcka maktmeka-
nismerna i samhället, och detta förutsätter ett kritiskt distanserande. Ett sådant distanserande kan 
inte ske om traditionen och dess auktoriteter accepteras, menade han (Månsson, 2003). Gadamer, å 
sin sida, hävdade att även det kritiska tänkandet sker inom ramen för en tradition som begränsar 
tänkandet om traditionen (Hallberg, 1999). Gadamers synsätt på traditionens betydelse går alltså 
inte att falsifiera. 

41 Vanligtvis översätts begreppet som horisontsammansmältning. Denna översättning kan dock ifrå-
gasättas. Ur den existentiella hermeneutikens perspektiv kan en människa försöka förstå andras ho-
risonter, men en fullständig förståelse för den andre är, sett ur detta perspektiv, en omöjlighet.  Jag 
väljer därför att använda ordet horisontutvidning, som föreslås av Bengtsson (2005).    
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Hur kan då den person som genomför tolkningar i ett forskningsarbete gå till-
väga för att få grepp om sin egen förförståelse? Gadamers egna slutsatser tycks 
innebära att det inte finns någon hjälp att få, vi kan ju omöjligtvis rycka oss ur 
vår tradition och de perspektiv som följer med den. Samtidigt manar han alla 
forskare till verkningshistorisk medvetenhet (a a).  

En studie i Gadamers anda innebär därmed att förförståelseproblematiken 
måste tas på allvar. En forskare bör försöka göra sig medveten om dess funda-
mentala betydelse, genom att kritiskt reflektera över innebörden i begreppen för-
förståelse, tradition och verkningshistoria under hela forskningsprocessen. Med 
ett självkritiskt förhållningssätt problematiseras således det egna inflytandet över 
forskningsprocessen.  

Det går förmodligen inte att göra sig helt medveten om diskrepansen mellan 
datas innebörd och det resultat som forskaren presenterar oavsett vilken forsk-
ningsmetod som tillämpas. Gadamer varnade för en inställning där metodologin 
ses som en garant för att överbrygga kraften i vår historicitet. 

 
When a naive faith in scientific method denies the existence of ef-
fective history, there can be an actual deformation of knowledge. 
We are familiar with this from the history of science, where it ap-
pears as the irrefutable proof of something that is obviously false. 
But on the whole the power of effective history does not depend 
on its being recognized. This, precisely, is the power of history 
over finite human consciousness, namely that it prevails even 
where faith in method leads one to deny one’s own historicity (a a 
s. 300). 

 
Inom forskning i allmänhet och hermeneutiskt inriktade studier i synnerhet, är 
således förförståelsen både en utgångspunkt för det analytiska arbetet och en 
akilleshäl. Med undantag för en allmänt misstänksam hållning mot tvärsäkra 
forskare som litar på att en viss metod ska hjälpa dem att se sanningen, ger emel-
lertid Gadamer inga råd gällande arbetsgången i empiriska studier. 

I den här studien har Gadamers hermeneutik tjänat som stöd för ett hermeneu-
tisk förhållningssätt. Med avsikt att även få stöd vid formulering och prövning av 
tolkningar har arbetsgången kompletterats med influenser från den franske her-
meneutikern Paul Ricoeur.  

Paul Ricoeurs hermeneutik 
Ricoeur är flitigt använd som referens i empiriska studier inom till exempel pe-
dagogik och vårdvetenskap. En anledning till populariteten bland empiriker torde 
vara att hans hermeneutiska tänkande ger både kunskapsteoretiska utgångspunk-
ter och metodologiska verktyg (Englund, 2004).   

Ricoeur är liksom Gadamer ett centralt namn inom hermeneutiken. Han kan 
ses som något av en brobyggare eftersom mycket av hans tänkande bygger på att 
han sätter till synes oförenliga tankegångar i dialog med varandra. På så sätt 
lyckas han till exempel överbrygga den dikotomi mellan att förklara och förstå 
som bland andra Dilthey stod för. Ricoeur menar att vi istället bör söka förklar-
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ingar för att förstå. Han genomför därmed ett försök att överbrygga dualismen 
mellan en förklarande och en förstående forskningsansats. Han för till exempel 
in ett strukturerande moment vid analysen av en text (Kristensson-Uggla, 1999).  

En text är både ett språksystem och ett hermeneutiskt tolkningsobjekt (Ricoe-
ur, 1993). En viktig utgångspunkt för Ricoeurs sätt att se på tolkning är att en 
text innehåller betydligt mer än det som är synligt. Den har ett meningsöverskott. 
Eftersom den andres perspektiv inte är tillgängligt för oss, behöver vi ofta tolka 
(förklara) för att förstå det som i Ricoeurs språkbruk kallas ”världen framför tex-
ten” (Kristensson-Uggla, 2002, s. 14). En text läses därför med misstanken om 
att den rymmer något mer än det manifesta innehållet. 

I läsningen eftersträvas även en misstänksamhet mot den egna förförståelsen. 
Ricoeur föreslår dessutom att den som tolkar en text också tillämpar en falsifie-
ringsprincip i den mening att en tolkning inte kan accepteras om den motsägs av 
en passus i texten (a a). Samma princip kan också vara en del av arbetsgången i 
en empirisk hermeneutisk studie (Gustavsson, 1996). Detta har jag låtit mig in-
spirerats av i den här studien. I min läsning av Ricoeur verkar det dessutom 
fruktbart att använda teori och tidigare forskningsresultat som tolkningsverktyg. 
Detsamma gäller för försöken att inta en kritisk position eller strukturera om en 
text, för att sätta nytt fokus på den. 

Vilka övriga metodanvisningar kan man då få av Ricoeur? Att tolka, menar 
Ricoeur, är att söka efter förklaringar som frambringar en ny eller fördjupad för-
ståelse. För att sådan förståelse ska bli möjlig behöver innebörder i en text för-
klaras (Gustavsson, 2001). En förklaring i Ricoeurs anda kan till exempel handla 
om att strukturera om texten så att dolda eller delvis dolda innebörder kan lyftas 
fram. Ett annat sätt att förklara kan innehålla ett resonemang gentemot det som 
andra forskare eller författare kommit fram till.  

Hermeneutik som forskningsmetod 
I den här studien används en tolkande ansats som benämns existentiell hermene-
utik. Begreppet har myntats av Ödman (1994) som beteckning på en forsknings-
ansats som utgår från människors sätt att förstå verklighetens beskaffenhet (a a). 
Detta innebär att det livsvärldsperspektiv som beskrivs i den inledande studien, 
ligger till grund för datainsamlingen i den här studien.  Som vi kommer att se ut-
görs data av transkriberade intervjuer gällande människors levda erfarenheter. 
Analysarbetet kommer dock att skilja sig från den inledande studien, bland annat 
genom att försöka förklara utsagor där jag i den inledande studien stannade vid 
beskrivning. I mina ögon är livsvärldsperspektivet inte helt förenligt med en me-
tod som tar hänsyn till yttre händelse till exempel när förklaringar söks i ett om-
kringliggande samhälle. Jag valde därför benämningen existentiell hermeneutik.  

Det insamlade datamaterialet i den här studien består av utskriven text från 
ljudupptagningar av intervjuer. Texterna har analyserats med inspiration från ett 
tillvägagångssätt som bland annat beskrivs av Ödman (1994) och Gustavsson 
(1996). Huvuddragen i deras beskrivningar av hermeneutiska arbeten handlar om 
att formulera tolkningshypoteser som på olika sätt förklarar datamaterialet. 
Bland dessa söks en välgrundad tolkning som ensam förklarar all insamlad data 
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gällande den företeelse som tolkningen avser. För att mejsla ut den av tolknings-
hypoteserna som ger den mest meningsfulla och rimliga förklaringen prövas de 
mot kvalitetskriterier. Prövningen kan leda till att en tolkning förkastas eller god-
känns, eller insikt i att materialet behöver kompletteras med nya data för att en 
meningsfull tolkning ska kunna utvecklas. Nya data innebär ännu ett varv i den 
hermeneutiska arbetsgången, som sker i en spiralliknande rörelse. Nya tolk-
ningsmöjligheter kan formuleras långt fram i analysarbetet och dessa måste i sin 
tur också prövas (a a).  

Hur tolkningar byggs upp 
Att tolka handlar enligt Gustafsson (1996) om att följa spår av mening och inne-
börd i data. När man följer ett spår utgår man från att en text innehåller någon 
form av avtryck från en människas existens. Spåren finns i dubbel mening, de 
finns i texten men hänvisar samtidigt till en tidigare situation eller erfarenhet. Ri-
coeur (1993) skriver att: 
 

Ett spår är något närvarande som gäller för ett frånvarande förflu-
tet. Hela spårets gåtfullhet ligger i detta. Det som är gåtfullt är att 
en orsaksrelation förknippas med en betydelsegivande relation. Att 
följa ett spår – att följa det bakåt – är att söka få till stånd en prak-
tisk sammansmältning av spårets båda sidor att konstituera det som 
tecken-effekt (a a s. 219 i översättning av Fatton & Kristensson). 

 
När man följer ett spår formuleras flera tolkningsidéer kring ett och samma da-
tamaterial. En hel del av dessa tolkningsmöjligheter, eller tolkningshypoteser, 
har sitt ursprung i en vardaglig förståelse, där en företeelse kan förklaras mot 
bakgrund av en gemensam tradition (Gustavsson, 1996; Nyström, 2003). 

En annan möjlighet att tolka är att leta efter yttre olikheter i texten. Ibland kan 
olikheter i utsagor ha en gemensam nämnare, även om dessa inte är direkt up-
penbara vid en första läsning. Ett sätt att söka efter de bakomliggande likheterna 
är att strukturera om texten, för att söka efter möjliga förklaringar till skillnader 
och likheter. Arbetssättet kan demaskera innebörder som inte är fullt synliga vid 
en första anblick (a a).  

Ett tolkningsarbete kan även utgå ifrån att det finns ett rimligt skäl för en ut-
saga eller en handling. Denna form av tolkning kallas good-reason-assay. Här är 
utgångspunkten den att människor agerar på ett sätt utifrån ett visst syfte. Ödman 
(2004) förklarar att:  

 
man förstår en handling då man ser att det under de givna förut-
sättningarna var rationellt att handla som agenten gjorde, att han 
hade goda grunder för sin handling (a a s. 110). 

 
I en good-reason-assay tolkning söks således förklaringar till grunden för en 
handling (Gustavsson, 1996).   

En övergripande tolkningsakt är den totaliserande tolkningen (Ödman, 1994). 
Här handlar det om att successivt öka såväl abstraktionsnivå som möjligheter till 
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tillämpning av ny förståelse. De tolkningar som visat sig hålla för prövning jäm-
förs på en något högre abstraktionsnivå som innefattar och utvidgar de tidigare 
tolkningarna. Enligt Ödman kan en totaliserande tolkning innebära att exempel-
vis flera tolkningar på individnivå utvecklas vidare med hjälp av en tolkning. 
Den tolkningen ger i sin tur en bild av yttre faktorer i ett samhälle och dess bety-
delse för individerna i studien. Arbetssättet ansluter till den hermeneutiska prin-
cipen om helhetens betydelse för delarna och att delarna bekräftar helheten (a a).  

Att använda teorier i tolkningsarbetet 
Ett tolkande arbete i Gadamers anda präglas alltså av ett öppet och följsamt för-
hållningssätt tillsammans med verkningshistorisk medvetenhet. Förförståelse, 
som en förutsättning för förståelse, innebär förstås också ett hinder för öppna 
tolkningar. Ibland tycks det öppna förhållningssättet inte heller räcka till, förstå-
elsens möjligheter är för tillfället uttömda. Detta innebär en hermeneutisk gräns-
situation, menar Gadamer: 
 

Man kan spetsa till varje hermeneutisk situation så att den når fram 
till gränsen för meningsförtvivlan och nödvändigheten att tränga 
bakom meningen (Gadamer, 1989, s. 77). 

 
Här är det värt att notera att Gadamer aldrig uttalat någon kritik mot tolkningar 
med stöd i någon form av teoribildning. Tvärtom tycks han mena att just ett teo-
retiskt stöd kan öka möjligheten att upptäcka något nytt. Detta eftersom en teori 
kan tjäna som skydd mot att forskarens förförståelse dominerar forskningspro-
cessen. 

Ricoeur anser också att öppenhet som enda metodprincip ofta är otillräcklig. 
Han vill, som redan nämnts, lösa problematiken genom att förklara innebörden i 
en text, utsaga eller handling (Ricoeur, 1993). Ricoeurs mer kritiskt orienterade 
hermeneutik innefattar ofta ett tolkningsredskap, till exempel en teori eller tidi-
gare forskning.  

Värt att notera är dock att teorier eller annan forskning bara är mänskliga kon-
struktioner inom en viss tradition. När teorier eller forskning används för att för-
klara innebörder i data bör dessa presenteras. Läsaren ges då möjlighet att bilda 
sig en uppfattning om studiens förutsättningar och i förlängningen även dess va-
liditet (Nyström, 2004).  

Meningsfulla tolkningar 
I en hermeneutisk forskningsprocess bör även vissa kvalitetskriterier användas 
för att pröva en tolknings bärkraft mot data (Ödman, 1994; 2004). Kriteriefrågan 
handlar om förhållandet mellan uttolkaren och texten. Den innebär bland annat 
att forskarens eget inflytande över tolkningsarbetet problematiseras och att läsa-
ren förses med så mycket information att det blir möjligt att göra en bedömning 
av tolkningsarbetets giltighet. Vid studier av människors levda erfarenheter är 
det inte helt enkelt att pröva tolkningar. Vi lyssnar till Ödmans beskrivning av 
svårigheterna med validitetsprövning: 
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Existensen är flytande och kaotisk. Vår identitet förändras stän-
digt, t. o. m. från dag till dag, ibland från sekund till sekund. Våra 
medmänniskor också, ena dagen har vi intensiv och hjärtlig kon-
takt med dem, nästa dag ger de uttryck för distans. Världen föränd-
rar ständigt innebörd, en enstaka händelse i vårt liv kan innebära 
att världen helt förändrar gestalt. Vårt humör växlar, ena dagen 
dominerar vår ångest, nästa dag känns fridfull och harmonisk. 
Våra begär och intressen kan göra oss förblindade, så att vi inte 
längre kan förstå oss själva eller handla så “förnuftigt” som männi-
skor i vår omgivning har lärt oss att vi borde (a a s. 114).  

 
Detta innebär dock inte att alla tolkningar är lika giltiga, menar Ödman (2004). I 
ett vetenskapligt arbete är det viktigt att pröva tolkningar: 
 

Mitt i denna flytande verklighet befinner vi oss alltså, med alla 
dessa olika röster, dessa blickar, dessa kroppar, dessa vänner och 
antagonister, denna kontakt, denna kontaktlöshet, denna rationali-
tet, denna irrationalitet. I en gåtfull värld, där vi själva är en del av 
gåtan och ohjälpligt utlämnade åt våra kreativa och okreativa pro-
cesser. Samtidigt omges vi av mängder av tecken, somliga måste 
vi tolka för att kunna orientera oss och uppnå åtminstone en provi-
sorisk förståelse. Det är mitt i denna flytande och ovissa situation 
vi samtidigt måste avgöra om våra tolkningar är hållbara (a a s. 
114). 

 
Att pröva tolkningar, i det vardagliga livet såväl som i ett vetenskapligt arbete, 
handlar om att sortera fram den tolkning som ger den mest meningsfulla förklar-
ingen (a a). I likhet med Gadamer tycks Ödman mena att den traditionella veten-
skapen gör anspråk på ett fåfängt letande efter sanning. Trots dessa uppenbara 
begränsningar i den mänskliga förståelseprocessen ger Ödman flera förslag till 
hur man som forskare kan skilja meningsfulla tolkningar från dåliga tolkningar. 

Kvalitetskriterierna kan delas in i följande principer: intersubjektivitets- och 
falsifieringsprincipen, verkningshistorisk medvetenhet samt konsistenskriteriet. 
Intersubjektivitetsprincipen innebär att tolkningsarbetet till exempel underkastas 
en seminariegrupps kritiska ögon. Tolkningar kan också bedömas i relation till 
allmänt vedertagna teorier eller etablerad forskning. Falsifieringsprincipen inne-
bär att man letar efter motsägelser mellan en tolkning och de data som ligger till 
grund för den. Finns det ingenting i data som går stick i stäv med tolkningen kan 
denna accepteras. Den verkningshistoriska medvetenheten handlar om förförstå-
elseproblematiken med en självkritisk hållning som dess motvikt (a a).  

Tolkningssystemet bör dessutom vara konsistent, vilket innebär att delarna 
förklarar helhetsförståelsen och att helheten i sin tur, förklarar delarna. Tolk-
ningssystemets konsistens ansluter till den hermeneutiska cirkelns princip (Gus-
tavsson, 1996; Ödman, 1994; 2004). En viktig utgångspunkt i arbetet med att 
pröva tolkningar är således att säkerställa att underlaget för en tolkning kommer 
från datamaterialet. Den tolkning som accepteras som rimlig ska skänka mening 
åt den studerade företeelsen. Alla tolkningar som håller för prövning behöver 
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dock inte redovisas eftersom en del av dem kan behöva utvecklas ytterligare (a 
a). 

Min egen förförståelse 
Utifrån de här kortfattat skissade teoretiska utgångspunkterna verkar det angelä-
get att fundera över vilket inflytande min egen förförståelse kan ha haft över 
tolkningsarbetet i denna studie. Mitt intresse för forskningsområdet väcktes i 
samband med att jag som distriktssköterska kom att ha ansvar för patienter med 
utländsk bakgrund. Under min utbildning hade jag studerat så kallad transkultu-
rell omvårdnad, ett ämne som jag stundtals uppfattade som fyrkantigt och läro-
boksaktigt. Som yrkesverksam funderade jag mycket över vad dessa kunskaper 
tillförde i mitt patientarbete. Jag frågade mig om faktakunskap om andra tradi-
tioner än min egen verkligen ökade möjligheterna att utforma en bättre omvård-
nad, eller om sådan kunskap tvärtemot mina avsikter gjorde att patienten place-
rades i ett förutbestämt fack. Samtidigt funderade jag över om det ändå inte kun-
de finnas skillnader beroende på om man hade vuxit upp i ett samhälle, där man 
som individ har rätt att ifrågasätta till exempel vård och behandling. I arbetet 
med de utlandsfödda patienterna var det för övrigt främst språkförbistringen som 
blev ett tydligt problem. Det gjorde mig nyfiken på att fråga patienterna om de-
ras upplevelse av omhändertagandet och vården.  

Med inspiration från Gadamer (2004) har jag uppmärksammat förförståelsens 
påverkan på tolkningsprocessen. När arbetet med den här studien inleddes ansåg 
jag att förförståelsefrågan bör hanteras så att den redovisas så långt det är möj-
ligt. Under avhandlingsarbetets gång har jag dock kommit att se detta som ett 
sätt att förenkla problematiken eftersom viktiga delar av förförståelsen ofta blir 
synliga först under arbetet med att formulera tolkningar. Jag har allt mer kommit 
att se de möjligheter till validering som finns i den hermeneutiska ansatsen, där 
jag ständigt pendlat mellan datamaterial och tolkningsidéer, som en strävan att 
upptäcka nya aspekter och effekter av min förförståelse. Det finns alltså anled-
ning att återkomma till förförståelsefrågan när jag beskriver arbetsgången för 
analysarbetet. 

Genomförande av huvudstudien 

Datainsamling42 
Eftersom undersökningsgruppen i den inledande studien begränsades till kvinnor 
i relativt hög ålder, sökte jag för den här uppföljande studien ett mera varierat 
urval av intervjupersoner. Jag var redan från början mera aktiv i ansträngningar-

––––––––– 
42 Även i denna studie användes kvalitativ forskningsintervju som datainsamlingsmetod. För en kort-

fattad beskrivning av denna form av intervju hänvisar jag till stycket om datainsamling i den inle-
dande studien. 
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na med att få med både män och kvinnor i varierande men arbetsför ålder och 
med en fortsatt strävan efter olika ursprungsländer utanför Norden. Intervjuper-
sonerna skulle förstås också ha erfarenheter av att söka och få vård inom den 
svenska hälso- och sjukvården. För att undvika den översättningsproblematik 
som dominerade den inledande studien, söktes personer som talade svenska.  

Två vårdcentraler, samt ett kommunalt nätverk för invandrarkvinnor och en 
företagshälsovård med inriktning mot rehabilitering av personer med utländsk 
bakgrund, kontaktades. Via dessa fick jag kontakt med sex intervjupersoner. 
Med hjälp av så kallad snowball sampling43 (Polit & Beck, 2006), genom in-
vandrarorganisationer samt med hjälp av personer i min bekantskapskrets som 
spred information om studien fick jag kontakt med tio intervjupersoner till.  

I den här studien deltog tio kvinnor och sex män i åldrarna 32 till 65 år. De 
var födda i länder utanför Norden44 och hade invandrat till Sverige under perio-
den 1975 till 1994. Alla var över 18 år när de kom till Sverige. De talade svenska 
och hade erfarenheter av att söka sjukvård i Sverige. Ingen av intervjupersonerna 
led av psykiatrisk sjukdom som föranlett tvångsvård.  

Intervjupersonerna skilde sig gällande ålder, ursprungsland och tidpunkt för 
invandring. Detta innebar att det fanns en mängd faktorer som skilde dem åt. 
Bland annat fanns påtagliga skillnader i uppväxtvillkor och utbildningsnivå från 
hemlandet. De personer som deltog i undersökningen utgjorde avsiktligt inte nå-
gon homogen grupp.45 Jag har tagit detta i beaktande när jag har resonerat kring 
hur den här studien skulle analyseras och presenteras. Endast åtta intervjuperso-
ners berättelser presenteras utförligt. I validitetsprövningen ingår hela intervju-
materialet. Det finns inga motsägelser i resultatet i relation till de intervjuer som 
inte presenteras i referat. Argumenten för att inte presentera referat från alla 16 
intervjupersonerna har varit risk för identifiering av några intervjupersoner samt 
att några intervjuer även här präglades av brist på fördjupade beskrivningar. De 
intervjupersoners berättelser som presenteras i referat har maskerats relativt 
mycket, för att undvika identifiering.  

När jag hade fått kontakt med respektive intervjuperson bestämde vi tillsam-
mans tid och plats för en första intervju. Den genomfördes hemma hos intervju-
personen, på dennes arbetsplats eller på ett bibliotek. Varje intervju tog mellan 
45 och 90 minuter i anspråk och den strukturerades kring två frågor som var li-
kadana för samtliga intervjuer: Kan du berätta hur det var när du kom till Sveri-
ge? Kan du berätta om hur det är att vara patient här i Sverige? Den berättelse 
som följde födde nya frågor. Efter varje fråga ställdes uppföljande frågor i syfte 

––––––––– 
43 Jag fick kontakt med nya personer som ville delta i studien, genom intervjupersoner som jag hade 

träffat vid en inledande intervju. 
44 För att minska risken för identifiering återges endast större geografiska områden som Mellersta Ös-

tern, Nordafrika, Sydamerika samt Syd-, Väst- och Östeuropa. De har genomgått asylprövning an-
tingen vid ambassad/konsulat i hemland eller vid migrationsverket i Sverige, något som personer 
från de nordiska grannländerna inte har behövt göra. 

45 I den här studien är det förstås lika tveksamt som i den tidigare att tala om deltagarna i undersök-
ningen som ”grupp”. De få gemensamma nämnarna är att de deltar i föreliggande forskning, är föd-
da i ett utomnordiskt land, har genomgått asylprocess, talar svenska och har erfarenheter av att söka 
sjukvård i Sverige.  
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att stimulera intervjupersonen att utveckla och fördjupa sitt resonemang. Samtli-
ga intervjuer spelades in på band. I slutet av varje intervju fanns det tid för en 
stunds småprat och intervjupersonen tillfrågades då om deltagande i en eventuell 
uppföljande intervju. Samtliga samtyckte till detta. Alla intervjuer skrevs ut or-
dagrant till text.  

En uppföljande intervju genomfördes parallellt med analysarbetet. Inför den 
formulerades frågor kring det som jag behövde mer information om för att kunna 
utveckla eller förkasta mina tolkningsidéer. Frågorna skulle sätta fokus på det 
som dittills varit obesvarat och ge mer information för att utveckla eller förkasta 
tolkningarna. De skulle också öppna för nya reflektioner från intervjupersonen. 
Arbetet resulterade i några relativt öppna intervjufrågor kring det som behövde 
belysas ytterligare, samtidigt som jag uppmuntrade intervjupersonen att formule-
ra nya tankar. En del av resultatredovisningen utgörs av kortfattade referat av in-
tervjupersonernas berättelser. I referaten återges de inledande frågorna vid den 
uppföljande intervjun. 

Den uppföljande intervjun genomfördes tre till femton månader efter den för-
sta. Det var inte planerat på förhand hur lång tid som skulle gå mellan den inle-
dande och uppföljande intervjun. Orsaken till att det förflöt relativt lång tid mel-
lan intervjuerna med några intervjupersoner, var att det tog tid att genomföra de 
preliminära tolkningarna. Varje intervjuperson, som var aktuell för en uppföljan-
de intervju, kontaktades via telefon.46 De tillfrågade samtyckte till att medverka 
igen. Tillsammans bestämde vi tid och plats för intervjun. Denna gång genom-
fördes intervjuerna hemma hos intervjupersonen, på dennes arbetsplats eller of-
fentlig plats (bibliotek, café). Den uppföljande intervjun tog mellan 30 till 60 
minuter och spelades in med en digital diktafon. 

Vid två av de uppföljande intervjuerna framkom många nya uppgifter. Dessa 
blev också föremål för tolkningar. Emellertid var uppgifterna i en av intervjuerna 
av sådan karaktär att det blev svårt att samtidigt skydda intervjupersonens identi-
tet. I den andra framkom uppgifter om underliggande psykiatrisk problematik. 
Jag avstod därför från att presentera dessa intervjupersoner i referat och istället 
söktes två nya intervjupersoner. De nytillkomna intervjuades och berättelserna 
analyserades på samma sätt som beskrivits ovan. Samtliga intervjuer som inte 
presenteras i referat har dock fått ligga till grund för validitetsprövningar. 

Tolkningsarbetet 
De transkriberade intervjuerna blev till en ansenlig mängd text med variationer, 
dels mellan de olika intervjupersoners berättelser, dels inom varje intervju. Det 
fanns alltså ett omfattande material som tycktes inbjuda till en mängd tolknings-
möjligheter. På grund av variationsrikedomen valde jag att inledningsvis tolka 
varje intervju för sig. Jag såg det också som angeläget att hålla kvar individper-
spektivet långt fram i analysarbetet, för att minska risken för att invandrare med 
olika bakgrund framställs som en homogen grupp.   

––––––––– 
46 En intervjuperson, som kallas Sarah, fick jag dock inte kontakt med. Jag försökte förgäves kontakta 

henne via telefon cirka sex månader efter den första intervjun.  
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Referat 
För att läsaren ska få en bild av hur data ser ut inleds varje fallbeskrivning med 
respektive intervjupersons berättelse i form av ett kort referat. Ett referat innebär 
dock alltid någon form av tolkning och urval av det som intervjupersonen berät-
tade om under intervjun (Ödman, 1994). Jag har så långt som möjligt försökt att 
hålla referaten kortfattade, beskrivande och neutrala. Varje referat bör närmast 
betraktas som en del av en abstraherad, omstrukturerad och kraftigt nedbantad 
intervju. Referatens uppgift i huvudstudien är att visa vilken information som 
ligger till grund för de tolkningar som sedan presenteras.47  

Tolkning av inledande intervjuer 
Texten lästes igenom för att få en första övergripande förståelse av innehållet i 
varje intervju. Därefter inleddes den analyserande fasen. Frågor ställdes till tex-
ten, till exempel: vad händer här? Vilken betydelse får det? Vad innebär det för 
intervjupersonen? Jag försökte fånga väsentliga delar av intervjun, spår, och där 
finna uppslag till olika tolkningar. Det gällde att vara öppen inför intervjuns oli-
ka innebörder och flera tolkningsidéer formulerades. Jag prövade också att om-
strukturera intervjun, på det sätt som Ricoeur föreslår. Det innebar att olika delar 
av intervjun, som verkade ha samma innebörder, sammanfördes. Därefter lästes 
hela intervjun igen för att söka flera olika sätt att förklara delarna.48 Jag försökte 
även att förhålla mig distanserad till texterna genom att tolka vissa delar med 
hjälp av teori49, eller att ställa till synes motstridiga utsagor mot varandra för att 
få en mera nyanserad bild av vad utsagorna möjligen kunde handla om. På detta 
sätt analyserades varje intervju var för sig. De första tolkningarna formulerades 
på individnivå med ett försök till existentiell tolkning för var och en av dem. 

Det inledande analysarbetet handlade således om att formulera flera tolknings-
idéer utifrån olika infallsvinklar. Arbetssättet tillät att tolkningarna konkurrerade, 
för att jag senare skulle kunna ta ställning till vilka tolkningar som på det mest 
meningsfulla och rimliga sättet förklarade innebörden i varje intervju. I några av 
berättelserna användes teori för att utveckla en tolkning. Detta framgår till exem-
pel i tolkningen av Daniels berättelse.  

Som tidigare nämnts kan det öppna förhållningssättet innebära svårigheter, 
förståelsen kör helt enkelt fast. Efter att konkurrerande tolkningar hade formule-
rats, prövats och nya tolkningar utvecklats tycktes analysen ibland närma sig en 

––––––––– 
47 Referaten har alltså inte använts i tolkningsprocessen. Som grund för analysen har den utskrivna 

texten från respektive intervju använts. 
48 För tydlighetens skull ges ett exempel: i analysprocessen av Daniels berättelse genomfördes en 

omstrukturering av texten. Som framkommer i resultatredovisningen protesterade Daniel mot att 
han blev tillfrågad om hur det är att ha utländsk bakgrund och söka vård i Sverige. Senare framkom 
att Daniel var nöjd med den vård han fick i samband med sin cancersjukdom. Under analysens för-
sta del framstod detta som mer betydelsefullt för Daniel. Men, han återkom vid några tillfällen un-
der intervjun till att det var ”fusk” att just han blev tillfrågad. Det var alltså något i detta uttalande 
som jag behövde titta mer på. Först när intervjuns olika delar lästes utifrån att ”fusket” kunde ha en 
djupare betydelse var det möjligt att formulera en tolkning som tydliggjorde innebörden. 

49 Som tolkningsverktyg i delar av Daniels berättelse användes begreppen ”voice of medicine” och 
”voice of lifeworld” (Mishler, 1984). I Sarahs berättelse tolkades data mot tankar om stödstrukturer 
som kan finnas i individens omgivning (Cullberg, 1993). 
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hermeneutisk gränssituation, för att tala med ord från Gadamer (1989). Det var 
ofta i det här skedet som det blev aktuellt att hämta hjälp av en teori eller tidigare 
forskning. Jag kom också att utveckla ett arbetssätt där jag gick tillbaka till varje 
intervjuperson för att ställa specifika frågor när jag behövde mer information för 
att kunna formulera en individuell existentiell tolkning. 

Uppföljande intervjuer och existentiell tolkning 
Varje uppföljande intervju skrevs ut, lästes igenom och refererades.50 Därefter 
jämfördes de båda intervjuerna från respektive intervjuperson. I några av inter-
vjuerna framkom relativt mycket ny information och i andra förtydligades det 
som hade sagts under den första intervjun.  Under arbetet med att jämföra kunde 
vissa deltolkningar utvecklas, medan andra fick avvisas. Fokus riktades mot så-
väl likheter som olikheter i texten. Nya spår söktes. Det som vid en första läsning 
verkade vara ny information, handlade emellertid ibland om inre likheter, mest 
tydligt i intervjun med Mary. Andra skillnader kunde visa att den preliminära 
tolkningen behövde modifieras eller förkastas, som i Helens berättelse. I flera av 
berättelserna användes teori för att utveckla tolkningsarbetet.51 På detta sätt fort-
satte arbetet tills det var möjligt att formulera deltolkningar som höll för pröv-
ning. Dessa låg sedan till grund för en existentiell tolkning av varje intervjuper-
sons berättelse. En existentiell tolkning innebär här att jag försöker teckna den 
bild som verkar mest meningsfull av intervjupersonens sätt att se på sin egen till-
varo och sin patientsituation.  

Jämförande analys och sammanfattande tolkning 
När en existentiell tolkning av varje intervjupersons berättelse förelåg var det 
dags att genomföra en jämförande analys. De existentiella tolkningarna relatera-
des till varandra. Likheter och skillnader studerades och underliggande spår sök-
tes. Dessa kom fortsättningsvis att bilda huvudspår i analysarbetet. 

Under den jämförande analysen fann jag att teoretiska tolkningsverktyg kunde 
vara ett bra hjälpmedel för att få syn på och belysa huvudlinjerna i det framväx-
ande mönstret av mer helhetsorienterade tolkningar. Några teoretiska tolknings-
verktyg övervägdes för att sedan läggas åt sidan, medan andra verkade ge me-
ning åt den föreliggande informationen.52 

Val av tolkningsverktyg i de högre varven av den hermeneutiska spiralen föll 
på dem som verkade kasta mest ljus över de gemensamma dragen i de lägre var-
ven, det vill säga de olika existentiella tolkningarna. Jean Paul Sartres begrepps-
par fakticitet och projekt (Ödman, 1994) hjälpte mig att förstå mera av mötet 
med det svenska samhället. Teorin om symbolisk interaktionism (Berg, 2003) 

––––––––– 
50 Efter den uppföljande intervjun skrevs den ut, lästes igenom och refererades av mig. Arbetet 

genomfördes alltså på samma sätt som efter den första intervjun. 
51 I tolkningsarbetet av intervjuerna med till exempel intervjupersonen John användes begreppet inre 

referenssystem (Crafoord, 1986). 
52 Tolkningsmöjligheter som övervägdes för att utveckla en sammanfattande tolkning, men som lades 

åt sidan till förmån för andra alternativ, var teorin om vårdrelationens betydelse utifrån Hildegard 
Peplaus omvårdnadsteori (Rooke, 1995) samt Johan Cullbergs (1993) tankar om betydelsen av 
stödjande strukturer i det nya hemlandet för personer med invandrarbakgrund (a a). 
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användes för att förklara språkets betydelse. Anders Gustavssons (2001) tankar 
om gemenskapens betydelse fick mig att förstå att det kan finnas en gemenskap i 
en patientsituation som överskrider andra skillnader.  

De teoretiska tolkningsverktyg som valdes var de som tycktes kasta mest ljus 
över ett underliggande mönster som dittills bara kunnat skönjas.  I samband med 
sökandet efter mönster formulerades också en totaliserande tolkning (Ödman, 
1994) med hjälp av tidigare forskning (Bevelander & Lundh, 2004; Gustafsson 
m.fl., 2004; Hjerm, 2002). Den tolkningen gjorde det möjligt att förstå att den 
existentiella dimensionen ofta har med ett omgivande samhälle att göra.    

Prövning av tolkningars bärkraft 
De tolkningshypoteser som formulerats efter den inledande intervjun prövades 
först genom att motsägelser söktes i de data som låg till grund för dem. Den 
prövningen resulterade i att ganska många tolkningshypoteser fick förkastas, 
medan andra kunde utvecklas. De utvecklade tolkningarna prövades därefter en-
ligt samma princip. De tolkningar som accepterades valdes för att de gav en rim-
lig förklaring till de data som tolkades.53 Den existentiella tolkningen prövades 
enligt konsistenskriteriet, det vill säga att samtliga deltolkningar i en berättelse 
förklarade den existentiella tolkningen, vilken i sin tur gav en ytterligare förklar-
ingsdimension åt deltolkningarna. 

Konkurrerande tolkningsmöjligheter övervägdes även i den jämförande analy-
sen. Detta för att kunna sortera fram den sammanfattande tolkning som gav den 
mest meningsfulla och rimliga förklaringen till det mönster av tolkningar som 
låg till grund för den. I den jämförande analysen och sammanfattande tolkningen 
användes falsifieringskriteriet även gällande de åtta intervjuer som inte direkt 
användes i analysarbetet. 

Samtliga tolkningsalternativ har dessutom diskuterats kontinuerligt med min 
handledare och vid doktorandseminarier. Studien har även granskats i sin helhet 
av en läsgrupp för att försöka identifiera effekter av min förförståelse i tolk-
ningsarbetet. På så sätt har jag även tillämpat intersubjektivitetsprincipen.54  

Etiska överväganden för huvudstudien 
Huvudstudiens uppläggning är godkänd av Medicinska fakultetens forsknings-
etikkommitté vid Göteborgs universitet (D-nr Ö 573-03), enligt det regelverk 
som gällde när avhandlingsarbetet planerades. När jag inledde arbetet med att 
söka intervjupersoner visade det sig vara ganska svårt att få hjälp av utsedda 
kontaktpersoner och verksamhetschefer. Eftersom lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS, 2003:460) då hade trätt i kraft och den inte 
krävde formellt tillstånd, sökte jag även kontakt med intervjupersoner på ett sätt 
som jag inte hade tagit upp i min ursprungliga ansökan. Nu sökte jag även inter-
––––––––– 
53 Se till exempel tolkningsarbetet av Daniels och Sarahs berättelser. 
54 Relevansen i så kallad medbedömarvaliditet kan dock diskuteras. Bara i bästa fall kan forskarens 

förförståelse identifieras. I mindre lyckade fall uppstår förmodligen en risk för att forskarens för-
domar i alltför hög grad överensstämmer med medbedömarnas. Det kan, i sin tur, kan leda till att 
effekter av förförståelse istället förstärks. 
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vjupersoner i invandrarorganisationer, via snowball sampling och genom att per-
soner i min bekantskapskrets spred information om studien.  

Den förändrade forskningsetiklagen ökar emellertid den enskilda forskarens 
personliga ansvar. Nu ersätts det formella beslutet med ett tydligare krav på egen 
etisk reflektion. För min egen del har jag funnit att Vetenskapsrådets (2002) di-
rektiv passar bra för intervjustudier. Nedan beskrivs min egen etiska reflektion 
utifrån informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Ett informationsbrev om studiens genomförande, intervjupersonernas uppgif-
ter i studien samt deras villkor lämnades till personer som tillfrågades om delta-
gande. Av informationsbrevet framgick att det kunde bli fråga om två intervjuer. 
Intervjupersonerna fick brevet hemskickat, eller när vi träffades inför en första 
intervju. Före intervjun gavs även muntlig information om studien och intervju-
personen fick möjlighet att ställa frågor. Muntligt och skriftligt samtycke inhäm-
tades. Inför den uppföljande intervjun kontaktades intervjupersonerna via tele-
fon. Muntlig information om syftet med intervjun lämnades återigen och munt-
ligt samtycke erhölls från de tillfrågade. Varje intervjuperson informerades om 
att samtycket inte var bindande, det gick att när som helst avbryta intervjun eller 
dra tillbaka samtycket. Intervjumaterialet skulle i så fall inte användas i analys-
arbetet. De informerades även om att insamlat material inte skulle användas till 
andra ändamål, utan endast som forskningsdata i föreliggande avhandling. 

Min strävan har också varit att garantera intervjupersonerna konfidentialitet. 
Uppgifter som intervjupersonernas namn, telefonnummer och adress, samt ljud-
upptagningar (kassettband samt CD-skivor med ljudfiler) från samtliga intervjuer 
har förvarats i låst skåp. När ljudupptagningarna skrevs ut avidentifierades inter-
vjupersonerna och alla gavs ett engelskklingande förnamn. Även ortsnamn änd-
rades. Endast personer i direkt anslutning till forskningsprojektet har läst utskri-
vet datamaterial. Vid de tillfällen när delar av analysarbetet har varit föremål för 
doktorandseminarier har endast avidentifierade referat nyttjats. 

För att ytterligare skydda intervjupersonernas identitet i det resultatet som föl-
jer har jag gjort följande överväganden. Utsagor från intervjuerna förekommer i 
ringa omfattning, data återges mest i form av referat. Referat kan dock öka risken 
för att individerna identifieras. Därför har intervjupersonerna avidentifierats ge-
nom att bakgrundsinformation ändrats eller utlämnats. Ålder anges bara ungefär-
ligt. Samtliga personnamn, ortsnamn och andra benämningar, på till exempel ar-
betsplatser eller vårdinrättningar, har fingerats. I några av referaten har faktiska 
omständigheter bytts ut mot liknande omständigheter.  

Att referera varje intervju är emellertid en balansakt mellan konfidentialitet 
och validitet. Å ena sidan ska intervjupersonernas identitet skyddas, å andra si-
dan ska läsaren förses med så mycket information att det är möjligt att bilda sig 
en egen uppfattning av tolkningsarbetets kvalitet. Vid några tillfällen när arbetet 
med att skydda intervjupersonernas identitet har kolliderat med kravet på att lä-
saren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur data och tolkningar hänger ihop 
har den konfidentialitet som utlovats intervjupersonerna prioriterats.  
 
 
 



69 

Huvudstudiens resultat 

I det som nu följer presenteras åtta fallbeskrivningar i form av referat och tolk-
ningar av intervjuer. Varje enskild beskrivning avslutas med en existentiell tolk-
ning. Fallbeskrivningarna följs av jämförelser mellan de individuella existentiella 
tolkningarna. Jämförelserna utmynnar i en sammanfattande tolkning, som be-
skriver ett övergripande mönster i intervjumaterialet. 
  

Annie 
Annie är en drygt 40-årig kvinna från Mellanöstern. Hon kom till Sverige i bör-
jan av 1990-talet. Hon lämnade hemlandet, som vid denna tid var präglat av krig 
och fattigdom, strax efter det att hon träffat sin blivande man. När de hade gift 
sig flyttade paret till Sverige, men efter några år och två barn slutade det med se-
paration. Idag bor Annie tillsammans med barnen i ett mindre samhälle i södra 
Sverige. Hon har god kontakt med sin före detta make och de har gemensam 
vårdnad om barnen. 

Den första tiden i Sverige var svår, berättar Annie. Maken arbetade och hon 
kände sig ensam och isolerad. Hon talade ännu ingen svenska, men väl engelska 
och detta gjorde det möjligt att bryta isoleringen. Efter en kortare tids arbetslös-
het fick Annie arbete som städerska. På arbetet strävade Annie efter att varva 
svenska ord med engelska och hon började lära sig språket. Ett år senare föddes 
första barnet och hon var föräldraledig. Efter föräldraledigheten inleddes en två 
år lång period av arbetslöshet. Under denna period gick Annie en intensivkurs i 
svenska och hade regelbunden kontakt med såväl arbetsförmedling som arbets-
löshetskassa. Kontakten var dock bristfällig, hon tyckte inte att hon fick den 
hjälp som hon hade förväntat sig. Flera gånger hamnade hon dessutom ”mellan 
stolarna” mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan, vilket hon upplev-
de som skrämmande. Slutligen fick Annie arbete inom en produktionsindustri. 
Hon tog själv kontakt med verksamheten efter tips från bekanta som arbetade 
där.  

Anställningen inleddes med sex månaders vikariat, men redan efter halva den 
tiden fick Annie värk i axlar och nacke. En läkare kunde konstatera att värken 
var relaterad till arbetsuppgifterna och hon ordinerades sjukgymnastik. Med 
hjälp av regelbunden träning lyckades hon hålla värken i schack under några års 
tid. Efter fyra år hade dock smärtan blivit så svår att hon varken klarade att arbe-
ta eller sova. Hon blev sjukskriven och genomgick en magnetröntgenundersök-
ning som visade diskbråck och diskförslitning.  
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Under sjukskrivningsperioden hade Annie tät kontakt med sin arbetsgivare 
samt läkare och sjukgymnast. Arbetsgivaren var inställd på att Annie skulle av-
vakta tills det blev bättre och hon trodde att handläggaren på försäkringskassan 
delade den uppfattningen. Med hjälp av värkstillande läkemedel och ett tränings-
program lindrades värken och Annie kände sig väl omhändertagen. En viktig an-
ledning till att det trots allt kändes bra var nog att ryggskadan syntes på magnet-
röntgen, tror Annie. Det goda omhändertagandet handlade också om att hon fick 
kunskap om hur hon skulle använda läkemedel och sjukgymnastik för att bli 
bättre.  

Efter ett års sjukskrivning började Annie arbeta deltid. Men symtomen kom 
relativt snart tillbaka och hon blev helt sjukskriven igen. Under sjukskrivningsti-
den meddelade försäkringskassan plötsligt att hon inte längre var berättigad till 
sjukpenning. Hon ställdes inför alternativen att säga upp sin tjänst och söka ett 
nytt arbete, eller gå tillbaka till sin arbetsplats. Försäkringskassans handläggare 
trodde att hon behövde byta arbete. Annie, som ville ge sitt arbete en andra 
chans, började omgående arbeta heltid. Hon ställde sig dock frågande till försäk-
ringskassans beslut. Tillsammans med sjukgymnasten och läkaren funderade hon 
över möjligheterna att överklaga det. När Annie kontaktade sin handläggare vi-
sade det sig att detta inte var möjligt eftersom hon hade återgått till arbete. Annie 
blev upprörd och funderade över hur försäkringskassan resonerade. Hur kunde 
de uppmana henne att säga upp sin fasta tjänst, när det var så svårt att få ett nytt 
arbete? I hennes bekantskapskrets, där det är vanligt med utländsk bakgrund, har 
många varit arbetslösa under en längre tid. Att vara invandrare är en försvårande 
omständighet när man söker arbete, hävdar Annie, och som arbetssökande är det 
ofta svårt att få den hjälp man behöver från personalen på arbetsförmedlingen.  

 Hon berättar vidare att hon har tänkt mycket på sin framtid. Hon har beslutat 
sig för att vara kvar på arbetsplatsen tills hon har bestämt sig för vad hon ska ta 
sig till på lite längre sikt. Tankarna har kretsat kring att utbilda sig för att få ett 
arbete där kroppen inte belastas i så hög grad. Att säga upp anställningen, som 
försäkringskassan föreslog, skulle ha resulterat i att hon hänvisades till arbetslös-
hetskassa och arbetsförmedling, något som hon bedömer som uteslutet med tan-
ke på de erfarenheter som hon har av deras agerande.  

Intervjun avslutas med att jag frågar Annie om hon har några andra erfarenhe-
ter från den svenska hälso- och sjukvården. Annie har, förutom kontakt med sin 
läkare och sjukgymnast, även haft kontakt med barnavårdscentralen när barnen 
var små. Där kände sig Annie alltid väl bemött. Hon uppfattade sjuksköterskan 
som väldigt erfaren och kunnig, och hon verkade tycka om barn. Det avspegla-
des på barnen, säger Annie. Kontakten kändes trygg och Annie kunde lita på att 
sjuksköterskan gav adekvata råd och var engagerad i sitt arbete.  
 
Preliminär tolkning När Annie kom till Sverige kände hon sig ensam och isole-
rad. Hon kunde hantera en del av isoleringen genom att från början tala engelska 
med de människor hon mötte. Men det var viktigt att börja arbeta för att bryta 
isoleringen. Efter en period med arbete och föräldraledighet blev Annie arbets-
lös. Möjligheten att få hjälp genom arbetsförmedlingen tycks dock ha varit otill-
fredsställande. Det var först efter två års arbetslöshet som hon fick en anställ-
ning, och den fick hon genom att hon själv tog kontakt med en verksamhet inom 



71 

produktionsindustrin. Det arbetet var dessvärre så tungt att Annie ådrog sig en 
ryggskada.  

När försäkringskassan beslutade att sjukpenningen skulle dras in gavs Annie 
två valmöjligheter: att återgå till arbetet eller att säga upp sin tjänst. Båda innebar 
att Annie skulle avskrivas från försäkringskassan. Vad hände med Annie när hon 
fick beslutet? Hon verkade uppfatta det som att välja mellan pest eller kolera, 
inget av alternativen innebar att Annie skulle rehabiliteras eller omskolas. Hon 
tycktes sätta sin situation i samband med tidigare negativa erfarenheter av arbets-
löshet. Under intervjun poängterade hon hur svårt det var för personer med ut-
ländsk bakgrund att lyckas på arbetsmarknaden. Hon menade att invandrarbak-
grunden låg henne i fatet. Annie verkar att bli konfronterad med sin dubbla ut-
satthet när hon får beslutet, dels att hon har en invandrarbakgrund och att hon 
inte kan arbeta med fysiskt tunga arbetsuppgifter. 

Arbetsförmedlingen använder sig av paradoxala budskap, tycks Annie resone-
ra. Som arbetslös vände hon sig till arbetsförmedlingen, men utan att få något ar-
bete. När hon fick en fast tjänst var det genom egna kontakter. Förmodligen var 
detta viktigt för henne, hon fick ett tydligt bevis på att hon kunde reda upp sin si-
tuation själv. 

Mot bakgrund av Annies tidigare erfarenheter av att vara arbetslös, tycks det 
nu vara otänkbart för henne att säga upp sig. Försäkringskassans ena alternativ 
var alltså uteslutet. Kassans agerande tycks dessutom ha konfronterat Annie med 
risken för att återigen bli ställd utanför arbetsmarknaden, utlämnad åt arbetsför-
medling och arbetslöshetskassa.     

Som patient upplevde Annie däremot att hon fick ett positivt stöd från både 
läkare och sjukgymnast. Här tycks det handla om vårdrelationer som bekräftar 
Annie som ”riktigt” sjuk. Inom sjukvården har ingen ifrågasatt hennes rätt att 
vila sig frisk från de skador som uppstått i samband med tunga arbetsuppgifter. 
Mot bakgrund av sina erfarenheter är det kanske inte så konstigt att Annie nästan 
verkar tacksam över att skadan syntes på magnetröntgen.  

Inför den andra intervjun ville jag fråga om Annie hade blivit erbjuden någon 
form av rehabilitering eller omskolning. Jag ville också veta mer om hur hon 
upplevde sin arbetslöshet, eftersom tillgången till ett välfungerande arbete verka-
de vara så avgörande för hennes hälsa. 
 
Den andra intervjun ägde rum tre månader efter den första och inleddes med en 
fråga om hennes möjligheter att få rehabilitering eller omskolning. Annie börjar 
med att berätta att hon arbetar kvar på samma arbetsplats som tidigare. Hon har 
fortfarande mycket smärtor, men med hjälp av smärtstillande tabletter klarar hon 
sig igenom sitt skift.  

När Annie var sjukskriven hade hon ett personligt möte med sin handläggare 
på försäkringskassan. Vid det mötet diskuterade man bara lite allmänt om hur 
Annie ”hade det”. Rehabilitering eller omskolning nämndes inte alls. De andra 
kontakterna med försäkringskassan skedde via telefon. Efter ungefär ett års sjuk-
skrivning föreslog man arbetsträning, för att kunna ta ställning till vilket sorts ar-
bete hon skulle kunna utföra i framtiden. Annie såg fram mot arbetsprövningen 
för hon fick intrycket att försäkringskassan efter sin bedömning skulle hjälpa till 
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med ett nytt arbete. Hon var mycket intresserad av att få veta mer om vilka arbe-
ten som skulle kunna fungera för henne.  

Dessvärre hade Annie så svår värk att hon behövde skjuta på arbetsträningen 
några veckor. Det godtogs inte av försäkringskassan och handläggaren beslutade, 
utan arbetsträning, att Annie bara kunde utföra lättare arbetsuppgifter. Därmed 
hade hon inte längre rätt till sjukpenning, förklarar hon. Försäkringskassans råd 
var att hon skulle säga upp sig och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. 

Allt skedde inom loppet av en och samma vecka. Besluten fattades snabbt. Att 
Annie hade framfört önskemål om förlängd sjukskrivning för att fortsätta med 
den sjukgymnastik som hade lindrat värken, tog man ingen hänsyn till. När hon 
talade med sin handläggare förstod hon att hon behövde komma med ”något 
nytt”. Först frågade sig Annie vad försäkringskassan ville ha, sedan funderade 
hon över om de ville ha ett sjukintyg på att hon mådde psykiskt dåligt. Men An-
nie accepterade inte detta. Smärtorna kom från diskbråcket och detta borde vara 
tillräcklig orsak till sjukskrivning.  

Under den andra intervjun betonar Annie att hon inte vill bli arbetslös igen 
och berättar om hur hon upplevde den tiden. Arbetslösheten fick henne att må 
väldigt dåligt, hon blev nedstämd och hade svårigheter att sova. Hon sökte arbete 
och blev kallad på anställningsintervjuer, men utan resultat. Det är väldigt 
skrämmande att tänka på att man kan bli arbetslös igen med tanke på de psykiska 
påfrestningarna, sammanfattar Annie.  

På sitt nuvarande arbete har hon prövat att byta avdelning, från den allra 
tyngsta avdelningen där hon arbetade när diskbråcket upptäcktes, till en avdel-
ning med något mindre belastande moment. Där finns även möjlighet att rotera 
mellan arbetsuppgifterna. Att byta avdelning har gjort att hon kan arbeta kvar, 
även om hon fortfarande har mycket smärtor. Annie känner dock en viss oro in-
för framtiden. Hon är osäker på vad hon kommer att kunna arbeta med och hur 
länge hon klarar att arbeta som hon gör idag. I dagsläget har hon beslutat sig för 
att helt enkelt avvakta och ta sig igenom ett arbetspass i taget. 
 
Existentiell tolkning Annies berättelse är dessvärre inte unik. I TV och tidningar 
får vi med viss regelbundenhet ta del av liknande reportage om försäkringskas-
sans agerande och här kan det gälla såväl infödda svenskar som invandrare. An-
nie tycks inte heller se sin invandrarbakgrund som orsak till försäkringskassans 
märkliga råd till henne. Däremot talar hon om sin bakgrund som orsak till att 
valmöjligheterna på arbetsmarkanden är begränsade. I just den begränsningen 
tycks roten till hennes ohälsa ligga, eftersom hon tvingas arbeta med tyngre ar-
betsuppgifter än hennes rygg klarar av.  

Annie talar mycket om sin rädsla för att bli arbetslös. I den första intervjun var 
den otillfredsställande kontakten med arbetsförmedlingen en viktig anledning till 
hennes rädsla. Under den andra intervjun blev det tydligt hur psykiskt påfrestan-
de arbetssituationen hade blivit för henne, med oro för arbetslöshet och sömnsvå-
righeter som följd.  

Rädslan tycks handla om att mista en trygg plats i tillvaron. Det handlar inte 
bara om att förlora den trygghet som en fast inkomst ger, utan också om att ha en 
plats i samhället. Att åter bli arbetslös skulle innebära att hon ännu en gång blir 
utelämnad åt arbetsförmedlingen.  



73 

Annie börjar spekulera i vad försäkringskassans beslut möjligen kan handla 
om och hon kommer fram till att hon blivit felaktigt bemött. Hon upplever att 
hon har stöd från läkaren och sjukgymnasten i sin bedömning och hon känner sig 
förmodligen som en av många sjukskrivna som hamnar i kläm när försäkrings-
kassan stramar åt regelverket.  

Trots svårigheterna verkar Annie vara en kvinna som är van vid att själv fatta 
viktiga beslut. Hennes eget initiativ ledde till fast anställning. Hennes situation 
som patient handlar om att ta tillvara de möjligheter som trots allt finns. Annie 
var mycket positivt inställd till träningsprogrammet hos sjukgymnasten och den 
smärtlindrande behandlingen och hon lyckas under långa perioder sköta båda ar-
bete och två barn trots sina smärtor i ryggen. När hon stod inför valet att gå till-
baka till arbetet eller säga upp sin tjänst, valde hon, sett ur sitt eget perspektiv, 
den enda möjliga vägen, att fortsätta arbeta. Hon lyckades få till stånd ett byte av 
arbetsuppgifter och detta har till viss del underlättat arbetet. Hon verkar ha sin 
arbetsgivares stöd att finna en tillfredsställande arbetssituation, men hon funderar 
över möjligheten att utbilda sig så att hon kan få ett arbete som inte är så kropps-
ligt betungande.   

Även om Annie själv anser att hon inte har så många valmöjligheter tar hon 
alltså tillvara på dem som finns. Hon bedömer konsekvenser och kommer fram 
till att det är uteslutet att säga upp arbetet och få försörjning från a-kassan. För-
modligen ser hon en risk att hamna på ruta ett, i samma situation som under den 
första tiden i Sverige då hon upplevde sig som isolerad från samhället. Därför 
upprätthåller hon sitt heltidsarbete trots att en hel del arbetsuppgifter fortfarande 
ger henne smärtor. Detta stärker förmodligen en sida av självbilden där hon trots 
motgångar klarar upp svåra situationer. 

Daniel 
När vi träffas för den första intervjun är Daniel i 60-årsåldern. Han är omgift, har 
tre vuxna barn, och arbetar sedan många år tillbaka som sjukgymnast på en vård-
central i norra Sverige.  

Daniel kom tillsammans med sin före detta hustru och tre små barn från Syd-
amerika vid slutet av 1970-talet. Familjen var kvotflyktingar, vilket innebar att 
uppehållstillståndet i Sverige redan var beviljat när de lämnade hemlandet. Som 
nyanländ tog Daniel itu med att lära sig svenska.   

Han inleder intervjun med att säga att det är ”fusk” att just han tillfrågas om 
hur det är att söka vård i Sverige när man har invandrarbakgrund, eftersom han, 
på grund av sitt yrke, har en hög patientkompetens. När det gäller allvarliga, 
konkreta fysiska sjukdomar fungerar sjukvården bra, det har Daniel själv erfa-
renheter av. Det är värre med diffusa diagnoser, som att man ”mår dåligt” eller 
”bara” har problem med värk. För de patienter som inte kan tala svenska uppstår 
ytterligare problem. Något som Daniel också återkommer till flera gånger är att 
tillgången till rätt sorts sjukvård är en klassfråga. För att belysa sina patienterfa-
renheter berättar han om sin tjocktarmscancer. 

För drygt ett år sedan blev Daniel akut sjuk och opererades på grund av brus-
ten blindtarm. Efter två månader fick han brev från sjukhuset med ett oväntat be-
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sked. Vid operationen hade man tagit ett vävnadsprov som visade att Daniel hade 
cancer i tjocktarmen. Han måste opereras igen. Daniel var helt ovetande om att 
man hade tagit prov när han opererades för blindtarmsinflammationen. Han blev 
chockad och funderade mycket över om han skulle dö. Han tyckte också att det 
var riktigt oförskämt att lämna ett sådant här besked i ett brev. Han kontaktade 
mottagningen och lyckades få läkaren att förstå att han behövde information om 
såväl sjukdomen som behandlingsalternativ. Att bara skicka hem ett brev var 
väldigt respektlöst, tyckte Daniel. Det avslöjar vilken syn läkarna har både på pa-
tienten och hälso- och sjukvårdslagen, fortsätter han. 

Trots detta accepterade Daniel ganska snart att hans cancer måste opereras. 
Han tyckte att han fick god vård efter operationen, vårdarna på avdelningen var 
fantastiska. Han visste att de arbetade under press eftersom det fanns ett sparbe-
ting i verksamheten. Efter utskrivningen kallades Daniel till onkologmottagning-
en på ett närbeläget sjukhus. Han kan inte låta bli att skratta när han berättar att: 

  
Det blev onkologen på Södra sjukhuset för att dom har delat olika 
delar av kroppen på olika sjukhus, så tarmarna hör till Södra sjuk-
huset, inte till Norra sjukhuset.  
 

Vården på onkologmottagningen blev en positiv upplevelse:  
 

Jag ingick i en patientgrupp, med drygt tio patienter. Och, bara det 
att träffa och prata med andra i samma situation hjälpte, jag tyckte 
det var väldigt bra. Dessutom hade de en väldigt öppen attityd, jag 
fick till exempel information om komplementär sjukvård.  

 
Daniel har funderat mycket över skillnaden mellan de båda sjukhusen. På Norra 
sjukhuset, där Daniel opererades, kände han att han kom bort som person. Det 
var bara den sjuka tjocktarmen som togs bort. Som patient upplevde Daniel hur 
viktigt det var att kunna ställa de rätta frågorna, som att kunna fråga vad prov-
svaret betydde eller vilka valmöjligheter som fanns. För att kunna fråga måste 
man kunna både det medicinska språket och svenska, menar Daniel.  
 

Använder man inte de rätta orden blir sjukvården lätt förvirrad.  
 
En konsekvens av detta är att invandrare lätt hamnar ”mellan stolarna” tror Dani-
el. Men språkförbistringen gäller även många svenskar, fortsätter han. Den väl-
utbildade medelklassen, oavsett om de är svenskar eller har annan nationalitet, 
klarar sig bra, medan många äldre patienter med kort skolutbildning saknar för-
måga att tala i medicinska termer. Detta kan leda till att vissa patienter diskrimi-
neras.  

Daniel, som ju är sjukgymnast, har en position i sjukvårdens hierarki och det 
är denna som får honom att lägga in en brasklapp i början av intervjun och säga 
att det är ”fusk” att fråga honom om hur det är för patienter med invandrarbak-
grund att söka vård i Sverige.  

Att komma till ett nytt land innebär ju att nya erfarenheter kopplas ihop med 
tidigare upplevelser, fortsätter Daniel. Ibland stämmer det inte och då uppstår 
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problem. Detta fick han själv erfara när han nyss hade kommit till Sverige. Vid 
ett tillfälle sökte han vård för sin son som hade hög feber. På vårdcentralen fick 
han rådet att avvakta tre dagar och komma tillbaka om febern inte hade försvun-
nit. Daniel kunde inte förstå hur de kunde ge sådana råd. I hans hemland, som 
har ett varmt klimat, kan hög feber få ett allvarligt förlopp.  

Daniel förstod efter hand att mycket fungerar annorlunda i Sverige. Men det 
tog relativt lång tid innan han började fundera på skillnaderna mellan länderna. 
Det som gjorde det svårt var att han höll sina egna föreställningar om ”verklig-
enheten” för självklara. Han ger exempel på detta genom att berätta om hur det 
var när han skulle gå på skogspromenad med några vänner:   

 
Vi promenerade men vi kom aldrig till skogen. För mig är skogen 
en djungel och där går man inte på promenader ska jag säga, nej, 
det gör man inte. Så här i efterhand kan jag säga att jaha, är det 
detta som de menar med skogen, okej. 

 
Preliminär tolkning Daniel ansträngde sig således med att lära sig svenska efter 
ankomsten till Sverige. Han förstod snart att även om han visste vad ett ord be-
tydde kunde det ha en annan innebörd än det hade i hans ursprungsland. Han 
blev varse att språket inte kunde översättas exakt ord för ord. På liknande sätt in-
såg Daniel att ett sjukdomssymtom som sågs som allvarliga när han växte upp 
inte alltid uppfattas som lika farliga i Sverige.  

I takt med att Daniel byggde upp sin språkliga förståelse började han alltså 
förstå mer och mer av det svenska samhället. Daniel tycks mena att det tar tid att 
komma in i ett nytt samhälle på ett sådant sätt att man förstår att det inte fungerar 
på samma sätt som i det gamla hemlandet. Här har han sin egen integrationspro-
cess i åtanke.  

Hur ser då Daniel på sig själv? Är han en svensk med invandrarbakgrund eller 
fortfarande en politisk flykting? Vi återvänder till frågan längre fram, eftersom 
den är av betydelse för förståelsen av Daniels situation som patient. Det inledan-
de tolkningsarbetet riktades inledningsvis mot frågan om varför Daniel kritisera-
de sjukvården i allmänhet, trots att han verkade nöjd med den vård som han själv 
hade fått.  

När Daniel fick sitt cancerbesked var det inte bara ett misstag från sjukvården 
som han höll i sin hand. Brevet innehöll också ett hot mot hela hans existens. 
Daniel blev arg, en reaktion som framstod som mycket rimlig när man tänker på 
att han kände sig kränkt av att få ett cancerbesked per brev. Men Daniels reak-
tion kan också förstås som en reaktion på den existentiella utsattheten av att 
drabbas av cancer. Han stod inför en situation där han själv ville välja. Han bad 
att få kunskap om sjukdomen och information om behandlingsalternativ. Snart 
förstod han dock att han saknade valmöjligheter. Cancern måste opereras bort. 
Han befann sig alltså i en situation som han inte kunde ta sig ur. Detta gjorde ho-
nom sårbar på ett sätt som han inte har varit tidigare. 

Förutom den här situationen tycktes Daniel vara relativt nöjd med den vård 
han fått. En väsentlig anledning till att han har så lite kritik att ”komma med” 
under intervjun var att han kan tala sjukvårdens språk, berättar han. Daniel ansåg 
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alltså att hans professionella kunskap som sjukgymnast gjorde honom till en pri-
vilegierad patient.  

En patient som ställer oinitierade frågor, eller ger uttryck för behov som man 
inte kan tillgodose riskerar däremot att uppfattas som krävande, tror Daniel. 
Kanske har han i sitt yrke sett detta ske många gånger. När han själv blev patient 
talade han därför bara med vårdarna om sådant som han visste låg inom deras 
yrkeskompetens, som objektiva, mätbara symtom och frågor kring provsvar.     

Ett sätt att försöka förstå mer av det som Daniel berättar om är att använda 
Mishlers teori om ”voice of medicine” och ”voice of lifeworld”. Mishler (1984) 
menar att medicinska intervjuer, de samtal där läkare talar med sina patienter för 
att få underlag för medicinska bedömningar, kännetecknas av en specifik struk-
tur. De bygger på en speciell relation mellan läkare och patient. Mishler blev i 
sina studier av sådana möten varse att läkarna brukade svara ur ett tekniskt och 
naturvetenskapligt perspektiv även när patienternas frågor handlade om det dag-
liga livet. Som en följd av sina iakttagelser myntade Mishler begreppen ”voice of 
medicine” respektive ”voice of lifeworld”.  

I vårdvetenskapliga studier har Mishlers begrepp bland annat använts av Sät-
terlund-Larsson (1989) vid studier av patient-läkarsamtal på en medicinmottag-
ning, och av Nyström (2003) i en studie om effektivitetstänkande på en akutmot-
tagning. I samtal med patienter talar vårdare ofta med ”voice of medicine”. När 
patienter berättar om kontakter med vårdarna framkommer att de anpassar sig till 
vårdarnas sätt att tala till dem (Sätterlund-Larsson, 1989). Att som patient ställa 
frågor till vårdpersonalen utifrån sina behov, det vill säga med ”voice of life-
world”, kan leda till svårigheter. I Nyströms tolkning riskerade patienterna att 
dra på sig vårdarnas missnöje om de talade med ”livsvärldsrösten” i alltför stor 
utsträckning. Den enda lösningen för patienterna var att avvärja känslor av att 
vara nonchalerade genom att själva tala med ”voice of medicine” (Nyström, 
2003).  

Genom att använda Mishlers begrepp som tolkningsredskap även i förelig-
gande studie, får vi en bild av hur Daniel ser på betydelsen av att ha egen profes-
sionell kunskap när man söker sjukvård. Förhållningssättet döljer dock en para-
dox. Med ”voice of medicine” når Daniel visserligen fram till vårdarna, men den 
rösten tonar ner Daniels personliga röst och med detta också hans egna behov 
som inte är medicinska.   

Det tycktes emellertid som om Daniel fick större personligt utrymme när han 
träffade andra patienter inom ramen för patientundervisningen på onkologmot-
tagningen. Här fick han möjlighet att ställa frågor utifrån sin situation som pati-
ent. Yrkesrollen eller ”voice of medicine” som var så värdefull under sjukhusvis-
telsen kunde nu läggas åt sidan. Tydligast blev detta när Daniel berättade att det 
var väldigt viktigt för honom att få diskutera sina föreställningar om cancer med 
andra som också var drabbade. I patientgruppen fanns alltså förutsättningar för 
att göra den egna rösten ”voice of lifeworld” hörd, för att tala med Mishlers ord. 

Att Daniel talar med ”the voice of medicine” tycks alltså vara hans främsta 
förklaring till att han fick bra vård när han blev sjuk. Flera gånger under inter-
vjun återkommer Daniel till att det är ”fusk” att han får uttala sig om hur det är 
att vara patient med invandrarbakgrund, eftersom det finns patienter som inte 
kan kommunicera med sjukvården. Han menar förmodligen att hans bild inte 
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speglar ”verkligheten” så som han tror att verkligheten ter sig för många, både 
invandrare och äldre svenskar inom sjukvården. Han är rädd att ge en felaktigt 
positiv bild, Daniel vill helt enkelt inte ge sig själv tolkningsföreträde.  

Kanske kan rädslan för att förmedla en skev bild också handla om Daniels 
kunskap om hur svårt det kan vara att bli beroende av andra människors kompe-
tens i ett nytt land, där man kanske inte känner sig hemma. I intervjun ger Daniel 
flera exempel på hur han successivt lär sig nya innebörder med hjälp av det 
svenska språket. Han betonar att det tog lång tid att förstå att det som hade varit 
självklart i hemlandet inte behövde vara lika självklart i Sverige.  Daniel verkar 
vara en man som är van vid att uttrycka sina värderingar, som själv har valt en 
relativt hög grad av integration och anpassning till det svenska samhället. Hade 
han valt annorlunda, hade han förmodligen berättat om det också.  

Medvetenheten om det här skulle kanske kunna förklara varför Daniel är så 
försiktig med att ge en ensidigt positiv bild av patientsituationen. Att ge sig själv 
tolkningsföreträde i den här frågan skulle kunna försätta invandrare som valt en 
lägre grad av anpassning i en ofördelaktig dager. Kanske är det rent av så att Da-
niel också bär på ambivalenta känslor inför sina egna val.  Eller är det viktigare 
att anpassa sig än vad han själv vill göra gällande? Han verkar otvivelaktigt vara 
en ”kompetent” patient som det var lätt för vårdarna att ge adekvat gensvar till. 
Inför den andra intervjun med Daniel ville jag få veta mer om hans erfarenheter 
av sjukvården i allmänhet och betydelsen av patientgruppen i synnerhet, för att 
kunna pröva voice-tolkningen (Mishler, 1984). Jag ville även veta mer om sam-
bandet mellan att lära sig ett nytt språk och förstå en ny tradition.  

 
Den andra intervjun ägde rum 15 månader efter den första. Den inleddes med en 
fråga om Daniels medverkan i patientgruppen på onkologmottagningen. Det var 
två saker som var väldigt bra, menar han. Han fick kunskap om cancer och om 
olika behandlingsmetoder. Men mest betydelsefullt var det att få dela sina upple-
velser med andra patienter med liknande erfarenheter. Att förstå att han inte var 
ensam betydde att han känslomässigt kunde hantera sin cancer. 

Nästa fråga handlar om hur Daniel tycker att sjukvården fungerar. Sjukvården 
har en del rutiner som är felaktiga, svarar Daniel. Ett sådant rutinmässigt fel var 
att ett vävnadsprov skickades på analys utan att han visste om det. Här borde 
man ha som rutin att informera patienten, säger han. När Daniel efter utskriv-
ningen drabbades av en infektion i operationssåret fick han söka vård på akut-
mottagningen istället för att vända sig till avdelningen där han hade vårdats. Det 
här måste också vara en felaktig rutin, tycker Daniel. Organisationen är fel upp-
byggd, den kräver att patienten känner till hälso- och sjukvårdslagen, annars blir 
man försvarslös. Om en patient dessutom inte kan svenska, ja, då är det kört, 
menar Daniel.  

Den avslutande frågan handlar om språket. Tekniskt sett handlar språkinlär-
ning mest om att översätta ord. Men Daniel är övertygad om att det också finns 
implicita betydelser inbyggda i orden. Det innebär att han kan missförstå svenska 
ord, även om han känner till ordets konkreta betydelse. Nyligen ställdes Daniel 
inför en definition av familj och släkt som han inte kunde instämma i. Det gjorde 
att han började fundera över hur olika man kunde se på vilka personer som räk-
nas till en familj och vilka som ”bara” är släkt.  
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Att lära sig svenska krävde en hel del reflekterande, säger Daniel, och berättar 
att han har haft stor nytta av sin yrkesroll för att förstå Sverige och svenskan. I 
sitt arbete har han till exempel tvingats reflektera över sociala företeelser. Men 
de skillnader som finns, det nya jämfört med det gamla, ställer Daniel inför en ny 
fråga: vilken av betydelserna tycker han är rätt? Han har ställts inför problema-
tiska valsituationer, men poängterar samtidigt att han uppskattar möjligheten att 
få välja. Daniel har därmed fått möjlighet att bygga upp en egen identitet med 
stöd i två hemländer, på ett sätt som passar honom. Han har alltså inte lämnat 
sina rötter, han har snarare rötter i två länder.  
 
Existentiell tolkning Den andra intervjun förtydligade hur Daniel såg på sin med-
verkan i patientgruppen och vilken betydelse den fick för honom. Daniel kunde 
lämna rollen som kompetent patient och ställa de frågor som bekymrade honom. 
I patientgruppen tycktes det alltså finnas utrymme för Daniels personliga röst, 
”voice of lifeworld”.    

Under den första intervjun verkade Daniel nöjd med den vård som han själv 
fått, men han såg det som sitt ansvar att rikta kritik mot det som kunde drabba 
mindre kompetenta patienter än han själv. I den andra intervjun nyanserade han 
sin kritik och pekade på organisatoriska fel i sjukvården som leder till bristande 
rutiner. I det här avseendet skiljer sig inte Daniels kritik från det vanligt före-
kommande ifrågasättandet av att svårt sjuka patienter tvingas vänta på akutmot-
tagningar när de inte kan vårdas i hemmet längre. Rapporter om dålig informa-
tion och okänsligt bemötande har också förekommit många gånger tidigare. 

När Daniel själv blev drabbad, i form av en cancerdiagnos per brev, kunde 
han skydda sig eftersom han förstod hur sjukvården är uppbyggd. Han känner till 
de lagar som styr den.  Han var fullt på det klara med att dåligt bemötande hand-
lade om bristande rutiner, det hade inte med honom personligen att göra. För 
dem som inte kan språket är det betydligt svårare. Här framträder Daniels lojali-
tet gentemot alla dem som kan ha svårt att hävda sig som patienter och här näm-
ner han även äldre personer med svensk bakgrund.  Denna lojalitet förklarar var-
för Daniel tyckte att det var ”fusk” att han blev intervjuad om hur det är att vara 
patient, och att han lyfte fram svårigheterna med att få adekvat sjukvård för alla. 

Daniels reflektioner över språkets betydelse handlar om mötet mellan det 
gamla och förgivettagna och det nya, okända och i värsta fall obegripliga. En 
konsekvens av hans resonemang är att integration och språkinlärning är parallella 
processer. Daniel tycks mena att för den som är patient i Sverige, men uppvuxen 
i ett annat land, innebär en förståelse av Sverige och det svenska språket ökade 
möjligheter att reflektera kring betydelser och företeelser inom den svenska 
sjukvården.  För Daniel själv tycks dessa reflektioner ha utvecklats på flera plan 
samtidigt, dels i yrkesrollen, dels i patientrollen samt i jämförelsen mellan yrkes- 
och patientrollen. När han dessutom jämför sin egen situation med dem som för-
står och talar dålig svenska blir han ambivalent inför den svenska sjukvården. 
Han upplever det som sin plikt att beskriva brister när han får en intervjufråga 
om hur det är att vara patient med invandrarbakgrund. 

Ur intervjumaterialet framträder alltså en bild av Daniel som en person som 
förmodligen jämfört och reflekterat under hela sin integrationsprocess. Reflek-
tioner över språket och dess innebörder, mellan det gamla hemlandets traditioner 
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och Sverige, tycks ha utvecklat Daniel i en riktning som han själv uppfattar som 
positiv och givande. Det verkar också som om hans förmåga att förvandla svåra 
utmaningar till personlig utveckling kom väl till pass när han drabbades av can-
cer och tvingades in i en patientroll. Han anpassade sig till sjukvården och talade 
med ”voice of medicine”, och fick ett bra bemötande. Just här kan vi också finna 
grunden till Daniels kritik av sjukvården. För att få god sjukvård krävs en patient 
som är väl medveten om sina rättigheter och kan göra sin röst hörd. Daniel kunde 
dock hantera situationen utifrån sin vana att reflektera över tänkbara valmöjlig-
heter.  

Daniels existentiella situation som patient ger också en bild av hur sårbarheten 
ökar i situationer som det inte går att ta sig ur. Även den som är van vid att göra 
medvetna val kan tvingas in i en hjälplös och utsatt situation när sjukdomen slår 
till. Att vara medveten om detta är ett ansvar som vilar tungt över alla professio-
nella inom hälso- och sjukvården. Daniels insikt och hans egen bakgrund både 
som vårdare och som invandrare är förmodligen en viktig orsak till hans påtagli-
ga lojalitet med andra patienter. De har inte samma möjligheter som han själv att 
skaffa information och ställa krav på adekvat vård.   

Eric 
Eric är en drygt 40-årig man från Mellanöstern. Första gången jag träffar honom 
har han bott knappt 15 år i Sverige. Han arbetar som hemspråkslärare, är gift och 
har två barn i yngre skolåldern. Hustrun, som har samma ursprung, arbetar inom 
hemtjänsten.  

I sitt gamla hemland växte Eric upp i en familj med god ekonomi. Han börja-
de läsa vid universitetet, men tvingades till en lägre utbildningsnivå på grund av 
att han tillhörde en etnisk minoritet. Han flydde till Sverige och hamnade först på 
en flyktingförläggning, där han genast började lära sig svenska. Han var inställd 
på att börja arbeta för sin försörjning så snart som möjligt. Hans första arbete i 
Sverige var som diskare. Han väntade dock med att berätta om det för familjen i 
det gamla hemlandet. Först i samband med en semestervistelse berättande han 
om sitt arbete och förklarade att han inte kunde få något annat eftersom han inte 
kunde tala svenska.  

Eric har inte känt sig uppskattad i Sverige för att han omedelbart ville försörja 
sig själv. Inte för att han behöver få beröm för att han arbetar, säger han, men 
svenskarnas fördomar lyser igenom. I Sverige utgår man ofta ifrån att alla in-
vandrare är en belastning för samhället. De behandlar alla invandrare som en stor 
grupp som inte klarar av att ta hand om sig själva. 

Redan innan han kom till Sverige drogs han med en gammal fotledsskada som 
kan svullna upp ibland. Därför kom han relativt snart i kontakt med den svenska 
sjukvården. På en ortopedklinik gjordes titthålskirurgi och han lovades besked 
via brev om han behövde opereras. Eric väntade men han fick till sin förvåning 
aldrig något svar. Den skadade leden värker ständigt, men han har lärt sig att leva 
med det.  

Efter en tids arbete på en städfirma började även ryggen ge sig till känna. Den 
värkte och han fick svårt att röra sig. På vårdcentralen fick han värktabletter och 
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en veckas sjukskrivning. Vid återbesöket hade ingen förbättring skett, nu blev 
det nya mediciner och två veckors sjukskrivning. Men ryggvärken försämrades 
och Eric började fråga runt bland sina vänner vad han skulle ta sig till.  

En del invandrare har faktiskt fördomar mot svenska läkare, berättar han, de 
tror att de inte riktigt kan sin sak. Han blev rekommenderad en polsk läkare som 
gav honom ny medicin och ännu en veckas sjukskrivning. Eftersom försäkrings-
kassan inte hade förtroende för läkaren fick han emellertid inte utfärda någon 
längre sjukskrivning. När Eric fick veta det insåg han att livet i Sverige inte var 
så lätt ens för högutbildade invandrare. Hur ska jag då klara mig, tänkte han.  

Den här känslan förstärktes ytterligare när försäkringskassans handläggare 
började ställa frågor om varför han bytt läkare. De verkade inte riktigt tro på 
hans förklaring att han tyckte den polske läkaren verkade vara mer kunnig än den 
svenske läkaren. När han berättar om detta ser han riktigt arg ut. Efter att tidigare 
ha suttit bekvämt tillbakalutad i soffan sträcker han på ryggen, höjer rösten och 
talar snabbt. Han kände sig ifrågasatt och anklagad för fusk, berättar han.  

För att ge ännu en bild av dåligt bemötandet i sjukvården berättar han om sina 
eksem. Han hade prövat några bra salvor och sparade de tomma tuberna för att 
kunna visa dem när han behövde ett nytt recept. En sjuksköterska på vårdcentra-
len tyckte ändå att det räckte bra med en receptfri salva. Eric följde rådet, men 
det visade sig att sjuksköterskan hade fel. Efter en månad tog han kontakt han en 
annan vårdcentral eftersom huden hade spruckit, den kliade och gjorde ont. Först 
då fick han den behandling som han hade haft tidigare.  

Vid tiden för den första intervjun har Eric börjat vänja sig vid att bli bemött 
med misstro när han är patient. Vad ska man göra, frågar han sig, att bråka och 
diskutera hjälper inte. Saken blir inte bättre av att det är ännu värre på arbets-
markanden. I arbetslivet har han stött på problem som han också förklarar med 
sin invandrarbakgrund. På en av hans arbetsplatser var nästan alla arbetskamrater 
svenskar och Eric upplevde att han fick god kontakt med de flesta av dem. Men 
en något äldre kvinnlig medarbetare ställde till med stora problem för honom. 
Erics försök att vara artig mot henne nonchalerades helt. Än värre blev det när 
den tidigare gruppledaren pensionerades och hon tillträdde befattningen som 
chef över honom. Situationen utvecklades till en djup konflikt som slutade med 
att Eric kände sig tvingad att sluta sitt arbete. 

Hans bristande kunskaper i svenska när han var ny i arbetslaget var nog en av 
anledningarna till att problemen inte kunde redas ut, tror han. Detta ledde i sin 
tur till att han började må psykiskt dåligt. Han sov inte på nätterna utan satt uppe 
och letade efter svordomar i sitt lexikon som han kunde använda i sina konflikter 
med den nya gruppledaren. Han förstod inte alltid vad hon sa, så han skrev ner 
hennes ord för att sedan kunna slå upp dem. Situationen var väldigt påfrestande, 
han kände sig aldrig säker på vad som skulle hända. Det enda han trodde sig veta 
säkert var att skulle förlora tvisten om denna skulle prövas av rättslig instans.  

Efter två år orkade han inte mer, han hade till och med börjat oroa sig för att 
reagera med våld. Han kontaktade fackföreningen och fick besked om att hans 
oro kunde betraktas som arbetsskada. Han hade alltså rätt att få hjälp med att 
byta arbete. På försäkringskassan uppstod emellertid problem. Handläggaren sa 
omedelbart att Eric inte kunde räkna med ekonomisk ersättning för sin arbets-
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skada, något som ännu en gång kom honom att känna sig missförstådd, det var ju 
inte pengar han var ute efter, utan en lösning på sina problem.  

Numera umgås Eric mest med en grupp invandrare. I den här gruppen finns 
det plats för kamratrelationer och detta känns bra för Eric själv.   

 
Preliminär tolkning Hur kan då innebörden i Erics berättelse förstås? Inled-
ningsvis berättade han om hur han undvek att tala om för familjen i det gamla 
hemlandet att han arbetade som diskare i Sverige. Han verkar inte själv riktigt 
klar över om det berodde på egna fördomar eller att hans självkänsla hade fått sig 
en törn medan han funderat över vad familjen skulle tycka. Han verkar också 
fundera mycket över attityderna till invandrare i det svenska samhället, framför 
allt på den egna arbetsplatsen.  

Eric har ofta känt sig ifrågasatt och han har förmodligen anledning att fundera 
över om ”vanliga” svenskar är så positivt inställda till invandrare som det offici-
ella Sverige vill ge sken av. Men om vi ser till hans situation i det första hemlan-
det, kan vi kanske hitta ytterligare orsaker till hans osäkerhet. Som tillhörande en 
etnisk minoritet var Eric utestängd från högre studier. En tolkning som verkar 
rimlig är att han redan vid den här tiden upplevde sin tillvaro som så djupt krän-
kande att det fanns skäl att söka en fristad i ett annat land. Denna känsla får i så 
fall ytterligare påspädning i Sverige. Han blir ifrågasatt både på arbetsplatsen och 
försäkringskassan, för att han även här tillhör en minoritet. Olika invandrargrup-
per blir betraktade som en minoritet som bara har det gemensamt att de inte är 
födda i Sverige.  

Under sådana omständigheter kan det bli svårt att bygga upp en individuell 
självkänsla. Detta hanterar Eric på två sätt som i viss mån kompletterar varandra. 
Dels poängterar han att arbetet som diskare är temporärt. Det tar helt enkelt lite 
tid att anpassa sig till det svenska samhällsklimatet, tycks han resonera. Dessut-
om verkar han se sig som ett offer för omständigheter som bara drabbar invand-
rare. Under de första åren i Sverige byggs självförtroendet upp genom en pend-
ling mellan en önskan att bli accepterad som ”vanlig svensk” och tanken på att 
tillhöra en utsatt grupp som kämpar i motvind. Numera verkar Eric bara uppleva 
gemenskap med andra utlandsfödda personer, trots de ursprungliga ambitionerna 
att snabbt integreras i det svenska samhället. 

Har då Eric helt enkelt anpassat sig till det svenska samhällets brister i förmå-
gan att införliva nya svenskar i gemenskapen, både i arbetslivet och i mera priva-
ta sammanhang? I så fall blir det svårt för honom att värja sig från de känslor av 
underläge som tycks dyka upp då och då. Detta kan i sin tur förklara varför Eric 
tycks vara både arg och skämmas en aning över bilden av sig själv så som den 
förmedlas från andra människor. Han känner sig ifrågasatt och besviken på det 
nya hemlandet. 

Hur kan då Erics behov av gemenskap förstås i ljuset av detta? För att kunna 
klara sig behöver han leva i en gemenskap med andra människor, där han känner 
sig accepterad som den person han är. Han finner den gemenskapen med andra 
invandrare. Han verkar bygga upp en bild av sig själv där han har frigjort sig från 
den omedelbara inblandningen ”utifrån”, som får honom att känna sig nedvärde-
rad. Men detta tycks inte vara en helt tillfredsställande lösning för honom. Trots 
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de goda kontakterna är Eric mycket frustrerad över att han bara blir bemött som 
en invandrare bland andra.  

Förutfattade meningar känns så nedvärderande att de blir plågsamma för ho-
nom och möjligen är det detta som påverkar hans möjligheter att vara delaktig i 
sina egna hälsoprocesser när han är patient. Under de första åren i Sverige hade 
Eric kontakt med sjukvården med anledning av sin fotledsskada. Då tyckte han 
att vårdkontakterna fungerade hyggligt, om han bortser från att man glömde att 
meddela om han skulle opereras eller inte. Han funderar över om han blir sämre 
bemött just för att han är invandrare.  

Erics strävan efter ett bra liv i Sverige har alltså tagit sig en annan vändning 
än vad han inledningsvis hade tänkt sig. Att bygga sin självkänsla kring en öns-
kan att bli accepterad som ”vanlig svensk” har fått ge vika för behovet av ge-
menskap. Behovet kan ha vuxit sig allt starkare mot bakgrunden av den bild han 
har av sin egen person när han ser på sig själv med omgivningens ögon. Han har 
tvingats bygga upp sitt självförtroende kring en invandraridentitet, istället för den 
ursprungliga ambitionen att arbeta sig ”uppåt”.  Kampen för att ta sig ur den 
nedvärderande självbilden har lett honom allt längre bort från hans integrations-
strävanden. Myntets andra sida ställer Eric inför ett annat bekymmer. Det verkar 
som om Eric har svårt att skilja ut sig själv i invandrargruppen. Gemenskap är ju 
väsentlig för hans identitet, men ställer honom också inför känslan av att vara en 
invandrare bland andra. Lojaliteten med gruppen består dock och det får betydel-
se när Eric blir patient.  

Ett återkommande tema i Erics berättelse är att han inte blir riktigt väl behand-
lad. I början av sin tid i Sverige verkar Eric nöjd med den hjälp han får på för-
säkringskassan och inom sjukvården. Men allteftersom åren går tycks en annan 
bild torna fram, framför allt när han söker hjälp för mer ”diffusa” symtom som 
ryggbesvär och problem på arbetsplatsen. När Eric möter en läkare som också 
har invandrarbakgrund tar han för givet att det är just därför som denne inte har 
samma befogenheter som andra läkare. Läkaren, precis som han själv, är offer 
för omständigheter som bara drabbar invandrare. De personliga svårigheter som 
läkaren berättar om blir en bekräftelse på att invandrare har det svårt i Sverige.  

 
Den andra intervjun Efter drygt ett år träffas Eric och jag för ett uppföljande 
samtal med fokus på frågan om hur det är att vara patient inom den svenska 
sjukvården. Jag är främst intresserad av hur Eric ser på likheter mellan att vara 
en etnisk minoritet i det forna hemlandet och att vara patient med invandrarbak-
grund i Sverige?  

Jag inleder vårt samtal med att fråga Eric om hur han ser på sin situation här i 
Sverige jämfört med i hemlandet. Han säger:  

 
Man är människa här och man är människa hemma, men skillna-
den är att man inte blev behandlad som människa hemma.  

 
Eric fortsätter med att jämföra den diskriminering som han blivit varse i Sverige 
och påpekar att den trots allt inte kan jämföras med förtrycket i det land han har 
flytt ifrån. Invandrarbakgrunden har förstås alltid betydelse, framför allt på ar-
betsmarknaden. När han har sökt sjukvård, är bakgrunden inte riktigt lika viktig, 
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anser han. Sedan något år tillbaka har han varit ”listad” på en vårdcentral på den 
ort där han arbetar, från att tidigare ha sökt vård i närheten av bostaden. Bytet av 
vårdcentral föranleddes av personalens bemötande, som han trodde hade med 
hans invandrarbakgrund att göra. Men, fortsätter Eric, det kan också vara så att 
han själv har missbedömt eller misstolkat vårdpersonalen, eftersom han hade 
upplevt diskriminering i arbetslivet. Han har dock diskuterat detta med några 
vänner med liknande erfarenheter från samma vårdcentral, så känslan är kanske 
riktig trots allt. Eric har kommit fram till att vårdarna förmodligen har dåliga er-
farenheter av enstaka invandrare som missbrukar välfärdssystemet och att det är 
därför som de numera drar alla över en kam. På den nya vårdcentralen ser det 
annorlunda ut. Alla vårdare bemöter patienterna på ett bra sätt, säger han. 
 

Om jag ringer är jag alltid välkommen och de försöker undersöka 
på rätt sätt, precis som en vanlig människa, jag tror inte att de har i 
tankarna om den som kommer är svensk eller invandrare. 
 

Hans berättelse från besöket hos en läkare med invandrarbakgrund får också en 
annan klangfärg när jag frågar vidare. Eric återberättar visserligen en hel del från 
den första intervjun, men det viktigaste var att han fick han rätt medicin och blev 
bra i sin rygg, betonar han. Det var faktiskt först hos försäkringskassan som Eric 
förstod att läkaren bara hade rätt att sjukskriva sina patienter i en vecka. Eric 
kände inte till läkarens bakgrund, det väsentliga för honom var att han fick rätt 
hjälp.  

Innan intervjun avslutas visar Eric några bilder från sin första tid i Sverige. 
Han berättar att han var orolig och spänd, något som har fångats på fotografierna 
han visar. Samtidigt var han full av tillförsikt redan från det första mottagandet 
på flygplatsen. Allt eftersom tiden har gått har Eric nyanserat sin bild av Sverige.  

 
Existentiell tolkning Under den andra intervjun med Eric var således känslan att 
vara ifrågasatt inte alls lika framträdande som i den första intervjun. Möjligen 
berodde detta på att mina frågor huvudsakligen fokuserade hans erfarenheter av 
att vara patient. Sedan vårt första samtal hade Eric fått en ny positiv erfarenhet. 
Kontakten med den nya vårdcentralen hade fått honom att ändra en del uppfatt-
ningar. Hans tidigare vårdcentral ser han i det här sammanhanget som ett undan-
tag. På den nya vårdcentralen blir han bemött som en patient bland andra, han 
känner sig inte längre misstänkliggjord.  

Förmodligen aktiverade bemötandet på den första vårdcentralen känslor av 
underläge som härstammade från förföljelsen i det gamla hemlandet och från ar-
betslivet i det nya hemlandet. Han lyckades dock lösa den situationen genom att 
resonera med sina vänner och byta till en vårdcentral där han blev behandlad för 
sin åkomma, oberoende av sin bakgrund. 

Jag blev ganska förvånad när Eric under den andra intervjun berättade att han 
i början av sin tid i Sverige hade hyst ett stort förtroende för alla som han mötte. 
Och jag får ändå mer huvudbry när han visar fotografier och kommenterar att 
han ser orolig och spänd ut. Detta stämmer inte riktigt med den bild av det goda 
förtroende som han först talade om. Mitt intryck av hans situation efter den för-
sta intervjun var att han efter förtrycket i det gamla hemlandet hade svårt att kän-
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na sig trygg och tillfreds i Sverige. Och det tycks som om den tolkningen stäm-
mer väl överens med det som Eric visar på fotografierna. Kanske kan hans situa-
tion ha präglats av en önskan att, åtminstone utåt sett, finna sig väl till rätta och 
hysa förtroende för sitt nya hemland där han blev så väl mottagen, trots att räds-
lan och oron från det gamla hemlandet fanns kvar under lång tid. Förmodligen 
har rädslan och oron klingat av med tiden och Eric har i takt med detta fått en 
mer nyanserad bild av Sverige och de infödda svenskarna. 

De preliminära tolkningarna från den första intervjun gällande Erics möte med 
läkaren som liksom han själv hade invandrarbakgrund tycks emellertid inte ha 
full bärkraft efter de förtydliganden som den andra intervjun bidrog med. Först 
verkade Eric se sina egna problem i ljuset av läkarens svårigheter. Under vårt 
andra samtal lyfte han visserligen fram läkarens invandrarbakgrund som orsak 
till att han inte hade försäkringskassans förtroende, men den främsta orsaken till 
att han var nöjd var att han fick god hjälp av honom. 

Det centrala i Erics berättelse tycks således vara att hans självkänsla kommer i 
gungning när han känner sig ifrågasatt. Den upplevelsen delar han förmodligen 
med de flesta. Vi har nog alla en tendens att bygga upp vårt självförtroende med 
den bild som vi tror oss få av hur andra ser och värderar oss. Eric försökte inled-
ningsvis bygga upp sin självkänsla med en vilja till arbete, förkovran och sedan 
ett bättre arbete. Han ville bli accepterad som en ”vanlig svensk” som försörjer 
sig själv och sin familj. När så detta blev betydligt svårare än han hade anledning 
att räkna med fick ambitionerna ge vika för behovet av gemenskap. Denna lyck-
ades han bara finna tillsammans med andra invandrare. Han mötte också diskri-
minerande attityder på sin första vårdcentral, men fick möjlighet att revidera bil-
den av en diskriminerande sjukvård när han bytte vårdcentral. När Eric blir be-
mött med respekt och omtanke tycks hans självkänsla få en sådan positiv skjuts 
att han kan kosta på sig att ursäkta den första vårdcentralen med att de nog hade 
dåliga erfarenheter av några få patienter med invandrarbakgrund.  

Eric har alltså fått kämpa för självrespekt och integritet både i det gamla och 
det nya hemlandet. Skam och känslor av underläge måste avvärjas, men de akti-
veras relativt lätt när han blir dåligt bemött till exempel på försäkringskassan el-
ler inom sjukvården. Förmodligen är detta en rimlig förklaring till den lite tvety-
diga bild som Eric förmedlar av sitt goda förtroende för hela det svenska samhäl-
let, trots att han ganska ofta funderar över vad svenskarna egentligen har för atti-
tyder till invandrare. Numera har han funnit en lösning som fungerar bra för ho-
nom när han behöver sjukvårdens hjälp, åtminstone så länge som han endast be-
höver ha kontakt med sin nya vårdcentral. Här är han en patient bland andra, 
oavsett bakgrund.   

George 
George är i 60-årsåldern och kommer från Mellanöstern. Han är frånskild sedan 
några år och har två vuxna barn. Vid den första intervjun träffades vi på Georges 
arbetsplats inom Socialtjänsten i en förort till Stockholm. 

George kom till Sverige vid slutet av 1980-talet tillsamman med sin dåvaran-
de hustru och deras barn, som då var i yngre skolåldern. De lämnade hemlandet 
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på grund av Georges regimkritiska aktivteter. De två första åren i Sverige domi-
nerades av en lång och utdragen process med flera ansökningar om asyl.  

Familjen vistades hela tiden på en flyktingförläggning. På förläggningen fanns 
många flyktingar från det gamla hemlandet och bland dem fanns det både regim-
kritiker, som George, men också anhängare till landets makthavare. George be-
traktade den sistnämna gruppen som farlig för hans säkerhet. Han berättade att:  

 
Där fanns folk som kunde rapportera till mitt hemland. Därför blev 
jag väldigt sjuk och jag ville fly därifrån [från flyktingförläggning-
en], men väntan på uppehållstillståndet satte stopp.  

 
Den ständiga rädslan och oron gjorde honom misstänksam inför både förlägg-
ningens personal och många av de andra flyktingarna. Här fanns det tre anställda 
tolkar som översatte samtal mellan asylsökande och personal.  George ville dock 
klara sig utan tolk, eftersom han ville undvika att en tredje person tog del av 
samtalet. Han var dessutom rädd för att tolken skulle vara en rapportör från det 
tidigare hemlandet.  

Som flykting har man sådana uppfattningar, man är misstänksam hela tiden, 
förklarar George. De tre tolkarna ansågs dessutom vara allmänt okunniga och 
nonchalanta av många asylsökande på förläggningen. Detta gjorde George osä-
ker på om tolken verkligen förmedlade det som han hade sagt.  

Den första kontakten med hälso- och sjukvården fick George via flyktingför-
läggningens läkare och sjuksköterska. Han hade problem med ständig huvud-
värk, och tror att detta berodde på den ständiga risken för att bli utvisad. Oron för 
detta gjorde det omöjligt för George att öppna sig under samtal med vårdperso-
nal. Under tiden accelererade huvudvärken och han blev alltmer trött och rädd. 
Så småningom mådde han så dåligt att han blev inlagd på en psykiatrisk klinik 
vid ett närbeläget sjukhus.   

 
Jag hamnade på ett sjukhus för att jag fick en djup depression och 
hade ångest. Om jag inte hade fått riktig hjälp där hade jag kanske 
drabbats mycket mer.  

 
Familjen fick flera beslut om utvisning som George överklagade, övertygad om 
att ett verkställande av avvisningen skulle ha inneburit fängelse för honom själv. 
Detta skulle ha krossat familjen. Slutligen beslöt sig George och hans hustru för 
att fly från förläggningen. De fick hjälp att ta sig norrut där de gömde sig under 
några månader. Vid denna tid var George ständigt rädd. Vad kommer att hända 
imorgon, kommer de att upptäcka att vi är här, frågade han sig. Han led av svåra 
migränanfall, trötthet och illamående, samtidigt som han försökte hålla masken 
inför sina barn så att han inte oroade dem. 

 Under tiden arbetade en advokat vidare med familjens ansökan om uppehålls-
tillstånd. Efter nästan två år i Sverige lyckades det. Vid det laget kände sig Geor-
ge ”helt trasig” inombords, han hade svår migrän och var ständigt trött och rädd. 
Han förstod att han behövde hjälp för att kunna komma igång och kontaktade 
flyktingkonsulenten. Därifrån blev han remitterad till en sjukvårdsinrättning för 
flyktingar. 
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Nu kom han till en mottagning som var speciellt anpassad för flyktingar som 
fått uppehållstillstånd. Den bestod av sjukvårdpersonal med kunskap om flyk-
tingproblematik och tortyrskador, samt de psykiska och fysiska besvär som kan 
följa av detta. På mottagningen fick han under en lång period träffa en och sam-
ma läkare. George fick intrycket att läkaren var väldigt insatt i flyktingars situa-
tion. Tillsammans gick de i lugn och ro igenom hans problematik.   

 
Han kunde se problematiken, så då kände jag att här har jag ham-
nat rätt. Det var en person som har möjlighet att hjälpa mig. //Det 
finns en person som bryr sig och som sitter och väntar just på mig 
som är flykting. Och det var mycket bra, trygghet kan man kalla 
det.  

 
Att vara flykting efter att ha varit politiskt aktiv gör att man är vaksam mot nya 
människor, förklarar George vidare. När han träffade den här läkaren förstod han 
att detta var en person som det gick att lita på, samtidigt som hjälpen var nöd-
vändig. Han säger att: 
 

Jag behövde hjälp och jag tänkte att det här är ett bra ställe, en bra 
mottagning som kan hjälpa just mig. Det var tryggheten, en väldigt 
trevlig och skön känsla att nu har jag fått den hjälp och vård jag 
behöver.  

 
Vården på mottagningen bidrog bland annat till att George kunde komma igång 
med studier, svenska för invandrare (SFI), och därefter vuxengymnasium. Efter 
ett tag blev George remitterad till en migränklinik. Han fick veta att migrän är en 
delvis psykosomatisk sjukdom, i den mening att trötthet och känslor av hot i en 
väldigt stressig situation kan göra att migänattackerna kommer tätare. Senare 
remitterades han dock till en neurolog. Besöken hos neurologen i kombination 
med migränkliniken har gjort att han känner sig mycket friskare än på många år.  
  
Preliminär tolkning Efter många år av förföljelse och ovisshet i det gamla hem-
landet levde George med oron som ständig följeslagare. Under den första tiden i 
Sverige förefaller det också som om all hans kraft gick åt till att skydda familjen.  
Förmodligen hade George hoppats på en bättre start i Sverige, än att han och fa-
miljen skulle vara på flykt undan utvisningshot i flera år.  

Men det fanns fler hot på flyktingförläggningen. Vi kan bara ana hur hotad 
George kände sig när han förstod att det bland flyktingarna inte bara fanns re-
gimkritiker som han själv, utan också anhängare till makthavarna i hans forna 
hemland. Han bedömde situationen som allvarlig eftersom det fanns risk för att 
regimanhängarna skulle rapportera till makthavarna i hemlandet. Därför kunde 
det bli extra allvarligt om migrationsverket skulle avslå familjens asylansökan. I 
den situationen upplevdes väldigt många personer som potentiella fiender. Till 
slut mådde George så dåligt att han lades in på en psykiatrisk vårdavdelning.  

Han berättar inget mer om det vårdtillfället, därför är det angeläget att vid näs-
ta intervjutillfälle fråga George mer om vad det var i vården som blev betydelse-
fullt för honom. Vi kan tänka oss att det förmodligen var väsentligt att sjukhuset 
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låg utanför förläggningen och att vårdpersonalen inte hade anknytning till migra-
tionsverket.   

 När familjen hade fått uppehållstillstånd sökte George vård på en läkarmot-
tagning för flyktingar. Som vi vet fick George god hjälp på mottagningen och 
han började successivt må bättre. Det finns ändå några frågor som är obesvarade 
och som behöver belysas för att innebörden av hjälpen ska förstås bättre. Vad var 
det som gjorde vården så betydelsefull för George? Och hur påverkades George 
av hjälpen som han fick? 

George fick alltså en bättre professionell hjälp när familjen beviljats uppe-
hållstillstånd. Han fick träffa en och samma läkare vid flera tillfällen. För George 
innebar detta möjligheter att bilda sig en egen uppfattning om läkaren och själv 
bedöma vilken tilltro han skulle ha till honom. 

Det verkar som om relationen till läkaren kom att få betydelse för Georges 
fortsatta liv. Med stöd av den här vårdrelationen verkade George kunna bearbeta 
sina upplevelser. En sådan bearbetning kräver förstås en trygg och säker miljö 
som kan kompensera för hot i både den yttre och den inre tillvaron. Upplevelsen 
av en bra vårdrelation innebar således att George kunde uppleva sig som säker i 
sitt nya hemland, och detta kom i sin tur att få betydelse för hans hälsa. Han har 
visserligen fortfarande värk, men den tycks inte dominera hela hans tillvaro.  

 
Den andra intervjun ägde rum drygt ett år efter den första. Även denna gång träf-
fades vi på Georges arbete. Intervjun inleddes med att han berättade mer om ti-
den på flyktingförläggningen och mötet med förläggningens vårdpersonal.  

Georges barn fick gå i en skolklass för asylsökande barn. De såg nya barn 
komma och gå i klassen eftersom många beviljades asyl och fick byta skola efter 
ganska kort tid. Detta ledde till att George började bli orolig för familjens möj-
ligheter till asyl. Han ville inte visa sin oro inför barnen, så han höll sina känslor 
inom sig tills han blev så sjuk att han var tvungen att söka akut hjälp. På flyk-
tingförläggningen tjänstgjorde sjuksköterskor dagligen och läkare en gång i 
veckan. De hjälpte honom att kämpa vidare. Under samtal fick George berätta 
om sin hälsa och hur han mådde och detta hjälpte honom att, åtminstone tillfäl-
ligtvis, lindra oron.  Vårdpersonalen mötte honom som en individ som behövde 
hjälp, upplevde George. Detta innebar att han fick en plats där han kunde vara 
sig själv för en stund och lätta på den mask som han bar inför familjen.   

Samtidigt blev relationen mellan George och hans fru ansträngd. Redan innan 
familjen lämnade det gamla hemlandet var hustrun osäker på om flykten verkli-
gen skulle göra deras liv bättre, medan George, som var den av makarna som var 
politiskt aktiv, ansåg att han var tvungen att lämna landet. När relationen mellan 
makarna blev sämre började George känna sig ännu mera ensam. Han hade ingen 
att dela ansvaret med, eller någon som kunde stödja honom att gå vidare i kam-
pen för att få stanna. Han var ensam med sina tankar, samtidigt som migränat-
tackerna kom allt oftare. Slutligen mådde han så dåligt att han remitterades till 
den psykiatriska vårdavdelningen. Där fick han träffa läkare och psykolog och 
påbörjade en medicinering. När han lämnade avdelningen hade huvudvärken bli-
vit något bättre.  

Min nästa fråga handlar om vården på mottagningen för flyktingar och hur 
den hjälpte George. Han berättar att han innan han fick kontakt med mottagning-
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en var som ”bedövad”. Först när familjen hade fått uppehållstillstånd infann sig 
lugnet. Ändå hopade sig frågorna. Var det rätt beslut att fly? Har vi fått det som 
vi önskade? Hur kommer det att gå, kommer jag och min fru att reda upp vårt 
förhållande, och hur kommer barnen att klara sig? George var väldigt orolig och 
hade svårt att bringa reda i sina tankar. Han beskriver det som att tankarna inte 
var i ”stabilitet”, de flög åt olika håll hela tiden.  

När George tog kontakt med mottagningen förstod han att läkaren visste vad 
det kunde innebära att ha varit utsatt för tortyr och förföljelse. Läkaren fick ho-
nom att inse och acceptera att han förmodligen skulle komma att leva med ”flyk-
tingkänslan” under resten av livet. Upplevelserna från hemlandet och flyktingsi-
tuationen skulle alltid vara en del i Georges bagage. Det som var väsentligt, me-
nade läkaren, var att George kände till och accepterade ”flyktingkänslan”. Att 
bearbeta känslan kunde hjälpa honom att få ett bra liv i Sverige, med arbete och 
familj. I kontakten med läkaren fick George bekräftelse på sina egna tankar och 
idéer. Samtidigt gav läkaren honom nya perspektiv på livet. Nu började han änt-
ligen känna sig trygg.  

Förutom stödet från mottagningen har Georges självvalda politiska engage-
mang hjälpt honom att acceptera sin flyktingsituation som en konsekvens av sina 
politiska vägval. Under den period när han tvivlade på om det var rätt att fly jäm-
förde han ofta sitt liv i Sverige med livet i det gamla hemlandet. Detta hjälpte 
honom att inse att det trots den oerhörda påfrestningen var rätt att fly.  

Den avslutande frågan handlar om hur George numera förhåller sig till den 
rädsla och osäkerhet som präglade hans första tid i Sverige. Tiden på förlägg-
ningen rymmer både negativa och positiva bilder, säger George. Det negativa var 
barnens situation och att få avvisningsbeslut gång på gång. George uppfattade 
det som om han inte var värd att stanna. Han hade tidigare trott att Sverige var ett 
demokratiskt land, i den mening att en enskild individ kunde göra sin röst hörd. 
Som ung vuxen studerade George vid ett universitet i England och fick med sig 
den bilden av de västeuropeiska länderna. När vi talar om detta under intervjun 
säger George att det fortfarande är svårt att förstå hur de blev behandlade på 
flyktingförläggningen. Väntan på uppehållstillstånd var omänsklig och familjen 
förnekades ett normalt liv under tiden, menar George. Han fick mobilisera sin 
inre kraft för att kämpa. Han lärde sig svenska och fick så småningom ett arbete 
inom socialtjänsten. Han har kvar sina politiska värderingar, barnen har vuxit 
upp och klarar sig bra i det svenska samhället. George lever ensam efter skils-
mässa från hustrun och känner sig nöjd med sitt liv. För honom har detta innebu-
rit en inre förändring. Han har en annan styrka att möta problem idag än tidigare.  

 
Existentiell tolkning Båda intervjuerna domineras således av berättelser från ti-
den på flyktingförläggningen. Tillvaron förlorade sin förutsägbarhet under den 
här perioden och George befann sig i en situation som han inte kunde ta sig ur. 
Detta gav honom en känsla av att befinna sig i ett vakuum, med känslor som han 
inte kunde bearbeta tillsammans med sin hustru. Förmodligen utgjorde detta en 
grogrund för den kommande skilsmässan och ökad ohälsa.  

Under den andra intervjun berättade George att han fick hjälp redan på flyk-
tingförläggningen och att det var först i ett senare skede av vistelsen på förlägg-
ningen som han vårdades på en psykiatrisk vårdavdelning. Det verkade vara vä-
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sentligt att vårdavdelningen låg utanför förläggningen och att personalen inte var 
knuten till migrationsverket. Även om kontakten med förläggningens vårdare 
inte ägde rum utanför området, så tycks även den vården ha inneburit en slags 
frizon bortom migrationsverkets myndighetsutövning. Där fick George en stunds 
vila från rollen av den som alltid har full kontroll, som han bland annat visade 
upp för sin familj. 

George berättar inte mer om vårdtillfället på den psykiatriska vårdavdelningen 
under den andra intervjun. Även om dessa vårdkontakter ägde rum under be-
gränsad tid, och bara syftade till att lindra den akuta krisen, har de fått långtgå-
ende betydelse för George. När han senare träffar läkaren på mottagningen för 
flyktingar tycks George relativt snabbt upprätta en tillitsfull relation till honom. 
Förmodligen fick han genom de tidigare vårdkontakterna tillräckligt goda erfa-
renheter av vården i Sverige för att etablera en känsla av att det finns hjälp att få, 
även när det ser mörkt ut. 

När George och familjen slutligen fick uppehållstillstånd hade den ständiga 
oron fått honom att ifrågasätta sitt beslut att fly. Först när han fick stöd i att bear-
beta och acceptera situationen som flykting tycks en positiv förändring skönjas i 
hans berättelse. 

Det som hjälpte George i vården på mottagningen för flyktingar var förmodli-
gen att han, tillsammans med läkaren, kunde bearbeta sin situation på ett sätt som 
gjorde det möjligt att acceptera sina upplevelser och erfarenheter, samt de beslut 
som han själv tagit. Han verkar ha återfått självtillit och självrespekt och detta 
gjorde det möjligt för honom att rikta sin uppmärksamhet utåt, mot att lära sig 
svenska och få ett arbete, utan att behöva kompromissa med de värderingar som 
tvingat honom att fly från hemlandet.  

George tycks ha en förmåga att känna tilltro till andra människor. Men under 
år av förföljelse och förtryck har han varit utsatt för påfrestningar som rubbat den 
inre tilliten och gör att han ser med misstänksamhet på dem han möter. Det var 
först när han fick uppehållstillstånd som han kunde söka hjälp och få adekvat be-
handling. Det som vi människor har varit med om, oavsett om vi har varit med 
om svåra händelser eller inte, ger erfarenheter som förvaltas i vårt inre. Dessa 
flätas samman med tidigare erfarenheter och bildar en slags guide som orienterar 
oss vid möten med omgivningen och oss själva. För George kan detta kanske be-
skrivas som en metafor av en inre karta.55 Att han, trots sina svåra upplevelser, 
använder sin kraft till att söka hjälp när tillvaron har blivit relativt trygg, talar för 
att hans inre karta även omfattar erfarenheter av att goda relationer kan utgöra en 
trygg grund när man behöver bearbeta negativa erfarenheter. Det är alltså rimligt 
att tänka sig att George inte alltid har varit lika vaksam som han blev som flyk-
ting. Detta blev till exempel tydligt i relationen till hans läkare. Det var med stöd 
av den vårdrelationen som George kunde återupprätta sin självtillit och självre-
spekt. På så vis förändras hans inre karta, som omformuleras. Vårdrelationen be-
tyder att George får hjälp att se på de negativa erfarenheterna ur ett nytt perspek-

––––––––– 
55 Det bör påpekas att liknelsen vid en inre karta inte ska leda tankarna åt en statisk och därmed oför-

änderlig kartbild. En inre karta, som speglar upplevelser och erfarenheter, kan utvecklas och för-
ändras som framgår av Georges berättelse. 
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tiv. Det som George åstadkommer i vårdrelationen till läkaren tycks bana väg för 
ett hyggligt liv i Sverige. Bearbetningen utmynnar i att både negativa och positi-
va erfarenheter som bidrar till en inre stabilitet.     

När han numera ser tillbaka på sin tid som flykting finns både de negativa och 
positiva upplevelserna, med en tydlig färgning av det som flykten trots allt med-
förde.  

En viktig förutsättning för Georges möjligheter att bearbeta sina upplevelser 
var som sagt den kontinuerliga, tillitsfulla relationen till läkaren på mottagning-
en. Den vårdrelationen innebar att George kunde berätta om känslor som dittills 
varit ”bedövade”. En vårdare som lugnt tar del av negativa erfarenheter kan för-
modligen också utmana patienters bild av verklighetens beskaffenhet utan att 
vare sig förneka eller ifrågasätta patientens berättelse. Den här läkaren verkade 
stå för en solidarisk hållning och vågade lyssna på det som George hade att be-
rätta på ett sådant sätt att det påverkade hans existentiella situation i en positiv 
riktning.  

Helen  
Helen är i 50-årsåldern när vi ses för den första intervjun. Hon berättar om hur 
hon tillsammans med maken flydde från sitt ursprungliga hemland i Östeuropa 
för knappt 20 år sedan, på grund av makens regimkritiska aktivitet. Paret har en 
vuxen son, som vid tiden för intervjun studerade på annan ort. I hemlandet arbe-
tade Helen som översättare och i Sverige blev det universitetsstudier, redan efter 
något år med beredskapsarbete. Studierna gick bra och Helen blev antagen till 
forskarutbildning. När tiden för doktorandtjänsten började löpa ut och avhand-
lingsarbetet skulle avslutas, avbröt hon emellertid sin forskarutbildning och an-
mälde sig som arbetssökande.  

Det visade sig dock vara svårt att få ett arbete, hon blev inte ens kallad till in-
tervju. Maken hade vid det här laget sjukpensionerats på grund av långvarig värk 
och Helen kände stort ansvar för familjens försörjning. Den här situationen kom 
att utgöra inledningen till en djup personlig kris för henne.  

Helen blev djupt nedstämd, hon plågades av trötthet, yrsel och allmän sjuk-
domskänsla. Efter enträgna försök att få en medicinsk utredning på vårdcentralen 
började hon själv fundera över om det fanns inslag av psykiska problem i hennes 
illabefinnande. Hon hade märkt att det var svårt att tänka och hon kände sig 
splittrad. Relationen till maken blev ansträngd, hon ville inte träffa andra männi-
skor, och när han försökte tala med henne tog hon ofta illa upp. Nästan hela dyg-
net tillbringades i sängen, ibland kunde hon inte ens stiga upp för att äta eller du-
scha. Till slut sa maken till henne att hon måste söka läkare.  

Helen vände sig återigen till vårdcentralen och fick prata med en sjuksköters-
ka. Efter ytterligare tio dagar fick hon tid hos en så kallad hyrdoktor, som gav 
henne antidepressiv medicinering och sjukskrivning. Läkaren bad henne att inte 
tänka på någonting. Hon skulle också undvika att göra något som hon inte hade 
lust till. Återbesöket planerades till en månad senare. Under tiden blev Helen 
kallad till möte på försäkringskassan. 
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Brevet med kallelsen till försäkringskassan väckte hennes misstänksamhet. 
Hon kände sig ifrågasatt och undrade om man inte trodde på att hon var sjuk. 
Den här misstänksamheten hängde kanske ihop med erfarenheter från hemlandet, 
tror Helen, eftersom hennes make hade blivit kallad till polisförhör många gång-
er. Men, tillägger hon, hon var ju deprimerad så det kan också ha påverkat henne. 
När hon träffade sin handläggare på försäkringskassan förstod hon emellertid hur 
man arbetade där. Hon upplevde också att handläggaren hade förståelse för hen-
nes nedstämdhet. 

Återbesöket på vårdcentralen resulterade i remiss till psykolog. Jag behövde 
reda ut vem jag var, hur jag hade levt, hur jag betraktade saker och ting och hur 
jag hade betett mig i olika situationer, förklarar Helen. Hon fick också en form 
av sjukgymnastik som kallas kroppskännedom. Hon hade ont i hela kroppen, i 
axlar, armar, ben, nacke och rygg. Att hon dessutom inte hade fått något arbete 
bidrog till att hennes situation kändes kaotisk. Hon tror att alltihop grundades i 
utmattning. Värken gjorde det omöjligt för henne att stå längre än fem minuter, 
då fick hon ont i ryggen. Dessutom blev hon väldigt trött av smärtorna. 

Värken släppte med hjälp av sjukgymnastiken, som även innehöll pedagogis-
ka inslag. Helen fick lära sig hur spänningar och värk hör ihop. Alla patienterna i 
sjukgymnastikgruppen var utbrända eller deprimerade och då behövs lång tid för 
återhämtning, förklarar hon.  

Helen berättar vidare att hon idag arbetar med ersättning från arbetslöshets-
kassan på en mötesplats för invandrarkvinnor. Hon hade växlat mellan sjuk-
skrivning och arbetslöshet under nära två års tid innan hon fick den här platsen. 
Vid tiden för den första intervjun planerade hon att starta ett projekt med stöd av 
arbetsförmedlingen. För att få en sådan projektanställning måste man emellertid 
ha varit arbetslös i mer än två år. Det kravet uppfyllde hon inte, så det var ovisst 
hur det skulle gå. Hennes akademiska utbildning gjorde det inte lättare att få ett 
arbete, berättar hon. Hon trodde att hindret handlade om att vara både kvinna och 
invandrare. 

 
Preliminär tolkning Helens problem uppstod alltså i anslutning till att hon avbröt 
sin forskarutbildning och blev arbetslös. Men det var först senare som hon för-
stod att hon var djupt nedstämd och behövde hjälp. Då konfronterades hon med 
det svenska sjukvårdssystemet. Det behövdes både tid och en ganska stor portion 
av envishet för att över huvud taget få en läkarkontakt. Detta ökade förmodligen 
hennes känsla av utsatthet och otrygghet i sitt nya hemland. 

Otryggheten tycks emellertid inte börja här. Det verkar rimligt att tro att just 
otrygghet kan ha präglat uppväxten i en diktatur och äktenskapet med en regim-
kritisk man, som när som helst kunde bli hämtad av polisen. Det var ju just be-
hovet av trygghet som fick Helen och hennes man att fly till Sverige. 

Tryggheten tycktes dock inte infinna sig. Maken sjukpensionerades efter bara 
några år i Sverige. Helen kände stort ansvar för familjens försörjning och nu bör-
jade tryggheten vackla på ett mer påtagligt sätt än tidigare. Hon vågade inte ens 
lita på att det hon kände var ”riktigt”. Under en ganska lång period hade hon ont 
i hela kroppen och senare blev hon så nedstämd att hon knappt orkade ta sig ur 
sängen på dagarna. Möjligen försämrade nedstämdheten Helens förmåga att för-
stå sig själv och andra. I kontakten med försäkringskassan tycktes hon emellertid 
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känna igen sitt eget sätt att reagera. Hon föreföll att vara medveten om att hon 
själv hade förändrats av att vara djupt nedstämd.  

Den bristande tryggheten kan också ha påverkat hennes sätt att hantera tillva-
ron som arbetslös. Istället för att avsluta forskarutbildningen och därmed bli mer 
attraktiv på arbetsmarknaden, verkade hon ge upp kontrollen över tillvaron. Hon 
talade bara inledningsvis om sig själv som akademiker, men beskrev sig sedan 
som en nedstämd, arbetslös kvinna. 

Efter lite ansträngning lyckades hon forcera hindren och fick kontakt med lä-
kare, psykolog och sjukgymnast. Psykologen hjälpte Helen att fundera över sig 
själv och sin nedstämdhet. Samtalen hjälpte henne också att se samband mellan 
värk och psykiska symtom. Sådana insikter kan utgöra ett första steg i en rehabi-
litering. Trots detta verkar det rimligt att fundera över samtalens funktion. De 
verkade inte alls vara inriktade mot rehabilitering, utan ett accepterande av situa-
tionen. Samtalen förefaller rent av att resultera i uppgivenhet. Det är svårt att låta 
bli att fundera över varför hon inte fick hjälp att uppbringa kraft för att slutföra 
sin forskarutbildning och därmed få bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. 
Vi vet bara att hon efter psykologsamtalen började se på sig själv som i första 
hand invandrare och kvinna. Bilden av en kompetent person med akademisk ut-
bildning verkade nästan suddas ut och hon hamnade i en situation som hon inte 
kunde påverka. 

En person med en grundläggande trygghetskänsla hade kanske kunnat lösa ett 
misslyckande i yrkeskarriären på ett mera fruktbart sätt. Helen verkade däremot 
hamna i en ond cirkel där resignation gav upphov till maktlöshet och där känslor 
av misslyckande snart kom att färga hela hennes livssituation. I denna situation 
behövde Helen, liksom alla andra som har svårt att ta sig ur sin arbetslöshet, få 
samhällets stöd. Men nu slog arbetsförmedlingens regelsystem till. För att få en 
projektanställning hade hon inte varit arbetslös tillräckligt länge.  

När hon berättade om gruppen i sjukgymnastik var hon dock väldigt nöjd. 
Värken var numera helt borta. Hon ingick också i ett nätverk av personer som 
hon träffade utanför hemmet under sin sjukskrivningsperiod, personer som likt 
henne själv genomlevde någon form av personlig kris. Sina nyvunna kunskaper 
om kroppens signaler värderade hon högt. 

Vid den andra intervjun behövde jag veta mer om nedstämdheten, arbetslöshe-
ten och invandrarsituationen, samt hur dessa faktorer samverkade med varandra. 
Det fanns till exempel anledning att förmoda att Helen inte alltid varit så här 
nedstämd och rädd för misslyckanden. Någon gång måste hon ha varit en ung, 
intellektuell kvinna som valt att leva med en politiskt aktiv make, även om det 
innebar ett visst mått av otrygghet i det gamla hemlandet. Vidare behövde jag en 
tydligare bild av vad trygghetssökandet möjligen hade inneburit när hon blev pa-
tient. Hon föreföll ju att överlåta på ansvaret för sin hälsa på läkaren, psykologen 
och sjukgymnasten. Efter en relativt kort sjukskrivningsperiod såg hon ju inte 
längre några möjligheter att avsluta sin forskarutbildning.  

Det verkade bara finnas en väg för Helen, att så långt som möjligt bevara 
tryggheten. Som exempel kan nämnas att hon ville fortsatta i sjukgymnastik-
gruppen även när värken var borta. Var det möjligen så att Helen inte satte så 
hög tilltro till sin egen förmåga att ta ansvar för sin hälsa utan stötting från vårda-
re?  
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Inför den andra intervjun formulerades således frågor om situationen som in-
vandrare, kvinna och arbetslös och vilken betydelse detta fick när Helen blev pa-
tient. Jag ville också veta mer om hur kontakterna med olika vårdare såg ut och 
hur hon uppfattade sin nedstämdhet över tid. Detta för att pröva tolkningen om 
nedstämdheten möjligen hade lett till en varaktig förändring av hennes självbild.   
 
Den andra intervjun Ungefär ett år efter den första intervjun träffades Helen och 
jag igen på ett café. Det var tidig vår och sedan årsskiftet var hon återigen arbets-
sökande. Projektanställningen som hon hoppades på under den första intervjun 
hade aldrig blivit av.  

Jag inledde med att knyta an till det förra intervjutillfället och frågade efter 
betydelsen av bakgrund när man söker arbete. Helen började med att berätta att 
det faktiskt var ett stort problem att hon hade läst så mycket. Studierna hade gett 
henne en bred kunskapsbas, men ingen spetskompetens. Visserligen kunde hon 
mycket, men hon saknade formell yrkesutbildning. Invandrarbakgrunden hade 
nog också betydelse, fortsatte hon. Hon tyckte sig ha märkt en ovilja att anställa 
människor med annan bakgrund än den svenska. Språkliga missförstånd kunde 
leda till konflikter och andra invandrare i arbetsgruppen gick ibland bakom ryg-
gen på varandra. Fast sådant kan förstås hända bland svenskar också, trodde hon. 
Men bakgrunden hade stor betydelse, hävdade Helen vidare. Bland människor 
från en del andra länder finns det till exempel en tendens att läsa mycket mellan 
raderna i ett samtal och då ligger misstänksamheten nära till hands. Hennes upp-
fattningar om invandrarbakgrundens betydelse handlade även om klasskillnader 
och utbildningsnivå. Fast i Sverige är varken kunskap eller utbildning särskilt 
högt värderade när det handlar om invandrare, tillade hon. 

På en fråga om vilken betydelse invandrarbakgrunden har när man är patient 
svarade Helen att hennes bakgrund inte verkade vara till någon nackdel i det 
sammanhanget. Kontakten med sjukgymnastikgruppen hade varit väldigt värde-
full, men den gruppverksamheten var nedlagd numera. När jag undrade över syf-
tet med psykologsamtalen sa hon att hon var väldigt tacksam över den hjälpen. 
Samtalen hjälpte henne att sluta fundera över omgivningens behov, och istället 
rikta intresset mot det hon själv behövde. Hon hade alltid varit en ”duktig flicka” 
som funnits till hands för andra. Samtalen hade varit till god hjälp eftersom de 
skyddat henne från att ”säcka ihop” igen. 

Varför lämnade hon då sin forskarutbildning, detta var ju före psykologsamta-
len, innan hon började förstå sina egna behov? En avgörande händelse, svarade 
Helen, var att hennes handledare flyttade till ett annat universitet. Han skulle vis-
serligen fortsätta handleda, men professorn vid forskarutbildningen började lägga 
sig i Helens arbete på ett sätt som fick henne att känna sig motarbetad. Profes-
sorn krävde att hon skulle arbeta om vissa delar av avhandlingen och detta tog så 
mycket tid att doktorandanställningen tog slut. Handledaren, som alltså befann 
sig på annan ort, uppmanade till slut Helen att söka läkare. Som vi vet från den 
första intervjun blev detta inledningen på en tillvaro som kom att domineras av 
sjukskrivning och arbetslöshet. 

Att varva perioder av arbetslöshet med olika praktikperioder hade också på-
verkat henne negativt. Efter att tidigare ha varit en glad och positiv person hade 
hon förlorat sin framtidstro. Hon var beredd på att ta ett arbete, men såg inte 
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längre någon möjlighet att få något. Att hon inte heller hade den grund att stå på 
som en fast anställning skulle kunna innebära, påverkade också nedstämdheten. 
Alla misslyckanden innebar att hon funderade över om hon hade något värde 
överhuvudtaget. Värken, som hon fick hjälp med i sjukgymnastikgruppen, hade 
också kommit tillbaka.  Hon var väldigt trött och hade inte lust till någonting, 
hon levde helt utan livsglädje. Egentligen var hon en person med glatt humör, 
som tyckte om att skoja och skratta, tillade hon, men det var svårt att vara glad 
numera eftersom hon inte har några mål framför sig. 

En praktikanställning hade dessutom fått henne att känna sig utnyttjad efter-
som den aldrig ledde till ett fast arbete. När jag frågar hur nedstämdheten hade 
förändrat henne, svarade hon efter en stunds tystnad att ingen lyssnade eller gav 
sig tid till att undersöka vad hon hade för kunskaper. Extra svårt kändes det när 
Helen träffade inkompetenta personer på höga befattningar, det var lätt att bli 
avundsjuk på andra som hade arbete. 

 
Existentiell tolkning Under den andra intervjun var det alltså arbetslösheten som 
stod i fokus. De psykiska symtomen och värken som Helen hade kommit tillrätta 
med under den första intervjun hade återkommit och verkade dominera hela hen-
nes livssituation. I båda intervjuerna var hon dock påfallande nöjd med sina 
sjukvårdskontakter. Den preliminära tolkningen om att Helen blev otrygg av att 
se hur svårt det var att få kontakt med sjukvården i Sverige, verkade alltså inte 
hålla. Mina funderingar kring syftet med psykologsamtalen och den resignation 
som de verkade leva till, såg inte heller ut att vara relevanta. Istället framträdde 
bilden av en kvinna som under hela sitt liv varit till lags utan att fundera över vad 
hon själv ville. Här reser sig emellertid ännu en fråga: är Helens nuvarande livs-
situation verkligen ett resultat av att hon lärt sig fundera över sig själv och sina 
valmöjligheter?  

Låt oss lämna den frågan för tillfället och istället se på Helen som patient. I 
den första intervjun funderade Helen över sin bakgrund som en möjlig förklaring 
till varför hon kände sig misstänksam inför kallelsen från försäkringskassan. 
Men hon sa redan då att nedstämdheten nog förändrade hennes förmåga att förstå 
sig själv. I den andra intervjun problematiserar hon inte längre det faktum att hon 
kom från ett annat land när hon blev patient. 

Det verkar alltså som om invandrarsituationen får olika betydelser när Helen 
är patient respektive arbetssökande. Den uppföljande intervjun ger mer informa-
tion om hur hon kommit att förändras av sin nästan konstanta nedstämdhet. Vid 
tiden för den första intervjun verkade hon resignera inför ett faktum som hon inte 
kunde påverka; att vara kvinna och invandrare var hennes huvudsakliga förklar-
ing till att hon inte fick en fast anställning. Då verkade det rimligt att fundera 
över om resignationen handlade om otrygghet eller om Helen hade svårt att stå ut 
med sitt misslyckande i forskarutbildningen. Vad som talade för det senare var 
tendensen att lägga över ansvaret för egna problem på andra människor. Hon såg 
till exempel inte själv samma mönster i sin misstänksamma inställning till pro-
fessorn på forskarutbildningen som till handläggaren på försäkringskassan. 
Samma känsla av utsatthet fanns gällande praktikplatsanställningen, som visser-
ligen gav henne lön, men som inte ledde till fast anställning. 
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Helen nyanserar bilden i den andra intervjun. Hon menar fortfarande att hen-
nes invandrarbakgrund är en anledning till att hon inte får något arbete, men hon 
förstår också att hennes långa utbildning inte har lett till något formellt yrke. När 
vi träffades på nytt hade värken kommit tillbaka och hon kände sig nedstämd. 
Det verkade alltså som om hon inte kunde tillämpa de kunskaper hon tyckte att 
hon fått genom sjukgymnastiken. Kanske hade hennes nästan konstanta ned-
stämdhet gjort det svårt för henne att hitta tillbaka till ett aktivt liv. En del av de 
preliminära tolkningarna handlade om en ond cirkel av misslyckanden som ver-
kade leda till inre förändringar. Det finns påtagliga kontraster mellan det liv hon 
lever och det liv som hon önskar sig. Detta finns anledning att försöka förklara. 

Helen kom alltså till Sverige i 30-årsåldern. Vi kan anta att tiden i hemlandet, 
före flytten till Sverige, var förknippad med en hel del problem. I Sverige verka-
de emellertid Helens make få nya och helt andra problem. Det är svårt att få en 
bild av hur hans förvandlig från regimkritiker i hemlandet till sjukpensionär i 
Sverige har påverkat paret, förutom att den ökade Helens ansvarskänsla gällande 
familjens försörjning. Vi får inte heller veta något som gör det möjligt att förstå 
om makens svårigheter utgör en parallell till Helens egna problem med att finna 
en plats i Sverige. 

Till en början ser det dock ut att gå bra för Helen, det blev universitetsstudier 
och forskarutbildning. Det var först mot slutet av forskarutbildningen som Helen 
ställdes inför oöverstigliga krav. På arbetsmarknaden passade hennes utbildning 
inte riktigt in i arbetsmarknadens behov. Förmodligen hade det varit lättare om 
hon hade varit infödd svensk, tror Helen. Sedan dess har hoppet stått till olika 
former av arbetsmarknadsåtgärder, men vid den sista intervjun tycktes även den 
möjligheten ligga långt borta.  

Gällande kontakterna med sjukvården är bilden betydligt ljusare. Helen var 
mycket tillfredsställd med insatserna från läkaren, psykologen och sjukgymnas-
ten. Hon blev visserligen varse att det fanns brister i den svenska sjukvården, 
men dessa tycktes även drabba svenskar, konstaterade hon.  

Om vi ser på det mönster som börjar utkristallisera sig när Helen sammanfat-
tar sina år i Sverige tycks det vara just patientrollen som varit mest bekräftande 
för henne. När hon talade om sina erfarenheter av psykologsamtal och sjukgym-
nastik verkar det som hon har känt sig både sedd och bekräftad. Psykologen 
hjälpte Helen att få en bild av sina egna behov, och hos sjukgymnasten fick hon 
både en känsla av gemenskap med andra patienter och en insikt i att psykisk 
ohälsa kan ta sig uttryck i kroppsliga symtom. I patientrollen verkade Helen allt-
så få den trygghet som hon sökte. 

Vi vet inte om Helen på något sätt svarar an på vårdares behov av följsamma 
och hjälpsökande patienter. Det skulle i så fall kunna förklara varför just dessa 
möten har varit positiva, medan i stort sett alla andra möten i det svenska sam-
hället har upplevts som frustrerande. Det är också möjligt att just anpassningen 
till patientrollen blir ödesdiger för Helen, eftersom den gör henne passiv och be-
roende. Om patientrollen är den enda roll hon lyckas upprätthålla i sitt nya hem-
land är det rimligt att anta att Helen börjar ser sig själv med nya ögon. Vem var 
jag förut, vem är jag nu och vem vill jag vara?  

Med en sådan tolkning får vi en tydligare bild av den identitetsförändring som 
skymtade fram redan efter den första intervjun. I samband med makens sjukpen-
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sionering fick hon som relativt nyinflyttad till Sverige en bild av ett samhälle 
som gärna tar hand som sina invandrare när de är patienter, eller hjälpsökande i 
något annat sammanhang. Efter ett tag kunde hon dock konstatera att det toleran-
ta förhållningssättet förändrades när hon själv försökte bli arbetskamrat eller 
konkurrent till infödda svenskar på arbetsmarknaden.  

Om en sådan visshet börjar växa fram är det förmodligen bara de starkaste 
som fortsätter att hävda sin rätt att fullt ut delta i den samhälleliga gemenskapen 
när de kommer till Sverige. Den som känner sig osäker, eller kanske blir ned-
stämd som i Helens fall, kan däremot få svårt att ta upp kampen. När hon till slut 
hittar sin plats i det svenska samhället, som patient och hjälpsökande, verkar det 
att fungera igen, om än på ett djupt otillfredsställande sätt. Här ligger förmodli-
gen grunden till Helens uppgivenhet gällande sin egen hälsoprocess. Hon och 
maken får tak över huvudet och mat för dagen. De behöver inte vara rädda för att 
polisen plötsligt ska knacka på dörren. Men Helen mår förtvivlat dåligt och ver-
kar inte längre tro på sin förmåga att förändra sin situation och ta kontroll över 
sitt liv. 

John 
John är i 60-årsåldern, gift och har två vuxna barn, som är födda i Sverige. Han 
arbetar som lärare på en skola i en västsvensk stad.  

John kom till Sverige från Sydamerika vid slutet av 1970-talet tillsammans 
med sin hustru. Han var då knappt 30 år. John var politiskt engagerad i hemlan-
det och hade några år tidigare förlorat sin lärartjänst efter militärens maktövertag. 
Att vara politiskt aktiv innebär att man måste räkna med att anpassa sig till olika 
situationer, berättar John. Han fick gå ”under jorden” en period och var tvungen 
att bryta kontakten med familj och vänner. Han satt också fängslad en kort tid. 
Något år innan John lämnade sitt ursprungliga hemland hade hans föräldrar flyt-
tat till Sverige och fått uppehållstillstånd. 

När John och hans hustru kom till Sverige, ett helt nytt land för honom, för-
sökte han anpassa sig och lära sig språket. Han ansträngde sig för att ha ett öppet 
förhållningssätt inför nya erfarenheter. Han försökte ”koppla bort” det som hade 
varit. Men den första tiden i Sverige blev ändå en lång väntan på att situationen i 
det gamla hemlandet skulle förändras så att familjen skulle kunna återvända. Ef-
ter något år föddes familjens första barn och inom några år kom barn nummer 
två. Makarna planerade länge att återvända ”hem”, först innan barnen började 
grundskolan, sedan innan de började gymnasiet. Till slut var barnen vuxna. Att 
återvända skulle numera innebära att barnen blev kvar i Sverige.  

Idag konststaterar John att det är i Sverige som han känner sig hemma. Bar-
nens uppväxt, och det faktum att John har sina föräldrar och sin bror här i Sveri-
ge har gjort honom hemmastadd, säger han.  

Under den första tiden i Sverige hade John och hans hustru relativt mycket 
kontakt med sjukvården i samband med det första barnets födelse. I början hjälp-
te en tolk till att översätta deras samtal med vårdpersonalen, men John kunde 
ganska snart både göra sig förstådd och förstå svenska. I mötet med sjukvården 
säger John att han fick ett väldigt bra bemötande. Han kände att han hade en viss 
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status på grund av att han var politisk flykting, kanske var det något som bara 
han tänkte, men han fick den känslan eftersom personalen försökte förklara allt 
så bra som möjligt. Sjukvården i Sverige var främmande och det gick inte alltid 
att förstå vad som skulle hända, berättar John.    

Nyligen opererades John på grund av ljumskbråck. Han hade haft problem 
med bråcket under två års tid, det värkte och gjorde ont, framförallt i samband 
med fysisk aktivitet. Vid en första bedömning remitterades John till ett närlig-
gande sjukhus för operation. Tiden gick utan besked. Först efter två år fick han 
veta att han skulle opereras vid ett annat sjukhus. Operationen gick bra och John 
var nöjd. Han var vaken under själva operationen och fick lugnande och smärt-
stillande medel. John berättar att atmosfären i operationssalen var betydelsefull 
för honom. Personalen talade med varandra på ett lugnt och sakligt sätt, de visa-
de inga tecken på stress eller att något skulle kunna gå fel. En sjuksköterska stod 
vid hans huvud och talade med honom, frågade hur han mådde och om han hade 
ont. För John innebar det att han kände sig lugn och att man brydde sig om ho-
nom. 

Kontakterna med sjukvården har alltså varit bra, konstaterar han. Sjukvården 
känns visserligen som en främmande miljö för honom, men det har varit betydel-
sefullt att vårdpersonalen alltid har visat ett gott bemötande och berättat vad som 
ska hända. Det har gjort att John har känt sig trygg. 

 
Preliminär tolkning När John lämnade sitt hemland av politiska skäl hade han 
alltså blivit av med sitt arbete. Han hade anpassat sig till ett liv där han periodvis 
levde ”under jorden”. Denna anpassning kom väl till pass när han kom till Sveri-
ge, verkar han resonera. Han tycktes alltså använda sin förmåga till tillfällig an-
passning för att hantera oförutsägbara situationer. Samma förmåga har förmodli-
gen hjälpt honom att forma sig ett nytt liv i Sverige. Men John och hans hustru 
hade under flera år tankar på att återvända till hemlandet. Insikten om att de nu-
mera vuxna barnen känner sig som svenskar tycks dock ha inneburit att John till 
sist kommit att känna sig själv som svensk också.  

Vad som förmodligen är väsentligt är att John har kunnat bearbeta sina käns-
lor och tankar på att flytta tillbaka, tillsammans med sin ganska stora familj som 
också lever i Sverige. Det var först när barnen kom i tonåren som han och hust-
run fattade sitt definitiva beslut att stanna i sitt nya hemland.  

Johns första vårdkontakter i Sverige sker i samband med att barnen kommer 
till världen. Att personalen på mödravårdscentralen försökte förklara så bra som 
möjligt innebar att John kände sig speciell. Det verkar som om, åtminstone den-
na del av sjukvården i Sverige, framstod som begriplig trots den främmande mil-
jön.  

När John själv blev patient långt senare var sjukvården fortfarande en obekant 
miljö för honom, liksom för många andra som har fått vara friska länge. Inled-
ningsvis fick han vänta i alldeles för länge på operation, men därefter avlöpte allt 
bra. Trots att det skiljer ganska många år mellan mötet med mödravårdscentralen 
och operationsavdelningen, verkar de här båda mötena ha fått liknade betydelser 
för John. Båda tycks ingå i den långa process som det har inneburit för John att 
se Sverige som sitt nya hemland.  
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Inför den andra intervjun ville jag veta mer om hur han såg på mötet med den 
svenska sjukvården utifrån sina tidigare erfarenheter.  

 
Den andra intervjun ägde rum fem månader efter den första. Intervjun inleds 
med att John berättar om hur viktigt det var för honom att han redan hade sina 
föräldrar här i Sverige, när han och hustrun anlände. Det innebar att de inte be-
hövde vistas på en flyktingförläggning som kunde ligga varsomhelst.  Den första 
tiden bodde de hos Johns föräldrar. De kände sig inte tvingade att tacka ja till 
första bästa lägenhet. Föräldrarna och brodern var etablerade i det svenska sam-
hället, så för John handlade det mest om att ”smälta in”, som han uttrycker sa-
ken. Föräldrarna var tidigt måna om att klara sig själva, de visste hur samhället 
fungerade. Även om både hemlandet och Sverige kan ses som västerländskt ori-
enterade länder, så är skillnaden stor. John ställdes inför många nya erfarenheter. 
På frågan om hur han hanterade allt det nya, berättar John om hur han höll tillba-
ka gamla erfarenheter för att ta in det nya. Idag, när han brevväxlar med gamla 
vänner, kommer han dock väl ihåg sin uppväxt i det gamla hemlandet.  

I sina barn ser John att de är svenskar. De talar föräldrarnas modersmål 
flytande, men tänker och diskuterar djupare känslor på svenska. Relativt nyligen 
tittade John på en fotbollslandskamp mellan Sverige och det gamla hemlandet. 
Där upplevde John att han växelvis höll på de båda ländernas lag. Han berättar 
skrattande att matchen slutade oavgjort. Det viktiga var att han fick en ny erfa-
renhet, det kändes som om båda lagen spelade på hemmaplan. 

I hemlandet hade John begränsad kontakt med sjukvården. Som vuxen fick 
han ibland hjälp av läkare, som fanns i släkten. I Sverige var det, som sagt, möd-
ravårdscentralen som blev den första kontakten med hälso- och sjukvården. För 
John innebar det att han kunde känna sig relativt trygg och vara ett stöd för sin 
hustru. Själv kunde han fortsatta att studera och arbeta vid tiden för barnets fö-
delse.  

Under ljumskbråcksoperationen blev John själv patient. Han var väldigt lugn, 
dels för att han hade fått lugnande medel, men också för att han hade kontakt 
med en sjuksköterska som höll uppsikt och hade kontakt med honom under ope-
rationen. Hon höll en hand på honom, som gjorde att han visste att hon fanns där. 
Läkaren, som utförde operationen, samtalade med de andra i lugn ton. Det gjorde 
att John kände sig lugn och säker.  

Det enda han har funderat på efter operationen var att han nog fick gå tillbaka 
till sitt arbete för tidigt. Läkaren menade att det inte var någon fara med att till 
exempel lyfta tungt. Men John hade ont under flera veckors tid. Å andra sidan, 
berättar John, smärtan var helt naturlig med tanke på att han hade genomgått ett 
operativt ingrepp. Han har inte fått några bestående men av att ha återvänt tidigt 
till arbetet, vilket talar för att läkaren tog ett riktigt beslut, menar John. 

 
Existentiell tolkning Vid båda samtalen med John var det tydligt att familjen, och 
den hemkänsla som var tätt förbunden med dem, hade en central betydelse för 
hans integration i det nya hemlandet. Ju längre tid John hade vistats i Sverige, 
desto mer blev ett återvändande till det gamla hemlandet svårt att genomföra.  

Samtidigt med drömmen om att återvända hade John en önskan om att snabbt 
bli rotad även i sitt nya hemland. De mellanmänskliga relationerna fick bli avgö-
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rande för vilket land han och hans hustru skulle välja att åldras i. En väsentlig 
milstolpe var barnens uppväxt i Sverige. Tanken på att flytta tillbaka till det 
gamla hemlandet verkade med tiden bli alltmer av en fantasi och detta verkar 
John själv vara medveten om. Men fantasin spelade länge en betydande roll, den 
hjälpte honom att hålla kvar i hemlandet i sitt inre. Numera håller han även liv i 
gamla minnen med hjälp av brevväxling med gamla kamrater. Känslan av att 
Sverige är ”hemma” har alltså vuxit fram successivt hos John.  

Även om det ligger ganska många år mellan Johns möten med den svenska 
hälso- och sjukvården ger han en samlad bild av vårdpersonal som månar om att 
patienter och deras anhöriga ska ges möjlighet att förstå det som sägs och ställa 
frågor.  

Att etablera sig i Sverige, lära sig språket och försörja sig, tycks ha varit en 
yttre såväl som inre process hos John. Accepterandet av Sverige som hemland, 
har vuxit till en känsla av tillhörighet. Begreppet inre referenssystem (Crafoord, 
1986) 56 ger en bild av den integration som John beskriver.  

Det inre referenssystemet är en struktur som har mycket med förförståelsen att 
göra (Nyström, 1999) och den växer fram och förändras av våra egna tolkningar 
av våra samlade erfarenheter. Den här strukturen är mer eller mindre rörlig hos 
oss människor. Under barndomen och uppväxten i det gamla hemlandet byggde 
Johns inre referenssystem på erfarenheter som verkar ha givit honom tilltro till 
andra människor och sina egna möjligheter att påverka sin situation. Det inre re-
ferenssystem förändrades successivt i takt med nya erfarenheter, och i ganska 
stor omfattning, i samband med att han lyckades skapa en tillvaro i Sverige som 
han själv var tillfredsställd med. Till sist börjar det inre referenssystemet innehål-
la en identifikation med ett nytt hemland, Sverige. 

John reflekterar över dessa förändringar och noterar att barnen visserligen ta-
lar det gamla hemlandets språk, men att de hellre använder svenska när det hand-
lar om djupare tankar och känslor. En annan, ganska ny erfarenhet, var fotbolls-
mötet mellan det gamla hemlandet och Sverige, där det kändes som om båda la-
gen spelade på hemmaplan.  

En förutsättning för den här inre processen var förmodligen det öppna förhåll-
ningssätt som han ansträngde sig för att ha som nyanländ i Sverige. Som exem-
pel på det förhållningssättet kan nämnas att när John blev patient funderade han 
inte över om den långa väntetiden på operation var ett problem för patienter med 
invandrarbakgrund. Han visste att alla står i kö för planerade ingrepp som inte 
anses akuta.  

Upplevelsen av att vara patient kan således också belysas med hjälp av det 
inre referenssystemet. Som vi vet hade John tidigare positiva erfarenheter från 

––––––––– 
56 Psykoanalytikern Clarence Crafoord beskriver begreppet inre referenssystem så här: ”Samlingen av 

inre bilder eller psykiska representationer av olika slag som vi i vår inre värld har tillgång till vill 
jag kalla för det inre referenssystemet. Där har vi, efter att ha genomgått en gynnsam utveckling, 
förhoppningsvis lyckats lagra våra kunskaper, våra bilder av oss själva och andra, och till dessa inre 
bilder knutit känslomässiga laddningar och fantasiföreställningar av olika slag. Det är med hjälp av 
det här inre referenssystemet som vi tolkar omvärlden och kommunicerar med den. Så snart vi mö-
ter något nytt omkring oss i våra vakna liv, så konsulterar vi det inre referenssystemet för att se hur 
vi ska förhålla oss till det nya” (Crafoord, 1986, sid 56). 
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mödravården. När han själv skulle opereras fanns de goda erfarenheterna i hans 
inre referenssystem. Detta fick honom att tolka det mesta som ägde rum under 
operationen som något positivt.  

Mary 
Mary är i 50-årsåldern och kom till Sverige för tjugo år sedan, från Mellanöstern. 
Hon har levt större delen av tiden i Sverige som ensamstående mamma till en 
pojke som numera är vuxen. Idag arbetar hon med stöd från arbetsförmedlingen  
och undervisar i engelska på en förening för invandrare. Första gången jag inter-
vjuar Mary träffas vi på hennes arbetsplats. Hon börjar med att berätta om hur 
det svenska samhället påverkat henne. Hon har fått en annan inställning till saker 
och ting, säger hon.  

För sin personliga del bekymrar hon sig mest över hur det ska gå med ekono-
min om hon skulle bli sjuk. Efter skatt har hon cirka tio tusen kronor att leva på, 
och hon har en son som ska försörjas. Hennes inkomst räcker nätt och jämt, sä-
ger hon och varje inköp avvägs noga.  

Att drabbas av sjukdom skulle kunna bli till ett stort bekymmer för Mary. 
Varje morgon tackar hon gud för att hon är frisk och inte behöver beställa tid på 
vårdcentralen. Hon vill inte bli tvungen att köpa mediciner på avbetalning för det 
känns så pinsamt att tala om sin dåliga ekonomi på apoteket. Avbetalning på 
apoteket innebär förresten ingen hjälp; medicinen skall ändå betalas, tillägger 
hon. Hon går igenom sin ekonomi varje månad. Hon lägger undan pengar till ut-
gifter, till mediciner, busskort och kanske också till tandvård, som måste plane-
ras noga. Hon tillägger att hon nog inte borde tänka så mycket på ekonomin, man 
kan ju bli sjuk av den stressen.  

Mary har kontakt med en läkare på vårdcentralen. Han är snäll och behandlar 
henne som ”alla andra” och det uppskattar hon.   

En sjukdom skulle förresten inte bara drabba hennes privatekonomi, fortsätter 
hon, den skulle också kosta samhället pengar. Mary tror inte att de som sitter 
”där uppe”, alltså politikerna, tänker så mycket på hur folk har det, de fattar bara 
beslut. Folk i allmänhet är bekymrade över samhällsutvecklingen, över sjukvår-
den, priset på månadskort och så vidare. Det gäller alla, både svenskar och in-
vandrare, tror Mary. Det är faktiskt extra oroväckande att svenskarna också ver-
kar bekymrade, de kan mer och vet mer om samhället, men ändå har de samma 
problem som hon själv.  

I hemlandet växte Mary upp i en välbärgad familj. Hon utbildade sig i Eng-
land och tog en examen i datavetenskap, men återvände sedan hem och började 
arbeta som tolk. Hon arbetade mest för att inte glömma bort engelskan, hon be-
hövde inte arbeta för att försörja sig. Livet i det gamla hemlandet var alltså helt 
annorlunda jämfört med tillvaron i Sverige. I det tidigare hemlandet kretsade 
nästan alla frågor kring det materiella, det var viktigt att ha det flottaste huset, 
och de snyggaste kläderna och så vidare. För Marys familj var detta inte något 
problem, de tillhörde som sagt de välbärgade. Där skulle hennes son förmodligen 
ha gått i den bästa skolan och han skulle alltid ha talat engelska, såväl hemma 
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som bland kamraterna. Själv skulle Mary inte heller ha talat med vem som helst; 
framför allt inte med dem som saknade universitetsexamen.  

Flykten från hemlandet var ändå nödvändig efter ett regimskifte som bland 
annat innebar att de mänskliga rättigheterna inte var skyddade. Marys son hade 
astma och det var inte längre självklart att han skulle få tillgång till den medicin 
som han behövde. I Sverige har sonen fått både sjukvård och medicinering. För-
utom detta förändrades det mesta till det sämre, och detta ledde i sin tur till ytter-
ligare ett bakslag, Marys make orkade inte med det kalla och mörka landet i norr. 
Efter en kort tid flyttade han tillbaka till hemlandet.  

Så småningom har dock Mary kommit att ändra sina värderingar. I Sverige 
fann hon att hon själv hamnade ganska långt ner i den sociala hierarkin som in-
vandrare, ”lower class”, som hon själv uttrycker saken. När hon själv hamnade i 
den situationen började hon tycka att alla människor har lika värde och att man 
måste respektera dem. Alla har bekymmer och man måste förstå varandra och 
försöka hjälpa till, säger hon, även om det tog ganska lång tid för henne att förstå 
det. Det är emellertid inte okomplicerat. Med hjälp av en metafor om ett träd be-
rättar Mary om sin rotlöshet. Ett träd kan i och för kan sig flyttas men trädet kan 
inte stå själv utan sina rötter. Att rötterna är där och vi är här innebär att vi inte 
hörs här, och ingen bryr sig om oss, säger Mary.  

Hon lever i en undanskymd tillvaro i Sverige, åtminstone så som hon själv ser 
på saken. Hon varken syns eller hörs, hon är bara en siffra i statistiken över in-
vandrare, säger hon. På arbetsplatsen finns det många landsmän, och det gör det 
förstås lite lättare. De berättar om liknande problem, och då brukar Mary bli lite 
lugnare. Hon upplever att det finns en tydlig skillnad mellan svenskar och in-
vandrare. Hon hoppas att invandrarna inte bara är siffror i statistiken, även om 
det känns så för henne. När hon tänker på det här blir hon orolig för sin son. Hur 
det ska gå för honom i Sverige? Han är ju uppväxt här, men accepteras inte som 
svensk. Ändå känner han sig svensk. Det kommer att bli svårt för honom att få 
arbete, misstänker hon.  

Mary berättar avslutningsvis om sina kontakter med svenska myndigheter. 
Hon ansåg till en början att hon klarade sig bra med sin goda engelska, men 
tvingades ändå acceptera att tala genom tolk när frågor om hennes försörjnings-
stöd togs upp. Att kommunicera med hjälp av tolk var svårt och hon ville absolut 
inte att tolken skulle få insyn i hennes privatliv. När hon så småningom själv tog 
kontakt med olika myndigheter var det svenska som gällde. Hon tror att kravet 
på att hon skulle tala svenska hade ett pedagogiskt inslag, Mary behövde helt en-
kelt träna sina språkkunskaper. Hon hade emellertid lite svårt att acceptera detta, 
hon kunde ju tala engelska och det brukar man kunna i Sverige också. Hon för-
står visserligen att svenskan är viktig när man bor i Sverige, men Sverige är inte 
hennes hemland, så för henne borde det vara okey att tala engelska. Hon berättar 
att hennes engelska är bättre än svenskan. 

 
Preliminär tolkning Marys berättelse domineras av två teman som i viss mån 
hänger samman. Hon är rädd för att bli sjuk och hon oroar sig för ekonomin. Det 
verkar emellertid inte vara erfarenheter av sjukdom som skrämmer henne. Hon 
berättar helt odramatiskt att hon varit inlagd på sjukhus och att hon har sökt hjälp 
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på vårdcentralen flera gånger. Kontakten med läkaren på vårdcentralen verkar 
vara god, till och med så god att han hälsade på henne när hon låg på sjukhus.  

Hennes rädsla för att bli sjuk tycks alltså ha en helt annan grund än att hon är 
rädd för att inte få adekvat hjälp. Varje morgon tackar hon Gud för att hon inte är 
sjuk och behöver ringa vårdcentralen. Då slipper hon också gå till apoteket där 
hon inte kan betala kontant för sin medicin.  

För att förstå denna rädsla behöver vi förmodligen blicka bakåt i tiden. Före 
flykten till Sverige var Marys liv privilegierat, åtminstone i ekonomiskt avseen-
de. Efter ett regimskifte, som bland annat gjorde det svårare för kvinnor att för-
värvsarbeta, var tillgången till sonens medicin inte heller självklar. Vardagslivet 
förändrades plötsligt till det sämre. För att sonen skulle få adekvat behandling för 
sin astma beslöt Mary sig för att lämna det gamla hemlandet tillsammans med 
sonen.  

Hon hade alltså redan förlorat mycket av den trygghet som uppväxten i en väl-
bärgad familj förmodligen gav henne, redan när hon kom till Sverige. I Sverige 
ställdes hon inför nya förluster, en försämrad levnadsstandard, krav på att lära 
sig svenska, en känsla av att inte riktigt räknas och så vidare. Svårast var kanske 
det som Mary ägnar minst tid åt när hon berättar, att maken lämnande henne en-
sam med försörjningsansvar för sonen, efter bara en kort tid i Sverige. 

Sådana plötsliga och till viss del oväntade förluster kan förstås innebära att 
man lätt mister kontrollen över sig själv och sin situation. I ljuset av detta blir det 
lite lättare att förstå varför Mary, som ju talade om sig själv som en frisk person 
under intervjun, ständigt oroar sig för att bli sjuk. Att bli sjuk skulle förmodligen 
innebära ytterligare kontrollförluster, det första som hon själv tar upp är ekono-
min, som hon redan i dagsläget tycker är dålig.  

Hon funderar mycket över sin låga inkomst och hur hon ska klara att försörja 
sig själv och sin son. Men läser vi lite mellan raderna är det kanske inte bara 
ekonomin som hotas. Att bli sjuk kan innebära att man inte kan arbeta, och på 
arbetsplatsen finns gemenskapen med arbetskamraterna. Detta är i själva verket 
den enda gemenskap som hon berättar om, här är alla invandrare och vi har alla 
samma problem, tycks hon mena. Vid en eventuell sjukdom skulle hon berövas 
denna vardagliga, men ändå så viktiga kontakt med andra människor. Ett annat 
problem om hon skulle bli sjuk är att hon inte tycker sig förstå riktigt hur det 
svenska samhället fungerar. Hur ska hon kunna klara sig om svenskarna, som har 
kunskap om samhället, har så svårt att få adekvat sjukvård?  

Mot bakgrund av detta kan det verka gåtfullt att Mary anser att hon inte behö-
ver lära sig mer svenska. Här är det förstås lätt att invända att det svenska språket 
skulle kunna hjälpa henne att förstå samhället bättre. Då skulle hon ju inte behö-
va vara rädd för att inte känna till sjukvårdssystemet om hon blir sjuk. Marys 
egen förklaring till att hon vill hålla sig till engelskan är att Sverige inte är hen-
nes hemland. Invandrare varken syns eller hörs här i Sverige, de är bara siffror i 
statistiken.  

Kanske är hennes motstånd mot svenskan en protest? Är man bara en siffra i 
statistiken behöver man inte heller anstränga sig för att göra sig förstådd, tycks 
hon resonera. Det är i så fall en rimlig förklaring till att Mary protesterade mot 
att ha en tolk närvarande som nyanländ i Sverige. Hon vill inte bli behandlad 
som en i mängden. Protesten tycks också fylla funktionen att hon kan bibehålla 
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sin individualitet även om den gör det svårare att komma in i det svenska sam-
hället. Gemenskapen med andra inskränks till de arbetskamrater som delar hen-
nes ursprung. 

Mary ger onekligen intryck av att vara en mycket ensam kvinna som ibland 
tycks välja den hjälplösas roll. Under hjälplösheten kan dock en viss bitterhet 
anas. Hon verkar bitter när hon talar om det svenska samhället och sin dåliga 
ekonomi. Men kanske handlar bitterheten också om något som hon inte talar om, 
maken som lämnade henne ensam med ansvar för sonen. När han reste tillbaka 
till hemlandet förändrades Marys liv ännu en gång och nu på ett helt oplanerat 
sätt. Makarna hade förmodligen planerat flykten till Sverige tillsammans, men 
Mary lämnades ensam kvar. Och att klara sig själv, helt på egen hand, verkar 
vara djupt problematiskt för Mary. Hon tycks ha få, om ens några, kontakter 
utanför arbetsplatsen och hon verkar inte riktigt lyckas med att bygga upp en till-
varo som känns meningsfull för henne. 

När Mary söker sjukvård verkar hon emellertid hamna i en situation som hon 
inte riktigt har kontroll över. Som patient, liksom i det vanliga livet, verkar Mary 
”dra ner” sin värld till hanterbarhet. Detta tycks påverka henne så att hon ser sig 
själv som ett passivt offer utan möjlighet att själv påverka situationen. Kvar blir 
bara en önskan om att få receptfria mediciner på recept, så att de blir rabatterade. 

Längre än så här gick det inte att komma i försöken att förstå Marys existenti-
ella situation. Några av de här tolkningarna visade sig emellertid sakna bärkraft 
när vi träffades ett år senare. Då visade det sig att Mary faktiskt har en ganska 
omfattande erfarenhet av att vara patient i Sverige.  

Inför den andra intervjun väcktes min undran över hur det var för Mary att fat-
ta beslutet om att fly. Jag ville även veta mer om livet i hemlandet och hur det 
kunde komma sig att en familj med god ekonomi inte kunde få tillgång till medi-
cin. För att ytterligare pröva de preliminära tolkningarna formulerade jag även 
frågor kring hennes tankar om livet i Sverige och relationen till maken. Vad hän-
de när familjen kom till Sverige och varför åkte maken tillbaka så snart? Jag ville 
framförallt veta mer om vad det innebar för Mary att bli ensam kvar med sonen. 

 
Den andra intervjun genomförs ett år efter den första. Mary och jag träffas åter-
igen på hennes arbetsplats. Redan innan bandspelaren är igång börjar Mary be-
rätta att hon har en konflikt med arbetsförmedlingen. Hon är anställd med an-
ställningsstöd och det innebär att hennes arbetsgivare bara betalar tjugo procent 
av hennes lön, resten står försäkringskassan och arbetsförmedlingen för. Hon 
fick den här formen av anställning efter en längre tids sjukskrivning och den har 
pågått i snart fyra år. Nu säger man från arbetsförmedlingen att Mary borde kun-
na söka en ”vanlig” tjänst, eftersom hon mår så pass bra numera. Men Mary upp-
lever att hon inte klarar detta, hon har fortfarande problem med den stress och 
värk i axlar och knän som gjorde att hon var sjukskriven i över två år, säger hon. 

Jag låter Mary tala en ganska lång stund, samtidigt som jag själv är full av 
förvåning. Mary nämnde ju inte någon sjukskrivning under den första intervjun 
trots att hon hade fått information om att studien syftade till att ge en bild av hur 
det kan vara att ha invandrarbakgrund när man kommer i kontakt med det svens-
ka sjukvårdssystemet. Nu visar det sig att Mary hade varit långtidssjukskriven i 
två och ett halvt år. Hennes läkare på vårdcentralen satte igång en utredning för 
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sju år sedan, som visade att hennes leder var utslitna. Hon rekommenderades att 
varken lyfta, gå eller stå mer än korta stunder åt gången. 

Mary berättar om hur värken började. För tio år sedan var hon anställd som lä-
rarassistent. Hon gick med barnen till simskolan, undervisade om datorer och 
hjälpte till med läsövningar. Arbetet kändes stressande, alla barnen ville ha hjälp 
samtidigt. Efter nio månader fick hon så mycket värk att det var svårt att orka 
med arbetet. Hon beslutade sig för att söka vård, och blev sjukskriven. Sjuk-
skrivningen gjorde emellertid inte Marys totala livssituation så mycket lättare. 
Utan arbete började hon känna sig värdelös. Eftersom hon inte kunde gå tillbaka 
till arbetet fick hon förslaget att acceptera sjukersättning. Detta tackade hon dock 
bestämt nej till, hon kände sig alldeles för ung för att bli pensionär och bekymra-
de sig över vad sonen skulle tycka om att hon slutade arbeta. Dessutom skulle 
den ekonomiska ersättningen bli så låg att hon kanske behövde försörjningsstöd 
från socialtjänsten. 

Mary fick då hjälp från försäkringskassan med att gå en kurs. Den innehöll 
bland annat sjukgymnastik med träningsinslag. Hon började må bättre och fick 
så småningom sitt nuvarande arbete, som alltså är ett resultat av ett samarbete 
mellan arbetsgivaren, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Mary trivs väl-
digt bra, hon talar till och med om arbetet som sitt ”andra hem”. Hon engagerar 
sig i eleverna, som består av äldre kvinnliga landsmän och ser det som sin plikt 
att hjälpa dem. Hon kan till exempel bistå med hjälp att kontakta sjukvården eller 
försäkringskassan, att boka tider eller skaffa information. Hon känner sig väldigt 
uppskattad och möter förståelse för att hon inte kan lyfta något eller stå några 
längre stunder. Mary började arbeta halvtid, men gick snart upp till trekvartstid. 
Redan under prövotiden mådde hon mycket bättre och hon tyckte att arbetet var 
roligt.  

Hur var det då att bli ensamstående i Sverige? Mary berättar att hennes make 
hade avlidit i hjärtinfarkt sedan vi sågs sist. Hon säger först inte så mycket mer 
om honom, trots att jag ställer flera frågor om vilken betydelse det hade för hen-
ne att bli lämnad ensam i ett nytt land. När hon kom till Sverige kände hon till en 
del om europeiska länders sätt att fungera från sin studietid i England, berättar 
hon. Dessutom kunde hon både tala och skriva engelska och hon har hela tiden 
kunnat göra sig förstådd. Hon upprepar att flykten till Sverige föranleddes av att 
sonen inte fick några mediciner för sin astma i hemlandet. Alla mediciner skulle 
vid den här tiden gå till dem som skadades i ett då pågående krig. Mary och so-
nen tog sig till Sverige med hjälp av flyktingsmugglare.  

Först nu berättar Mary att hon kom till Sverige utan sin man. Familjen hade 
planerat att maken skulle komma efter, vilket han också gjorde, men först efter 
åtta år. Då tyckte han att det var mörkt och kallt i Sverige. Han fick dessutom 
inget arbete, så han återvände efter bara ett år till hemlandet. Sedan dess har han 
hälsat på familjen vid några tillfällen. När han dog förra sommaren reste Mary 
med sin numera vuxna son till begravningen. Där blev det tydligt för henne att 
sonen aldrig skulle klara sig i sina föräldrars hemland, han kunde inte ens språket 
längre. 

När Mary tänker tillbaka på sitt liv före flykten till Sverige har väldigt mycket 
blivit annorlunda. Hon hade bil och behövde varken sköta hushåll eller arbete. 
Hon upprepar att hon arbetade hon som tolk på en ambassad bara för att hålla 
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upp sina språkkunskaper i engelska. Det var visserligen förbjudet för kvinnor att 
inneha en anställning, men de fick ta oavlönade arbeten. I Sverige blev allt an-
norlunda och livet har allt sedan flykten präglats av oro. Framtiden bekymrar 
henne liksom oron att återigen bli sjuk. Hur skulle det till exempel vara att inte 
ha råd till en akut operation om hela sjukvården skulle privatiseras och om bo-
stads- och levnadskostnader ökar ytterligare? Sådana funderingar dominerar 
mycket av hennes vardagsliv. Hon är också bekymrad över hur det ska gå för 
hennes son att få arbete, trots att han uppenbarligen har svenska som första 
språk. Han studerar på en eftertraktad universitetsutbildning som brukar ge goda 
möjligheter till arbete.  

 
Existentiell tolkning I början av den andra intervjun verkade detta samtal vara så 
olikt det första att det skulle bli svårt att få en bild av det underliggande mönstret 
i Marys berättelse. En hel del av det som Mary berättade om under den andra in-
tervjun kastade nytt ljus över det intervjumaterial som jag hade formulerat mina 
preliminära tolkningar kring. Jag blev kanske mest förvånad över att Mary inte 
alls nämnde sin långa sjukskrivningsperiod, trots att jag hade berättat att inter-
vjun handlade om att söka sjukvård och att vara patient i Sverige. Anledningen 
till att Mary valde att berätta om sin sjukperiod först i den andra intervjun, kan vi 
bara spekulera i, liksom språkets betydelse när man ger information om syftet 
med en studie. Kanske handlade det om att inte vilja lämna ut sig i en intervju 
med en okänd person. Det skulle i så fall förklara varför hon väljer att berätta om 
sin sjukskrivning och att hon kom utan maken till Sverige först när jag återvän-
der och visar intresse för det som hon talat om ett år tidigare. I så fall verkar det 
också rimligt att förmoda att dessa faktorer har påverkat Mary på ett djupt och 
negativt sätt. Jag utgår därför ifrån att det är det här spåret som kan leda till en 
existentiell förståelse av Marys livssituation. 

Den första intervjun handlade som bekant om rädsla för förluster, huvudsakli-
gen i materiella termer. Under den andra intervjun tycks förlusterna vara av ett 
annat slag, de handlar om ensamhet. Rädslan för att bli sjuk innebär inte bara en 
ekonomisk påfrestning, utan även att förlora den gemenskap med andra som 
finns på arbetet. Mary vet vad det innebär att leva utanför arbetsmarkanden un-
der en längre tid, och hon värjer sig med bestämdhet från förslaget att hon ska få 
sjukersättning.  

Som patient tycks Mary alltså inte passivt överlämna sig i den utsträckning 
som jag preliminärt föreslog i min tolkning av den första intervjun. Den nya in-
formationen om att Mary har ganska omfattande erfarenheter av att vara patient i 
Sverige ger istället grund för en alternativ tolkning, som handlar om rädslan för 
ytterligare förluster. Den rädslan verkar befogad om man ser till Marys bak-
grund. Vi ska därför återigen göra en tillbakablick på Marys liv, för att studera 
just hennes förluster. 

Mary växte alltså upp i en familj där hon aldrig behövde oroa sig för ekono-
min. Men hon fick uppleva att tryggheten kan förlorad ändå, på grund av politis-
ka beslut om vilka patienter som ska prioriteras om medicinerna inte räcker till 
alla. Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå att Mary oroar sig för saker 
som de flesta svenskar aldrig funderar på, till exempel att sjukvården ska bli helt 
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privatiserad och att hon ska bli ställd helt utanför sjukvårdssystemet om hon inte 
kan betala för en operation.  

Redan efter den första intervjun resonerade jag kring de förluster som flykten 
till Sverige hade inneburit för henne i personligt, materiellt och språkligt avseen-
de. Men detta var alltså inte hennes enda upplevelser av att förlora det som bru-
kar vara viktigt för tryggheten. Den andra intervjun ger en mera fyllig bild av 
vad som hände när hon nyss hade kommit till Sverige. Den första tiden levde hon 
ensam med sin son, maken förenade sig med familjen först åtta år senare, och 
han stannade bara ett år. Förmodligen hade Mary och maken planerat för ett 
gemensamt liv här i Sverige. Detta förändrades i så fall totalt när maken bestäm-
de sig för att återvända. Det var först då som det stod klart för Mary att hon skul-
le komma att leva som ensamstående mamma i sitt nya hemland. Hon är ganska 
förtegen om vad detta innebar för henne, men av hennes berättelse framgår att 
hennes långa sjukskrivningsperiod inleddes ungefär samtidigt. 

Den direkta anledningen till sjukskrivningen var utslitna leder och stress, men 
den sammanfaller med en rad förluster. I och med att hon blir sjukskriven går 
hon även miste om arbetets betydelse för gemenskap och självkänsla. Det arbete 
som hon sjukskrevs ifrån var visserligen stressigt och hon blev väldigt trött av 
det, men sjukskrivningen innebar ingen egentlig lättnad eftersom den kom henne 
att känna sig värdelös. När hon flera år senare får ett arbete med lagom kravnivå, 
och som hon dessutom får uppskattning för, börjar hon omedelbart må bättre. 
Men just för att hon mår bättre har det uppkommit ett nytt problem, hon kan för-
lora anställningsstödet.  

Nu tar hon upp kampen på samma sätt som när hon tackade nej till sjukersätt-
ning. Hon vill inte tvingas ut på den öppna arbetsmarkanden och hon drar sig 
inte för den konflikt som följer av detta. Hon avvärjer hotet genom att påtala sin 
värk som fortfarande är kvar. Och här blir patientrollen betydelsefull. Mary lyfter 
fram sina behov som patient för att slippa riskera ytterligare förluster.  

Hon ”krymper” alltså sin egen person och påtalar sin hjälplöshet för att skyd-
da sig. Problemet med den anställningsform som hon har är att den är tidsbe-
gränsad och omprövas med jämna mellanrum. Mary skulle förmodligen lyckas 
mobilisera ännu mera krafter för att göra sin tillvaro trygg och förutsägbar om 
hon hade en säker anställningsform i ett arbete som hon trivs med. Kanske kan 
den lite bittra attityden mot samhället handla om något som hon uppfattar som 
försäkringskassans oförmåga att förstå vad hon behöver.  

Mot bakgrund av den här tolkningen kan oron för sjukdom och ekonomiska 
påfrestningar ses i ett lite större sammanhang. Det verkar rimligt att tolka hela 
hennes berättelse som en rädsla för ytterligare förluster. Hon har redan förlorat så 
mycket av livets goda. Oron handlar om livet i stort; framtiden, arbetet och so-
nen.   

Marys berättelse gör det emellertid också svårt att värja sig från en känsla av 
motsägelsefullhet. Mary tycks inte själv finna sig i bilden av en hjälplös kvinna 
som bara accepterar det som försäkringskassan och arbetsförmedlingen föreslår. 
Det är just svårigheterna att klara ett ”vanligt” arbete som blir hennes vapen i 
kampen mot ytterligare förändringar och förluster. Ett sådant vapen är emellertid 
tveeggat eftersom det kan slå hårt mot den egna självkänslan. När hon berättar 
om vad andra tycker om henne själv, som arbetskamrat, lärare, patient och ar-
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betssökande, verkar hon vilja förmedla en bild av sig själv som duktig, omsorgs-
full och framåttänkande. Dock verkar den bilden stå i bjärt kontrast mot hennes 
oro inför framtiden, där utsattheten och svårigheterna med att själv förändra nå-
got till det bättre tycks vara det centrala temat. Kanske är det också så att oron 
för sonen handlar mer om Marys inre liv än om sonens framtid. Han har påbörjat 
en universitetsutbildning och flyttat hemifrån och han försörjer av allt att döma 
sig själv. Han känner sig som svensk, säger Mary, så till den grad att han inte kan 
tala hennes modersmål längre. Av det som Mary berättar tycks sonen ha funnit 
sig väl till rätta i Sverige, och kanske handlar hennes oro för sonen mest om hen-
nes egna framtidsutsikter.  

Sarah 
Vid tiden för intervjun är Sarah i 40-årsåldern. Hon kommer från ett land i norra 
Afrika och har bott femton år i Sverige. Sarah blev änka för drygt tio år sedan 
och hon lever ensam med sina två barn, som är i yngre tonåren. Intervjun genom-
förs på hennes arbetsplats, en arabisk förening, där hon arbetar med administrati-
va uppgifter. Hon är anställd med lönebidrag från arbetsförmedlingen. 

Sarah och hennes make lämnade sina familjer och släktingar i hemlandet. 
Strax efter ankomsten till Sverige blev Sarah gravid. Hon fick då kontakt med 
mödrahälso- och sjukvård. De vårdare som hon mötte där uppfattade hon som 
”väldigt snälla” och bemötandet kändes bra. Personalen hade ett mänskligt sätt, 
säger hon. På frågan vad det mänskliga sättet innebar svarar hon: 

  
Att det är en människa som du pratar med, inte en maskin som 
bara kommer för att göra sitt jobb.  

 
Efter bara några år i Sverige, råkade Sarah och hennes familj ut för en svår 
olycka. Hennes make omkom och hon själv blev svårt skadad. De två barnen, 
som vid den här tiden var små, klarade sig oskadda. Sarah fördes till intensiv-
vårdsavdelningen på ett sjukhus. Hon hade brutit flera revben, ett nyckelben och 
hade flera inre blödningar. Hon fick genomgå en stor operation för att stoppa 
blödningarna. Under tiden blev barnen omhändertagna genom socialtjänstens 
försorg. Hon berättar om vården efter olyckan: 
 

Jag hade ingen familj, inga vänner, jag hade mina två små barn. De 
var väldigt små och jag låg på sjukhuset, så de [vårdpersonalen] 
fick kontakta socialen. Det kändes som att jag inte var ensam och 
jag fick så mycket vård.  

 
Vissa påstår att vården i Sverige inte är bra, man måste vänta på akuten i flera 
timmar, fortsätter Sarah. Men hennes erfarenheter är annorlunda. Efter olyckan 
vårdades Sarah länge på sjukhus. I början hade hon väldigt svåra smärtor. Som 
lindring fick hon starkt smärtstillande medicin med biverkningar i form av hallu-
cinationer. Vårdarna fanns dock hos henne hela tiden, vilket lugnade och tröstade 
Sarah. De satt hos henne och höll hennes hand. Varje gång Sarah vaknade upp 
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fanns det någon hos henne. En vårdare hjälpte Sarah extra mycket, lyssnade som 
en medmänniska på vad Sarah berättade om barnen och olyckan. Överhuvudta-
get, fortsätter Sarah, visade vårdarna mycket medkänsla, de både tröstade och 
lugnade henne. 

Trots medkänslan var det hemskt att ligga på sjukhus. Hon kunde inte göra så 
mycket mera än att vänta på att kroppen skulle läkas. Det var deprimerande att 
bara ligga där och ha det svårt, säger hon sammanfattningsvis. 

Efter sjukhusvistelsen har Sarah inte haft någon mer sjukvårdskontakt. Hon 
började studera SFI. Tre år efter olyckan läste hon kärnämnen och omvårdnad på 
vuxengymnasiet. Den ökade kunskapen om olika sjukdomar fick henne att börja 
fundera och minnas olyckan. Hon kände sig förvirrad, mådde psykiskt dåligt och 
hade svårt att acceptera det som inträffat. Men hon genomförde ändå utbildning-
en, och fick arbete som undersköterska inom hemtjänsten. Hon tvingades emel-
lertid sluta sitt arbete efter ett tag eftersom det skadade nyckelbenet satte stopp 
för tunga lyft.  

Nu fick hon ett arbete med administrativa uppgifter på en arabisk förening och 
det arbetet har hon fortfarande kvar vid intervjutillfället. Lönen är inte särskilt 
hög, men hon klarar sig bra eftersom hon mår bra, säger bra. 

När jag frågar Sarah vad det innebär att få tala sitt eget språk på arbetet svarar 
hon att det ger henne kontakt med sitt ursprung. Sedan berättar hon att hon inte 
riktigt känner att hon tillhör Sverige, hon är inte svensk. Svenskarna är känslo-
kalla och bryr sig inte om varandra. Sarah känner sig varken svensk eller arabisk, 
men hon är nöjd med sig själv och säger att: 

 
Jag behöver inte vara svensk för att jag befinner mig i Sverige, 
men jag kan språket och de positiva saker som man måste lära sig 
när man bor i ett annat land.  

 
Hon berättar vidare att hon inte kan åka tillbaka till sitt hemland. Efter olyckan 
längtade hon hem till sin familj och sina landsmän. Numera har hon accepterat 
att hon bor här och att barnen växer upp i ett svenskt samhälle. Arbetsplatsen är 
viktig och hon jämför den med ett samhälle där hon inte känner sig främmande. I 
nästa andetag funderar hon dock över om det möjligen bara är språket som bin-
der henne till arbetskamraterna. Som arbetande kvinna är hon ju ovanlig bland 
sina landsmän, där de flesta kvinnorna är hemmafruar. Detta innebär att Sarah 
har relativt lite kontakt med andra kvinnor från hemlandet, men hon framhåller 
att hon respekterar dem, och när de pratar kan de skoja och skratta tillsammans. 
 
Preliminär tolkning Trots att Sarah inte hade någon familj eller släkt som kom 
och hälsade på henne när hon låg på sjukhus efter den svåra olyckan, kände hon 
sig inte ensam. Hon kände uppenbarligen stor tillit till vårdpersonalen på inten-
sivvårdsavdelningen. Hon beskriver ganska målande hur de månade om henne 
och ville henne väl. Sarah var alltså nöjd med vården, en uppfattning som hon 
förmodligen delar med andra högprioriterade patienter inom akutsjukvård (Ny-
ström, 2003).  

Men på vilket sätt blev sjukvården betydelsefull för just Sarah? När hennes 
make dog stod hon helt ensam med sina två små barn i ett land utan stöd från 
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släktingar eller arbetskamrater. Sverige var fortfarande nytt för henne. Vi kan 
nog bara ana den ovisshet detta måste ha inneburit. Ändå berättar hon att hon 
inte kände sig ensam på sjukhuset, eftersom vårdpersonalen fanns där. I sin om-
vårdnad av Sarah lyckades de uppenbarligen förmedla trygghet och i viss mån 
bygga upp en miljö kring Sarah som var stödjande. De lyckades förmodligen 
kombinera en högt strukturerad miljö med ett omsorgsinriktat förhållningssätt. 
Detta gjorde att Sarah kunde vara trygg med vårdarna, trots att hennes totala 
livssituation mest liknade ett fullständigt kaos. 

Ett sätt att försöka komma längre i tolkningen om vårdens betydelse är att fo-
kusera den relation som utvecklades mellan Sarah och vårdarna. En relation mel-
lan vårdare och patient kännetecknas av vårdarens ansvar för patienten. Denna 
relation skiljer sig alltså från vardagliga relationer. Under den första tiden på 
sjukhuset tycktes vårdrelationen innebära att Sarah kunde överlämna sig i en 
kravlös tillvaro där hon, trots de svåra omständigheterna, kunde få lugn och ro 
medan de fysiska skadorna läkte.  

Flera vårdvetenskapliga studier visar hur hårt styrda intensivvårdsavdelning-
arna är av de villkor som kan följa av högteknologiska miljöer (se t.ex. Almerud, 
2007; Wikström, 2007). Sarahs berättelse ger dock en lite annorlunda bild efter-
som hon mest talar om den goda kontakten med vårdarna.  

Tiden efter olyckan berör Sarah endast kortfattat under intervjun. Därför blir 
det angeläget att läsa mellan raderna för att försöka få tydligare konturer av hur 
hennes tillvaro gestaltade sig sedan hon blivit änka. Rimligtvis präglades livet ef-
ter olyckan av sorg och den ensamhet som maken lämnade efter sig. Efter olyck-
an plågades hon av stark hemlängtan till ett land som hon inte kunde återvända 
till. På ett annat plan kan nog hennes hemlängtan också stå för en längtan efter 
den trygghet som familj och släkt kan ge.      

Både i hemmet och i samband med studierna kom nu Sarahs tillvaro att präg-
las av ensamhet. Hon beskriver knappt någon kontakt alls med svenskar och som 
vi vet har hon inga släktingar i Sverige som kan hjälpa till med avlastning. Det är 
svårt att leva helt ensam i ett främmande land, berättar Sarah under intervjun. 
Det verkar alltså troligt att hon inte hade tillräckligt stöd för att fortsätta sitt arbe-
te inom hemtjänsten när det skadade nyckelbenet hade läkt. Hennes totala livssi-
tuation gjorde det kanske svårt att kämpa för att komma in i en svensk miljö, 
utan det nätverk som man oftast har tillgång till när man bor i det land som man 
vuxit upp i.  

Under perioden mellan de två arbetena verkade Sarah vara väldigt isolerad.  
För att komma ur isoleringen behövde hon bygga upp ett socialt nätverk. Trots 
de svåra motgångarna privat, och till viss del inom även arbetslivet, lyckas hon 
med detta. Hon har idag byggt upp ett fungerande liv för sig och sina barn. Det 
gör att hon börjar känna sig hemma i Sverige. Dock inte på det sätt som vi kan-
ske ofta tror när begrepp som ”integration” nämns, utan på sina egna villkor.  

Vi ska nu gå vidare i Sarahs berättelse för att finna en förklaring till hur hon 
gör. När Sarah anställdes på den arabiska föreningen blev hon mindre ensam. 
Arbetskamraterna var visserligen invandrare från olika länder, men flera av dem 
hade anknytning till Sarahs hemland. Visserligen är det bara språket som binder 
landsmän till varandra, säger hon, men just denna språkgemenskap gör det lättare 
att känna sig hemma i Sverige. Gemenskapen på arbetsplatsen tycks också ha en 
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annan innebörd, den stödjer hennes självkänsla och ökar hennes kontaktnät. Där 
hon tidigare bara har haft sig själv att gå till fanns nu arbetskamraterna. Arbets-
platsen har alltså en betydelse som ”hemma”. Men myntet har en baksida. Att ge 
upp ett ”vanligt” arbete som undersköterska inom hemtjänsten för en invandrar-
förening, blir också ett kvitto på att hon inte har lyckats träda in i det svenska 
samhället fullt ut. 

Trots de positiva erfarenheterna av sjukvården i Sverige upplever Sarah att 
svenskar överlag är känslokalla och inte bryr sig om varandra. För henne är det 
omöjligt att leva så här ensam, hon måste ha kontakt med andra människor. Ge-
menskapen på arbetsplatsen är alltså livsviktig för henne.  

En möjlig förklaring till hennes motsägelsefulla inställning till vårdarna på 
sjukhuset och svenskar i allmänhet handlar kanske om att det var svårt det är att 
bli insläppt i den svenska gemenskapen inom hemtjänsten. Gemenskapen på den 
nuvarande arbetsplatsen bygger kanske delvis på en sammanhållning som har sin 
grund i uppfattningen att man varken kan eller vill bli en ”vanlig Svensson”. 
Känslan av gemenskap sker i så fall till priset av en relativ isolering från det 
svenska samhället i stort. 

Sarah ser alltså ut att leva med det ena benet i den gamla traditionen och det 
andra i den nya. I den positionen tycks hon ställas inför frågorna ”vem är jag?” 
och ”vem vill jag vara?”.  

Sarahs berättelse innehåller ingen uppföljande intervju. När jag kontaktade 
hennes arbetsplats visade det sig att Sarah inte längre arbetade där. Det var inte 
möjligt för mig att få kontakt med henne. 

 
Existentiell tolkning När Sarah blev patient efter den svåra olyckan hade hennes 
liv plötsligt förändrats totalt. Den relation som vårdarna etablerade med Sarah 
hjälpte henne att finna någon slags trygghet i tillvaron trots den fruktansvärda si-
tuationen. Relationen till vårdarna verkade innebära att hon successivt orkade ta 
till sig det som hade hänt. För Sarah innebar det att hon inte lämnades ensam när 
hon var svårt skadad, i sin sorg över maken och oro för barnen.  

De personer som är uppvuxna och lever inom ramen för en gemensam tradi-
tion ingår vanligen i flera sociala nätverk. Dessa nätverk kan utgöras av familj, 
arbete, vänner. Utöver detta lever personen i en språkgemenskap med andra som 
gör att man delar traditioner. Detta benämns av Cullberg (1993) som stödstruktu-
rer. En invandrare eller flykting som lämnar sitt hemland mister en hel del av 
sina stödstrukturer. Vid ankomsten till det nya landet kommer invandraren en-
sam eller med delar eller möjligen hela sin familj. Arbete liksom vänner saknas 
och språket liksom traditionen är ny.  

För Sarah innebar olyckan att tillvaron rämnade ännu en gång. Hon fick hjälp 
att upprätthålla en stödjande struktur under sjukhusvistelsen. Men hennes exis-
tentiella villkor sedan hon skrivits ut från sjukhuset verkade präglas av vilsenhet. 
Efter olyckan ställdes hon inför val, där hennes tidigare erfarenheter utmanades 
av nya. I mötet mellan det tidigare och det nya tycks Sarah så småningom finna 
svar på sina existentiella frågor, vem är jag, och vem vill jag vara? Hon finner ett 
rimligt förhållningssätt som undanröjer valet mellan gemenskapen med andra in-
vandrare eller med ”vanliga” svenskar. Hon tycks ha funnit en plats mellan de 
båda traditionerna.  
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I takt med att hon bygger upp nya stödjande strukturer, verkar Sarah även 
forma inre stödstrukturer. Hon har skapat sin integritet kring känslan av att hon 
kan ta hand om sig själv och sina barn. Förmodligen kan det förklaras med att 
Sarah känner sig hemma i sig själv.  

Jämförande analys och sammanfattande 
tolkning 
I det som nu följer lämnas de individuella fallbeskrivningarna till förmån för ett 
högre varv i den hermeneutiska spiralen. I en jämförande analys av de åtta inter-
vjupersonernas berättelser studeras likheter och skillnader till dess att ett gemen-
samt mönster framträder i en sammanfattande tolkning. 

För samtliga intervjupersoner var tillvaron i de gamla hemländerna fylld av 
problem. Svårigheterna födde drömmen om en tryggare tillvaro i ett nytt land. 
För Daniel, George och John var livet osäkert på grund av deras egna regimkri-
tiska aktiviteter. Eric lämnade sitt ursprungliga hemland på grund av att han till-
hörde en missgynnad minoritetsbefolkning. Helen följde en make som flydde av 
politiska skäl. Mary var tvungen att lämna hemlandet för att sonen skulle få be-
handling för sin astma. Sarah och Annie följde sina män och flyttade från länder 
som präglades av fattigdom.  

Samtliga tycks ha varit kreativa och modiga när de bröt upp och lämnade det 
välkända för att ge sig ut i det okända. De klarade av den första milstolpen i 
drömmen om en ny tillvaro i ett nytt land. De lyckades ta sig hit och fick, efter 
varierande lång tid och vedermödor, sina uppehållstillstånd.  

Livet i det nya hemlandet har dock inte alltid varit så tryggt som de hoppades 
på. Många utsagor vittnar om utanförskap och svårigheter med att ta sig in i det 
svenska samhället. Detta tar sig olika uttryck för intervjupersonerna, men för de 
flesta har de svåraste hindren tornat upp sig på arbetsmarknaden.  

Eftersom forskningsfrågorna handlar om situationen som invandrare i det 
svenska samhället och hur patienter med invandrarbakgrund upplever mötet med 
den svenska sjukvården, följer den jämförande analysen de spår som pekar mot 
sambandet mellan livssituationen i stort och patientsituationen. För möjligheten 
att läsa mer mellan raderna och upptäcka det som Ricoeur talar om som ett 
”överskott av mening” får teoretiska redskap även här ge stöd åt tolkningsarbetet. 
Ett viktigt tolkningsstöd belyser relationen mellan status quo och det vi drömmer 
om med hjälp av Sartres begreppspar fakticitet och projekt. Ett annat teoretiskt 
redskap ger en bild av hur vi bygger upp vårt språk tillsammans med andra, så 
som detta beskrivs i den symboliska interaktionismen. Detta sätt att tänka hjälpte 
mig främst att förstå vad det kan innebära att tillägna sig ett andra vardagsspråk. 
För övrigt har tidigare forskning använts för att försöka förklara möten mellan 
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den yttre tillvaron, i form av det svenska samhället, och den inre process som det 
tycks innebära att förhålla sig till ett nytt hemland.57  

Fakticitet och projekt 
Ödman (1994) har i några av sina hermeneutiska studier använt den franske filo-
sofen Jean-Paul Sartres begrepp fakticitet och projekt för att beskriva en av flera 
dimensioner av en människas liv och utveckling. I Ödmans studier handlar det 
till exempel om den existentiella innebörden i att bli medelålders. Fakticitetsbe-
greppet används i min studie för att beteckna förankringen i det som har inträffat 
och utförts, medan projektet får stå för det planerade och drömda. Fakticiteten 
innebär således ofta det trygga i en människas liv, projektet står för det riskabla 
(a a).58 Falk (1999) har också använt Sartres begreppspar i sina tolkningar om 
hur läraridentitet byggs upp i lärarutbildning på distans. Hon beskriver Sartres 
begrepp så här:  
 

Sartre talar återkommande om begreppsparet fakticitet och projekt. 
Fakticiteten hör till det förflutna och handlar om ekonomiska, so-
ciala och psykologiska villkor som formar människan och vilka 
hon har att förhålla sig till. Fakticiteter kan dels avse sådant som 
konkret binder individen till hennes tillvaro, dels något existentiellt 
och psykologiskt som omedvetet eller medvetet fjättrar henne vid 
hennes existerande levnadsvillkor. Projekt är riktade mot framti-
den, mot människans överskridande av sina egna fysiskt konkreta 
och psykologiska villkor. Begreppen kan ses som motpoler där 
människan i dess ena ändpunkt, fakticiteten, binds och binder sig 
vid det som varit och i den andra, projektet, vill våga språnget ut i 
det okända. Samtidigt är fakticiteter och projekt bundna vid och 
förutsätter varandra. Framtiden går inte att tänka på utan det för-
flutna och det förflutna får mening av hur människan skapar sin 
framtid (Falk, 1999 s. 53). 

 
Ödmans och Falks sätt att använda Sartres begrepp verkar således vara ett bra 
hjälpmedel för att förstå det mönster av existentiella innebörder som finns i mina 
fallbeskrivningar. Intervjupersonernas tillvaro i hemlandet kan med det här tolk-
ningsredskapet förstås som en mycket svår fakticitet. Utifrån denna skapas pro-
jektet att lämna hemlandet. Även om min studie inte bygger på ett representativt 
urval är det svårt att värja sig från bilden av aktiva män som tar beslut om att 

––––––––– 
57 De teoretiska tolkningsredskapen i den sammanfattande tolkningen utgör ibland delar av större teo-

ribyggen. De används enbart för att belysa delar av det insamlade datamaterialet. Därför förhåller 
jag mig inte till några andra delar av respektive teori än de som beskrivs i texten.  

58 Begreppen är mer mångtydiga än så. Med grund i Sartres filosofi handlar fakticitet och projekt om 
vår förankring i tillvaron och vårt förhållande till frihet (Ödman, 1994). Jag nöjer mig här med att 
utgå från Ödmans sätt att använda det här begreppsparet. Det är dock möjligt att projekt i den här 
texten har fått en alltför vardaglig betydelse, i den mening att projekt är något som genomförs och 
avslutas.  
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emigrera och kvinnor som följer sina män. Enda undantaget är Mary. Men hon, 
liksom övriga kvinnor i studien, flydde inte för sin egen skull utan för sonens.   

Oavsett vad det var som förde intervjupersonerna till Sverige har samtliga 
lyckats med ett migrationsprojekt som förmodligen engagerat dem under lång 
tid. När de till sist får uppehållstillstånd i Sverige befinner de sig i en helt ny fak-
ticitet, som visserligen innebär en viss trygghet, men också en begränsad frihet. 
Något som minskade friheten i hög utsträckning var förstås de bristande kunska-
perna i det svenska språket. För några blev svenskan det först prioriterade pro-
jektet. För andra kom språkprojektet att utvecklas senare.  

Som vi såg hade Eric omedelbart det uttalade projektet att lära sig svenska och 
skaffa sig ett arbete, helt enkelt att bli accepterad och kunna leva som en ”vanlig 
svensk”. Helens första projekt var också att etablera sig i Sverige genom att an-
vända sig av sina tidigare yrkeskunskaper. Hennes intresse ledde henne in i uni-
versitetsvärlden. I takt med att hon nådde allt högre utbildningsnivåer förändra-
des projektet så att det även kom att innehålla en doktorsexamen. Marys inledan-
de projekt var också att lära sig svenska och få ett arbete. Men hon ställdes inför 
oväntade svårigheter, arbetsuppgifterna blev för tunga och hon klarade inte av att 
hantera stressen på arbetsplatsen. Hon blev sjukskriven. Vid samma tid förstod 
hon att hennes make inte skulle bo tillsammans med familjen i Sverige. Även Sa-
rah ställdes inför en svår och omvälvande förändring efter en ganska kort tid i 
Sverige. När hennes make omkom och hon själv blev svårt skadad, förändrades 
hennes tillvaro och det planerade projektet ändrade riktning. Förmodligen hand-
lade tiden efter olyckan mest om att få vardagen att fungera. Sarahs nya projekt 
var först att utbilda sig för att kunna få ett arbete. Men drömmen om att arbeta 
som undersköterska fick ge vika för skadorna från olyckan som omöjliggjorde 
tunga lyft. Trots svårigheterna gav hon emellertid inte upp tanken på ett bra liv i 
Sverige. När John kom till Sverige bodde hans föräldrar och bror redan här. Han 
lärde sig snart svenska och började arbeta, men han höll länge kvar drömmen om 
att återvända till hemlandet. Både Daniel och George hade, till skillnad från 
John, tidigt beslutat sig för att stanna i Sverige. Men George fick till en början 
avslag på asylansökan. Detta förändrade hans situation radikalt. Han kände sig 
säker på att en utvisning skulle innebära ett liv i fängelse. För Daniel verkade 
hindren inte vara lika stora. Att byta land innebar ändå en påfrestning som han 
inte skulle ha mött i sitt gamla hemland. Projektet att lära sig svenska var tidigt 
högt prioriterat. Men han blev snart varse att språket ibland innehöll en svårfång-
ad symbolik. Den successivt förbättrade svenskan har med tiden blivit ett verk-
tyg för att reflektera kring betydelsen av ”svenskhet”. Att lära sig svenska blev 
ett projekt också för Annie. Hon kunde engelska relativt bra, vilket underlättade 
den första tiden i Sverige.  

Det ser alltså ut som om intervjupersonerna, liksom de flesta av oss andra, 
pendlar mellan fakticitet och projekt. Ödman (1994) framhåller dialektiken i be-
greppsparet. Pendlingen är dialektisk, eftersom ett genomfört projekt innebär en 
ny fakticitet, som i sin tur utgör grunden för ett nytt projekt. Till viss del formas 
de individuella projekten av personerna själva, men fakticitet och projekt möjlig-
görs och begränsas även av det samhälle som individerna lever i.  



114 

För att förstå de intervjuades nya fakticitet behövs vidare tolkningar som in-
kluderar mötet med det svenska samhället. Som tolkningsstöd används en del av 
den litteratur som nämndes i avhandlingens bakgrund.  

Mötet med det svenska samhället 
Intervjupersonerna kom alltså till Sverige under det förra millenniets sista trettio 
år. Närmare bestämt kom Daniel och John under senare delen av 1970-talet. He-
len, Mary och George anlände under 1980-talet. Annie, Eric och Sarah kom till 
Sverige under 1990-talets första hälft. Det finns ett tydligt samband mellan tid-
punkt för ankomst till Sverige och deras etablering på den svenska arbetsmark-
naden. Daniel är sjukgymnast, John arbetar som lärare, George inom socialtjäns-
ten och Eric är hemspråkslärare. Mary har anställningsstöd och undervisar in-
vandrare och Sarah arbetar med administrativa arbetsuppgifter på en arabisk fö-
rening. Annie arbetar inom industrin och Helen är arbetslös.   

Variationen i arbetsmarknadsanknytning kan till stora delar förklaras med den 
svenska samhällsutvecklingen under perioden från 1970-talet och framåt. Samt-
liga intervjuade kom till Sverige som flyktingar eller anknytningsinvandrare. De 
tillhörde alltså den grupp som har dominerat invandringen sedan mitten av 1970-
talet.59 Denna form av invandring speglar krig och oroligheter runt om i världen. 
Flera av dem har erfarenheter av förföljelse, som George och Helen, eller som 
Eric, som tillhörde en minoritetsbefolkning och därför inte hade samma rättighe-
ter som majoritetsbefolkningen.  

Under den här tiden förändrades Sverige från ett industri- till ett tjänstesam-
hälle. I ett tjänstesamhälle värderas sådana faktorer som goda kunskaper i svens-
ka språket, kunskap om hur samhället är uppbyggt, datorvana och i de flesta fall 
även kunskaper i engelska. Detta kallas för ”Sverige-specifika kunskaper” (Be-
velander & Lundh, 2004). Det ökade kravet på Sverige-specifika kunskaper 
tycks successivt ha försvårat arbetsmarknadsanknytningen för nyanlända flyk-
ting-, anknytningsinvandrare och asylsökande.  

Just detta verkar ha utvecklats till något av en ond cirkel för några av inter-
vjupersonerna. Som exempel kan vi titta närmare på Mary, där språkinlärningen 
har vacklat, förmodligen för att hon periodvis varit utan arbete. Den bristande 
svenskan innebär i sin tur minskade möjligheter till ett fast arbete. Till detta 
kommer diskriminering av personer med utländskt påbrå i Sverige, något som 
kan få stor betydelse för möjligheten att etablera sig i arbetslivet (Hjerm, 2002). 
Diskriminering inom arbetslivet är något som flera utsagor vittnar om. Många 
nämner att invandrarbakgrunden har varit till nackdel när de sökt arbete.   

Det nya land som mötte intervjupersonerna under de olika perioder när de 
kom till Sverige var ett samhälle i ständig förändring. Det var förmodligen ingen 
tillfällighet att Daniel och John, som båda anlände till Sverige under sent 1970-
tal, snabbt fick arbete. De som kom till Sverige senare möttes däremot av brist på 
arbeten. Bland de kvinnliga intervjupersonerna finns flera erfarenheter av arbets-

––––––––– 
59 Detta var, som bekant, ett av inklusionskriterierna. 
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löshet, varvat med praktikanställningar och sjukskrivning. Det tycks ha tagit re-
lativt lång tid för dem att finna ett arbete som fungerar tillfredsställande.  

Det verkar även som kvinnorna har stött på större hinder än männen. Därför 
finns det anledning att fundera över hur dessa kvinnors vardag i Sverige ser ut. 
Som framkom av berättelserna var Sarah änka med två barn, Annie och Mary var 
båda ensamstående med barn och Helen var gift med en förtidspensionerad man. 
Sarah, Annie och Mary var alltså ensamstående med ansvar för minderåriga 
barn. Denna situation har ingen av de manliga intervjupersonerna varit i. Dessa 
kvinnor lever förmodligen i en fakticitet som skiljer sig en hel del från männens.  

När invandringen till Sverige förändrades från arbetskrafts- till flykting- och 
anknytningsinvandring, ställdes även nya krav på flyktingmottagandet (Gustafs-
son m. fl., 2004). Asylprocessen och vistelse på flyktingförläggning60 innebar 
ofta en besvärlig period för de nyanlända. I min studie berättar George om stora 
svårigheter som gjorde att hans planer på att finna sig en plats i Sverige verkade 
avstanna. Han var tvungen att få hjälp för att komma vidare efter asylprocessen. 
Även Eric vistades under en längre period på en flyktingförläggning. Han stötte 
dock inte på problem i samma utsträckning som George. Eric använde tiden på 
förläggningen till språkinlärning.  

Projektet att skaffa sig ett bra liv i det svenska samhället ser därför ut att ha 
olika förutsättningar beroende på om man är man eller kvinna och, förmodligen 
som en viktig konsekvens av detta, hur fort de Sverige-specifika kunskaperna ut-
vecklas.  

I det här sammanhanget är det dock värt att notera att de intervjuade bara be-
rör problem på arbetsmarkanden, inte boendesegregationen. Jag ställde inga frå-
gor kring segregationen på bostadsmarkanden och varför den inte berördes spon-
tant kan jag bara spekulera om. En möjlig orsak är förstås den som ofta anförs i 
sammanhanget, att det är tryggt att bo bland släktingar. Andra orsaker kan till 
exempel handla om att boendesegregationen tas för given och att man känner sig 
mera välkommen i invandrartäta områden än där det bara bor svenskar. Det är 
också möjligt att invandrare hänvisas till bostadsområden med låg status i den 
inhemska befolkningen.  

Projektet att skaffa sig ett bra liv i Sverige har således utvecklats åt olika håll 
för de intervjuade. Hur de har lyckats att hantera nya fakticiteter, inklusive de 
svårigheter som följer med dem, verkar också få stor betydelse för hur de fortsat-
ta projekten gestaltar sig. För dem som lyckas med sina projekt tycks livet i Sve-
rige efter hand bli lättare. Men det verkar också som att ett ”lyckat” projekt kan 

––––––––– 
60 Flyktingförläggningarna har successivt avvecklats. De personer som söker asyl i Sverige idag får 

de första veckorna bo i ett så kallat transitboende. Därefter väntar eget boende (EBO) eller anlägg-
ningsboende (ABO). EBO innebär att den asylsökande har ordnat egen bostad, vanligtvis hos släk-
tingar eller vänner. ABO betyder att den asylsökande får bo i en lägenhet, inrymt i flerbostadshus, 
som Migrationsverket hyr av fastighetsägaren. Att flyktingsförläggningarna till stora delar har lags 
ned har förmodligen inneburit frihet att kunna välja vart man vill bo. Samtidigt har problemen med 
trångboddhet ökat, när de asylsökande flyttar in hos släktingar och vänner i storstädernas förorter. 
Migrationsverket avser att starta nya förläggningar, bland annat i Flen, för att möta platsbehov 
(Personlig kontakt Migrationsverket 2007-08-23). 
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väcka ambivalens. Man vill vara lojal med andra utlandsfödda som inte har lyck-
ats på samma sätt. Speciellt tydligt blev detta som bekant i Daniels berättelse. 

För dem som har haft stora svårigheter verkar det som om projektet gradvis 
förändras. Nu blir målet istället att bevara den fakticitet som kan ge trygghet i en 
i övrigt otrygg tillvaro. I Marys och Helens berättelser är den här tendensen tyd-
lig. När Mary blev uppmanad att söka en fast anställning, istället för den tidsbe-
gränsade anställning som hon hade, avvärjde hon utmaningen. Det verkar som 
om Mary krympte sin värld för att skydda sig. Förmodligen innebar den tidsbe-
gränsade anställningen trots allt att hon kunde upprätthålla en förutsägbar tillva-
ro. Helen, däremot, hade arbetat och studerat relativt länge innan hon först blev 
sjukskriven och sedan arbetslös. När hon gång på gång hamnade utanför arbets-
marknaden påverkades hennes uppfattning om sig själv. När jag träffade henne 
såg hon sig som en arbetslös invandrarkvinna, istället för den akademiker som 
hon en gång har varit. Numera tycks Helen tvivla på sin kompetens och hon 
pendlar mellan sjukskrivningsperioder och arbetslöshet.  

Den inre processen 
I det samlade intervjumaterialet går det alltså att skönja ett mönster som handlar 
om att såväl fakticiteten som genomförandet av nya projekt innebär en inre pro-
cess hos individen. Det är nog denna process som Daniel har i åtanke när han ser 
tillbaka på sin tid i Sverige. Han anar att integreringen i ett nytt land hör ihop 
med hur man lyckas etablera sig i Sverige och hur man förhåller sig till sin flykt 
från det gamla hemlandet.  

Vad är det då som händer i den inre processen? Inledningsvis möter det gamla 
och invanda från uppväxten i hemlandet något nytt och främmande. Det tidigare 
synsättet utmanas och bildar grund för nya tankar och upplevelser, som när Da-
niel talade om sin förvåning över att svenskar tycker om att promenera i skogen. 
På ett liknande sätt utmanades Helens tidigare erfarenheter av en osäker tillvaro. 
När försäkringskassan ville diskutera hennes sjukskrivning reagerade hon med 
misstänksamhet, men förstod efteråt att detta nog hörde ihop med hennes erfa-
renheter från hemlandet. Det är förmodligen en inre förändring som även Sarah 
talar om när hon berättar att hon har funnit sig en plats mellan det gamla hem-
landet och Sverige. För John, som förvånades över känslan att båda lagen spela-
de på hemmaplan när han såg på en fotbollsmatch mellan Sverige och det gamla 
hemlandet, handlar det istället om att leva i en sammanflätad helhet av två hem-
länder.  

Den gemensamma för de olika uttryck som den inre processen tar är pend-
lingen mellan en kamp för tillvaron och en nästan omärkbar successiv förändring 
som innebär att man över tid börjar se sig själv i ett nytt ljus. För några verkar 
migrationen och etableringen i Sverige innebära en inre rikedom. För andra tycks 
den inre processen ha tagit sig en annan utveckling. De känner sig fortfarande 
främmande i sitt nya hemland, trots att de har bott här i ganska många år.     

Innan jag går vidare med situationen som patient i Sverige ska vi titta lite 
närmare på det som verkar vara den viktigaste inträdesbiljetten i det svenska 
samhället, språket.  
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Språkets betydelse 
För dem som känner sig rika med två hemländer förefaller nämligen deras sätt att 
tillägna sig det svenska språket ha betydelse. Det verkar som om insikten i det 
svenska samhällets värderingar och traditioner har gått via en förståelse av det 
nya hemlandets språk. Det överskrider den rena inlärningen av ord och gramma-
tik. Språket har varit nyckeln till reflektion över företeelser och olika synsätt.  

Språkets betydelse för möjligheten att skapa sig en bra tillvaro i Sverige har 
behandlats i många sammanhang och kan förmodligen inte överskattas. Ett sätt 
att försöka ge en ytterligare dimension åt den frågan är att rikta intresset mot 
språkets symboliska funktion (Berg, 2003). Jag kommer nedan att hämta stöd 
från den symboliska interaktionismen61 för att försöka förklara innebörden i de 
utsagor som handlar om de intervjuades vedermödor när de lär sig svenska. 

Begreppet symbolisk interaktionism myntades 1937 av Herbert Blumer. Cent-
ralt för det här synsättet är betoningen av människans språklighet. Det är just 
språkförmågan som gör oss till sociala varelser. Vår identitet skapas genom vårt 
språk. När vi tillägnar oss vårt första språk blir det möjligt att förstå symbolerna 
inom den tradition som vi växer upp i. Utan språk ingen symboliseringsförmåga, 
således.  

Eftersom en enskild individ inte kan ge symboler mening bygger symbolise-
ringsförmågan på samspel mellan människor. Världen är uppbyggd av symboler 
i den bemärkelse att vi inom en tradition är någorlunda överens om vad exem-
pelvis pengar, vägskyltar, gester, sedvänjor har för betydelse. De viktigaste sym-
bolerna i alla mänskliga sammanhang är förstås orden, som bärare av innebörder 
som kan kommuniceras mellan människor. 

Språket intar alltså en särställning i vår symboliska värld. Men vi funderar säl-
lan över det märkliga i att varje läte som kommer ur våra munnar i form av ord 
betyder något inom den språkgemenskap som vi ingår i. Orden i sig saknar ju be-
tydelse, det är först i gemenskap med andra individer som innebörderna skapas. 
Förmågan till symbolisering utvecklas alltså i det sociala livet, det vill säga inte-
raktionistiskt (a a).  

Om man förstår de intervjuutsagor som handlar om språket ur ett symboliskt 
interaktionistiskt perspektiv förstår man också att inlärning av ett andra vardags-
språk inte bara handlar om ord och grammatik. I takt med att de intervjuade till-
ägnar sig svenska som vardagsspråk tillägnar de sig också andra symboliska vär-
den och betydelser. Till den första traditionen läggs en andra. Under lyckliga 
omständigheter flätas två traditioner ihop till en rik känsla av två hemländer. I 
mindre lyckosamma fall blir det svårt att förstå det nya hemlandets symboler och 
detta tycks gälla såväl språk som andra värden och betydelser. 

Ett viktigt område som förmodligen också speglar symboliska värden är den 
svenska hälso- och sjukvården. I det här sammanhanget kan sjukvården ses som 
en del i det svenska samhället. Med den utgångspunkten är vi nu framme vid de 
intervjuades möten med den svenska sjukvården. 

––––––––– 
61 Här, liksom i fallet med referenserna till Sartre, används bara en liten del av ett omfattande teori-

bygge som tolkningsredskap i försöken att förstå betydelsen av språk. 
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Att vara patient med invandrarbakgrund 
I den här hermeneutiska studien riktas intresset mot hur det är att vara patient 
med invandrarbakgrund. Men det verkar rimligt att tro att de tolkningar som nu 
följer också belyser enskilda individers möten med den svenska hälso- och sjuk-
vården på en nivå som handlar om allas vår utsatthet när hälsan sviktar. 

I de olika livsöden som vi har fått ta del av finns en röd tråd som belyser bety-
delsen av tidigare erfarenheter när man tvingas söka hjälp på grund av sjukdom 
och ohälsa. Samtidigt bildar patienterfarenheterna viktiga byggstenar i den fort-
satta processen med att finna sig tillrätta i ett nytt hemland. Intervjupersonerna 
har varit patienter i olika perioder av livet. George blev patient redan i samband 
med sin migrationsprocess, medan Sarah och Eric vistades några år i Sverige in-
nan de behövde sjukvård. Annie, Helen, Mary, John och Daniel hade levt flera år 
i Sverige innan de blev patienter i varierande sammanhang.  

Sjukvårdskontakterna har sett olika ut och har också fått olika betydelser för 
dem. George kunde återupprätta sin självrespekt i en vårdrelation till en läkare 
och han kan numera se sina erfarenheter som invandrare i ett nytt perspektiv. Sa-
rah hade kontakt med sjukvården under en intensiv period. Som patient fick hon 
god omvårdnad och hon kände sig väl omhändertagen i en ytterst svår situation. 
Den erfarenheten verkade vara betydelsefull för hennes förmåga att bygga upp 
sitt liv på nytt efter den svåra olyckan. När Eric behövde sjukvård på grund av 
ryggont verkade det som om han måste kämpa för att få respekt. När han sökte 
sig till en ny vårdcentral fick han emellertid en positiv erfarenhet av att bli be-
handlad som en patient bland andra. När Annie hade varit sjukskriven under en 
längre period ställdes hon inför försäkringskassans uppmaning att säga upp sin 
fasta tjänst. Det väckte både frustration och oro och istället för att lyda försäk-
ringskassans råd återupptog hon sitt arbete. Efter flera år i Sverige blev Helen pa-
tient med perioder av sjukskrivning varvat med arbetslöshet och praktikanställ-
ningar. Numera tycks Helen ha funnit sin plats som patient och hjälpsökande, 
något som dock är mycket otillfredsställande för henne. Även Mary hade bott i 
Sverige i flera år innan hon blev långtidssjukskriven för att så småningom få ett 
arbete med anställningsstöd.  

John och Daniel är de intervjupersoner som har längst vistelsetid i Sverige. 
När Daniel drabbades av cancer hade han inte bara Sverige-specifika kunskaper 
utan också sjukvårdsspecifika dito. Han ifrågasätter dock att man måste ha en 
sådan kompetens för att få adekvata svar på sina funderingar. När John opereras 
för sitt ljumskbråck verkar hans tidigare erfarenheter av att vara anhörig till en 
patient i den svenska sjukvården, också vara väsentliga för hur han uppfattade 
vården.  

Vid intervjuernas genomförande hade flera intervjupersoner mer eller mindre 
kontinuerliga kontakter med sjukvården. Mary och Helen hade dock mera lång-
variga vårdkontakter än de övriga.  

Vad är det då som skiljer just Marys och Helens berättelser från de andra in-
tervjupersonernas? När sjukvårdserfarenheterna jämförs med de intervjuades 
etablering på arbetsmarknaden, framträder en tentativ skillnad. De som har lyck-
ats etablera sig på arbetsmarknaden återgår till sitt arbete efter sjukperioden. Det-
ta har varken Helen eller Mary riktigt lyckats med. Mary har enligt egen utsago 
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inte heller prioriterat det svenska språket i särskilt hög grad. Dessa kvinnor har 
förmodligen inte funnit den känsla av sammanhang som vi alla behöver för att 
känna oss hemma i tillvaron. Det verkar som om det var först i patientrollen som 
de fann en hemlik situation tillsammans med andra drabbade svenskar såväl som 
invandrare. När Marys anställningsstöd blir ifrågasatt är det just patientrollen 
hon hänvisar till.  

Att vara patient kan kanske, åtminstone under vissa omständigheter, vara ett 
omedvetet försök att lösa en svårbemästrad situation. Patientrollen kan exempel-
vis betyda att man blir ”någon”, i en situation där man inte är lika utsatt som när 
man är arbetssökande. Att se sig själv som en person med rätt till professionella 
personers omvårdnad kan kanske skapa den trygghet man söker.  

Det var allmänt känt bland intervjupersonerna att bemötandet inom sjukvår-
den kunde variera. De visste att de i det här fallet delade omständigheter med i 
princip alla andra som söker sjukvård, inrikes såväl som utrikes födda personer. 
Deras erfarenheter verkade således förena dem med andra patienter som hade 
liknande upplevelser, i en slags gemenskap. Daniel menade till exempel att till-
gång till vård som är anpassad till den enskilde individens behov mest är en fråga 
om att kunna ställa ”rätt” frågor, att tala med ”voice of medicine” (Mishler, 
1984). Både Eric och Helen ansåg att sjukvården i Sverige har brister, men de 
förstod att dessa brister även drabbade andra patienter, oavsett bakgrund.  

I boken Inifrån utanförskapet – om att vara annorlunda och delaktig beskri-
ver Anders Gustavsson förståndshandikappades situation i samhället. Det visar 
sig att just de erfarenheter som intervjupersonerna delade med varandra utgjorde 
det sociala kittet i deras gemenskap. Det var alltså inte förståndshandikappet i sig 
som var grundläggande för gemenskapen, utan känslan av att dela levnadsvillkor 
med andra (Gustavsson, 2001).  

Om vi med en sådan tanke i bagaget riktar intresset mot de intervjupersoner 
som tycks ha fastnat i en roll som hjälpsökande går det kanske att förklara varför 
Mary och Helen har svårt att komma vidare. I sjukgymnastgrupper, på försäk-
ringskassan och så vidare möter man människor som man kan dela erfarenheter 
med på ett nytt sätt. En ytterligare poäng med patientrollen är att man tycks bli 
behandlad likadant som svenska patienter, till skillnad från på arbetsmarknaden.   

Myntet har dock en baksida. Tryggheten i tillvaron som patient innebär att 
man börjar se sig själv med andra ögon. Helen, som förut arbetade hårt för sin 
akademiska examen, ser sig numera som en äldre, invandrad kvinna utan möjlig-
heter att lyckas inom arbetslivet. Marys tillvaro med sjukskrivning varvat med 
anställningsstöd ger bara chimär trygghet.  

Det ser därmed ut som om både känslan av gemenskap och andra inre proces-
ser har betydelse för hur man upplever situationen som patient med invandrar-
bakgrund. Den svenska sjukvården är uppbyggd inom ramen för ett svenskt 
samhälle. Det innebär att sjukvården också är bärare av traditioner och symboler. 
Vi kan nog alla räkna upp flera symbolvärden som gäller för den svenska sjuk-
vården. Ett väsentligt symbolvärde ligger i normen att alla har rätt till sjukvård. 
Som exempel kan nämnas den upprördhet som ofta förekommer kring nedlägg-
ning av lasarett på mindre orter, eller så kallade gräddfiler för att komma förbi 
operationsköer. För en patient med invandrarbakgrund införlivas dessa värden 
ganska fort. Ibland har det varit just detta som har varit orsak till att man valde 
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att fly till Sverige, som när Mary tvingades lämna en välbekant tillvaro i hem-
landet för att sonen skulle få behandling för sin astma. Som en konsekvens av al-
las lika rätt till sjukvård blir man så småningom medveten om att problemen med 
sjukvårdens begränsade tillgänglighet också drabbar svenskar. Vi är alla i en ut-
satt och sårbar situation när vi blir patienter. 

Delaktighet i vården 
Slutligen vill jag även kasta ljus över den fråga som var central i den inledande 
studien, det vill säga frågan om delaktighet i vården. Finns det då något som lig-
ger bakom de intervjuades olika förhållningssätt gällande delaktighet i vården, 
som inte framgick av den inledande studien? De som återgår till arbete verkar ha 
varit mest aktiva i sin egen vårdplanering. Daniel krävde exempelvis information 
om alternativa behandlingsmöjligheter när han drabbades av cancer. George ar-
betade aktivt för att se sina erfarenheter i ett nytt ljus när hans läkare stöttade ho-
nom. Vården utformades sedan i ett samspel mellan honom och läkaren. Annie 
fick sin sjukpenning indragen och gick tillbaka till sitt arbete. Hon använde sig 
av möjligheten till fortsatt rehabilitering hos en sjukgymnast och ifrågasatte för-
säkringskassans villkor. Eric valde att vända sig till en bättre vårdcentral. När 
John opererades fick han adekvat information och hans eget öppna förhållnings-
sätt hade förmodligen stor betydelse för samspelet med vårdarna. Sarah befann 
sig i en svår kris och överlämnade sig åt vårdarna på intensivvårdsavdelningen. 
När de fysiska skadorna var läkta tog hon tillbaka initiativet. Helen och Mary 
tycks däremot fastna i rollen som hjälpsökande. Det mönster som deras berättel-
ser antyder är att olika former av oöverstigliga svårigheter kan förstärka varandra 
så att det fortsatta livsprojektet blir passivt.  

För intervjupersonerna i den här studien tycks den existentiella situationen 
som patient ha flera beröringspunkter med livssituationen i stort. De personer 
som vi har mött har varit mycket kreativa och modiga när de lämnade sina hem-
länder för att söka tryggheten i ett nytt land. Bland intervjupersonerna finns det 
dock en del variationer i hur de har orkat ta sig igenom de svårigheter som de har 
stött på. De flesta har klarat sig bra igenom den mödosamma migrationsproces-
sen, de har etablerat sig i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden.  

Erfarenheten av att själv ha rett ut en svår situation utgör förmodligen en bra 
grund att stå på när nya svårigheter dyker upp, till exempel i form av ohälsa. De 
som har positiva erfarenheter av att kunna reda upp den ytterst svåra situation 
som det innebär att lämna sitt land och finna sig tillrätta i ett nytt hemland, ver-
kar också ha goda förutsättningar för delaktighet i situationen som patient.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen inleds med en kort sammanfattning. Därefter diskuteras 
fynden i relation till tidigare forskning. Särskilt fokus kommer att riktas mot be-
hovet av så kallad kulturkompetens inom vården. Jag försöker också driva en 
tanke som förhoppningsvis kan utmana våra idéer om det som anses vara främ-
mande och annorlunda.  

Resultatsammanfattning  
Avhandlingens båda empiriska studier har bestått av en mindre inledande studie 
och en huvudstudie. Den inledande studien begränsades till ett fenomen; delak-
tighet, medan huvudstudien tog ett bredare grepp. Intresset riktades mot livssitu-
ationens inverkan på patientsituationen.  

Av den inledande studien framgår att intervjupersonerna upplever sig delakti-
ga när de får ställa krav och blir bemötta med hörsamhet av sina vårdare. Det 
framkommer också att det är väsentligt att kommunikationshinder överbryggs. 
Delaktighet kan även handla om att ha kontroll över vårdsituationen. Bildligt ut-
tryckt kan man se det som att patienten är spelare på samma planhalva som sin 
vårdare. Innebörden i fenomenet delaktighet verkar således handla om en patient 
som är en aktiv deltagare i sin vård och behandling. Delaktigheten förutsätter en-
gagemang, inlevelse och intresse från vårdarens sida. Minst en vårdare måste se 
patienten som en medaktör med rätt att fatta egna beslut. En viktig förutsättning 
för detta tycks vara tillgång till en bra tolk. 

Att avstå möjligheten till delaktighet tycks handla om att inta en mer passiv 
hållning. Här handlar delaktighet inte längre om engagemang, inlevelse och in-
tresse, varken från vårdarens eller patientens sida. Det tycks vara vårdarna som 
sätter normen för vårdens innehåll. Att avstå möjligheten till delaktighet innebär 
visserligen att patienten är en del av en vårdrelation, men på vårdarens villkor. 
Denna omständighet påverkar dialogen, som tycks ske rutinmässigt eller inte 
alls. Patienten anpassar sig till situationen och blir en passiv mottagare. Detta 
kan innebära osäkerhet för en del och trygghet för andra.  

Att inte bli inbjuden till delaktighet tycks främst ha sitt ursprung i att de inter-
vjuade kvinnorna inte förstod. En konsekvens blir att kvinnorna kan förringas 
som personer och endast betraktade som bärare av symtom, helst objektiva och 
mätbara sådana. I denna situation blir patienten otrygg och osäker, något som i 
förlängningen också kan väcka känslor av att vara objektifierad och kränkt.   
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Resultatet av den inledande studien ger således en tentativ bild av förutsätt-
ningar för kvinnliga patienter i relativt hög ålder med bristfällig svenska att bli 
delaktiga i sin vård. Den inledande studien bidrog också med kunskap om hur 
svårt det kan vara att genomföra öppna och följsamma intervjuer med tolk. Först 
i huvudstudien söktes en mera helhetsorienterad bild, där livssituationen i stort 
också fick betydelse. Därmed fokuserades inte fenomenet delaktighet, men det 
kom att få viss betydelse för den sammanfattande tolkningen i huvudstudien.   

Huvudstudien visar att intervjupersonernas tillvaro som patienter tycks ha sto-
ra beröringspunkter med deras hela livssituation. Studien visar vidare att olika 
former av oöverstigliga svårigheter kan förstärka varandra. Detta kan, i sin tur, 
innebära att ambitionen att etablera sig i ett nytt hemland kan bli passivt. Positiva 
erfarenheter av att ha rett upp en ytterst svår situation, som att lämna sitt hem-
land och finna sig tillrätta i ett nytt, ger däremot gynnsamma förutsättningar för 
att möta nya svårigheter i samband med ohälsa. Det verkar handla om aktiva per-
soner som skapar sig en tillvaro i Sverige som känns tillfredsställande.  

För patienter med invandrarbakgrund tycks alltså tidigare erfarenheter av ut-
satta situationer få betydelse för hur patientsituationen upplevs och hanteras. Att 
ha med sig positiva erfarenheter av att klara av svåra hinder under etableringen i 
Sverige tycks ge tilliten en skjuts framåt. Det inverkar positivt på den fortsatta 
möjligheten att skapa sig en tillvaro i Sverige som man är tillfreds med. Tilliten 
till sin egen förmåga tycks också skapa goda möjligheter till delaktighet i vården 
i form av egna beslut.  

Strävan med huvudstudien var att på ett mera djuplodande sätt svara an mot 
avhandlingens syfte än vad som visade sig vara möjligt med den inledande studi-
en. Resultatet i huvudstudien har emellertid många beröringspunkter med andra 
vårdvetenskapliga studier med individorienterade perspektiv. Kunskapstillskottet 
med den här avhandlingen handlar huvudsakligen om att såväl positiva faktorer 
som problem tycks förstärka varandra. Inför den insikten är det viktigt att kom-
ma ihåg att en migrationsprocess i princip alltid härstammar från en svår livssi-
tuation. Till detta kommer ofta svårigheter som till exempel kan ha med arbets-
marknaden att göra och som innebär att det blir svårt att komma in i ett nytt sam-
hälle. Detta får i sin tur betydelse när en person med invandrarbakgrund blir pati-
ent.  

Resultatet av den här avhandlingen lyfter således fram betydelsen av att pati-
enter med invandrarbakgrund måste behandlas som individer. Varje individs be-
rättelse behöver synliggöras.  

Resultatet bekräftar därmed tidigare studier om betydelsen av individuellt an-
passad vård. Genom att synliggöra varje individs berättelse fördjupas kunskapen 
om hur individuella behov alltid varierar. Av resultatet framgår även att integra-
tion i gynnsamma fall kan upplevas som att man numera har två hemländer.  

Delaktighet 
Avhandlingens inledande studie hade ett uttalat fokus på fenomenet delaktighet. 
I den studien var det dock svårt att se hur de intervjuade kvinnornas erfarenheter 
av delaktighet skiljde sig från andra studier om patienters delaktighet. Det som 
däremot tydliggörs är behovet att överbrygga språkliga hinder, när sådana före-
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ligger. För patienter med invandrarbakgrund kan det innebära att vårdare bör ha 
kompetens att överbrygga kommunikationshinder, till exempel kunskap om var 
bra tolkar finns att tillgå och hur man kommunicerar via tolk. Att detta framkom 
i den inledande studien är förmodligen en konsekvens av att intervjupersonerna i 
lägre grad än intervjupersonerna i huvudstudien tycktes ha funnit en plattform i 
det svenska samhället. Framförallt blev det tydligt genom språkförbistringen och 
den nära nog obefintliga etableringen på arbetsmarknaden bland kvinnorna i den 
inledande studien. 

I huvudstudien fick fenomenet delaktighet betydelse först i den sammanfat-
tande tolkningen. Den visar att de intervjupersoner som hade etablerat sig i Sve-
rige, var de som också tycktes vara delaktiga i sin situation som patient. Här ver-
kade frågan om delaktighet var en implicit del av en integrationsprocess som 
bland annat innebär att man tar till sig normen om delaktighet.  

Avhandlingens huvudstudie bekräftar, åtminstone delvis den inledande. Det 
blev ännu en gång tydligt att patienter med invandrarbakgrund har samma behov 
av åtminstone en god vårdrelation som patienter i allmänhet (se t.ex. Cahill, 
1996; Eldh m.fl., 2006; Frank m.fl., in press; Johansson & Ekebergh, 2006; Lars-
son m.fl., 2007). Vårdaren bör även här ha har ett öppet, intresserat och engage-
rat förhållningssätt, som inbjuder till delaktighet. Avhandlingens båda studier vi-
sar att delaktighet bygger på ett bra vårdmöte. Huvudstudien lyfter också fram 
betydelsen av att få ta egna aktiva beslut, i relation till sina vårdare. Dessa ny-
ansskillnader i resultatet kan möjligen härledas till den språkförbistring som var 
tydlig i den inledande studien. I huvudstudien var dessutom samtliga kvinnor och 
män i arbetsför ålder, till skillnad från kvinnorna i den inledande studien. Delta-
garna i huvudstudien var tvungna att reflektera över sina valmöjligheter för att 
trygga sin försörjning.     

Betydelsen av delaktighet har debatterats i massmedia. I Göteborgs-Posten 
(2007-12-23) hade en artikelförfattare fått vård och behandling för prostatacan-
cer. I artikeln kan man ana en implicit fråga om patienters rätt att fatta egna be-
slut också fråntar sjukvården dess ansvar. Författaren gav flera exempel på hur 
han själv fick skaffa kunskap om olika behandlingsmetoder. Vid samtliga återbe-
sök fick han dessutom träffa olika läkare. Den här mannen har uppenbarligen va-
rit en aktör, som aktivt har sökt information och tagit egna beslut rörande lämp-
lig behandling. Om vi ser mannens erfarenheter i ljuset av den inledande studiens 
resultat framkommer att han har ställt krav och möjligen också haft någon form 
av kontroll över vårdsituationen. I den bemärkelsen kanske han kan ses som en 
delaktig patient. Han tycks däremot inte ha mött hörsamma vårdare. Detta visar 
att mannen inte verkar ha fått tillgång till det som kan betecknas som grund-
läggande i vården, nämligen att som patient ges tillgång till adekvat information 
och ha en fungerande relation till minst en vårdare. Vad denna avhandling visar 
är att delaktighet alltid bör bygga på en fungerande vårdrelation. Tillgången till 
sådana relationer tycks dock variera.   

Diskriminering  
I bakgrunden har förekomst av diskriminering inom sjukvården berörts. Varken 
det övergripande syftet för avhandlingen eller forskningsfrågan i huvudstudien 
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handlade om att undersöka förekomst av diskriminering. Intervjupersonerna har 
dock berättat om sina levda erfarenheter och ibland har diskriminering berörts, 
mest inom arbetslivet och vid kontakter med försäkringskassan. En av intervju-
personerna, Eric, ansåg sig ha blivit bemött på ett kränkande sätt inom sjukvår-
den. Han löste situationen genom att byta vårdcentral. Han trodde sig veta att 
många patienter blev nonchalerade på den första vårdcentralen. De andra inter-
vjupersonerna menade att inom sjukvården blev alla patienter, oavsett bakgrund, 
behandlade på samma sätt, i den mening att det var långa väntetider för alla, 
svårt att komma fram på telefon till vårdcentralen och ibland också svårt att få 
tillgång till adekvat vård när man är sjuk. Dessa problem bekräftas av Socialsty-
relsen (2000). Men deras rapport visar också att de undersökta invandrargrup-
perna inte hade känt sig diskriminerade på grund av ursprung vid kontakter med 
sjukvården i lika stor utsträckning jämfört med samhället i stort (a a).  

Under sensommaren 2007 började dock ombudsmannen mot etnisk diskrimi-
nering (DO) att driva två rättsliga processer om diskriminering gällande patienter 
med invandrarbakgrund. I båda fallen handlade det om en och samma läkare som 
i kränkande ordalag hade beskrivit sina patienter i intyg till försäkringskassan 
(www.do.se/o.o.i.s/2263 Dnr: 1189-2004 och 172-2006). Den pågående rättsliga 
processen talar för att det förekommer diskriminering av patienter inom sjukvår-
den och kanske i högre utsträckning än vad Socialstyrelsen (2000) visade. Det 
kan också finnas ett mörkertal av oanmälda incidenter.   

Individperspektiv i vården – öppenhet inför patientens 
livsvärld 
I avhandlingens bakgrund skisserades som bekant två perspektiv som dominera-
de forskningen kring patienter med invandrarbakgrund. Ett perspektiv studerade 
etniskt avgränsade invandrargrupper och specifika kulturella behov. Det andra 
perspektivet lade tonvikten vid ett individanpassat synsätt med betoning på det 
allmänmänskliga.  

Min avhandling knyter an till det sistnämna perspektivet. Med mina perspek-
tiv- och metodval och (i viss mån följdriktigt) med mina resultat vill jag betona 
vikten av att varje patients berättelse bör bli synlig.  

Gerrish (2000) tycks utgå från samma perspektiv i sin studie av patienters och 
vårdares erfarenheter av individanpassad vård och tolkanvändning. Enligt Ger-
rish innebär denna form av vård att vårdare inte har förutfattade meningar om en 
patient på grund av exempelvis ålder, kön och vilket land patienten härstammar 
från, något som de intervjuade sjuksköterskorna i studien höll med om. Dock vi-
sade resultatet även skillnader i hur vården av patienter med invandrarbakgrund 
bör vara och hur den egentligen är (a a). Gerrish (2001) har också funnit att otill-
räcklig användning av tolk äventyrar tillgången till vård och behandling. Patien-
ter som inte talar majoritetsbefolkningens språk får inte vård i samma utsträck-
ning som de patienter som talar samma språk som sina vårdare (a a). I en senare 
studie studerades användandet av tolk (Gerrish m.fl., 2004). Den studien visade 
att patienterna hade en negativ bild av mötet med sjukvården när tolk inte använ-
des. Vårdarna, i sin tur, var medvetna om språkbarriärerna, men utnyttjade 
knappt tolkförmedlingen. De vårdare som hade fått träning i att kommunicera via 
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tolk, använde däremot tolk mer frekvent än sina kollegor (a a). Det visar även en 
studie av Novak-Zezula, Schulze, Karl-Trummer, Krajic och Pelikan (2005).  

Det finns tidigare forskning, genomförd i Sverige som pekar på att kommuni-
kationssvårigheter kan förekomma också när både patienter och vårdare har 
svensk bakgrund (se t.ex. Efraimsson, Sandman, Hydén & Rasmussen, 2004; 
Efraimsson, Sandman & Rasmussen, 2006; Wiman & Wikblad, 2004). När 
kommunikationen mellan vårdare och kvinnliga patienter studerades i samband 
med vårdplaneringsmöten på sjukhus, framkom att patienterna var oförberedda 
och saknade kunskap om vårdplaneringens funktion. Sjuksköterskorna använde 
inte mötet till att informera sina patienter, vilket följaktligen lämnade patienterna 
utanför. Trots det var patienterna angelägna om att anpassa sig till den rådande 
situationen, de accepterade helt enkelt de beslut som fattades (Efraimsson m.fl., 
2006). Bristfällig kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter har även 
studerats av Wiman och Wikblad (2004). De fann att sjuksköterskorna intog en 
slags ”vänta och se” attityd. Bristen på engagemang var tydlig (a a). En anled-
ning till svårigheter i kommunikationen mellan patient och vårdare, oavsett pati-
entens bakgrund, kan vara den specifika struktur som kännetecknar medicinska 
bedömningar. Dessa har studerats av Sätterlund-Larsson (1989). Hon fann att 
samtal mellan läkare och patient präglades av läkarens medicinska perspektiv 
och institutionens makt, vilken i sin tur styrdes av tidspress, begränsad ekonomi 
och effektivitetstänkande (a a). Det resultatet bekräftas av Efraimsson m.fl. 
(2004).   

Bristfällig kommunikation tycks alltså kunna drabba alla patienter inom hälso- 
och sjukvården. Situationen kan dock bli ännu mer problematisk när kommuni-
kationen ska ske via en tolk, eller ännu värre, när tolk inte används trots att det 
behövs.  

Som framgick i avhandlingens bakgrund har den individorienterade vården 
när det gäller patienter som har invandrarbakgrund kritiserats av Cortis (2004), 
Samarasinghe m.fl. (2006), Searight och Gafford (2005) samt Thylin m. fl. 
(2007). De menar att vård av patienter med invandrarbakgrund inte endast hand-
lar om att överbrygga språkliga barriärer, som exempelvis Gerrish påstår. Kriti-
ken riktas främst mot att det ofta är vårdaren som i en individorienterad vård sät-
ter normen för vårdens innehåll. Problematiken kan anas i Gerrish studie (2000), 
där vårdarna inledningsvis ger uttryck för ett individanpassat arbetssätt. När Ger-
rish i samma studie undersökte hur vårdarna mötte sina patienter, visade de sig 
ha ett auktoritärt synsätt (a a).  

Svar på frågan om vården verkligen är anpassad till individuella behov kan 
man enligt mitt sätt att se bara få i intervjuer med personer som har erfarenheter 
som patienter, inte som vårdare. Mina empiriska studier talar således för ett indi-
vidperspektiv, vilket följaktligen talar för att vårdare behöver bemöta sina patien-
ter med ett öppet förhållningssätt. För att det ska vara möjligt bör det ske en kon-
tinuerlig problematisering inom hälso- och sjukvården kring hur villkoren ser ut 
för tillgång till vård. Finns det skillnader mellan den vård som ges till utlands-
födda och svenskfödda patienter och hur ser dessa i så fall ut? En närliggande 
diskussion handlar naturligtvis om tillgång till vård och behandling beroende på 
om patienten är en kvinna eller man (se t.ex. Eduards, 2007). 
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Kulturkompetens 
Vi skall för en stund återvända till Leiningers transkulturella omvårdnadsteori 
som jag valde att problematisera i avhandlingens bakgrund. I sin definition me-
nar Leininger att kulturella värderingar är betingade (Gebru & Willman, 2002). 
Kritiska röster menar att en sådan teori förutsätter att alla patienter identifierar 
sig med sin ursprungskultur och att relationen till denna kultur ses som alltige-
nom positiv (Fioretos, 2002; Gaunt, 2002).  

Som framgick av huvudstudien hade flera av intervjupersonerna flytt från sina 
hemländer på grund av förföljelse eller fattigdom. Resultatet antyder att känslan 
för det tidigare hemlandet och dess kultur kan upplevas som problematisk. Pro-
fessionella vårdare bör följaktligen ställa sig frågande till och problematisera an-
vändandet av teorier om vad som är viktigt vid vård av patienter med invandrar-
bakgrund.  

En annan problematisk konsekvens blir tydlig när Leiningers teori tillämpas 
som teoretiskt perspektiv i vetenskapliga studier. Teorin är visserligen utformad 
för att ge ett helhetsperspektiv, men vid empirisk användning tycks intresset rik-
tas nästan uteslutande mot etniskt avgränsade grupper. Här finns en tydlig risk 
för kategorisering efter yttre karaktäristika. 

Mina resultat talar inte för att god vård av patienter med invandrarbakgrund 
bygger på att vårdare lär sig kulturella särdrag, så som Leininger (Leininger, 
1999; Leininger, 2002; Leininger & McFarland, 2006) framhåller. Data i den här 
avhandlingen bygger på öppna intervjuer där intervjupersonerna har haft goda 
möjligheter att lyfta fram det som är betydelsefullt i deras livsvärld. I en livs-
världsstudie som denna, verkar det inte som att patienter med invandrarbakgrund 
har annorlunda behov än andra patienter.  

Tillåt mig att spekulera lite om hur tankar om att vissa grupper har speciella 
behov kan uppstå. I en analys av hur den svenska gemenskapen skapas, använder 
idéhistorikern Michael Azar den dansande ringen som metafor (Azar, 2006). 
Denna ring, menar han, knyter alltid an till inneslutning och uteslutning. Motsat-
serna är varandras förutsättning i den mening att ”inklusionen klarar sig inte utan 
exklusionen” (a a s. 79). Utan en utsida finns ingen insida, utan värme finns ing-
en kyla och det kända klarar sig inte utan det främmande. Genom symboliken 
nystar Azar i frågan om vad som håller samman ringen och ger en möjlig för-
klaring till strukturell diskriminering som drabbar icke-svenskar.  

Möjligheten att få ta del av en gemenskap är ett bevis på tillhörighet. Ett ex-
empel är det svenska passet, som intygar att en person är en del av Sverige. Det 
som skapar gemenskapen är emellertid alltid på glid, menar Azar, vilket blir tyd-
ligt i definitionen av vem som kan betraktas som svensk. En äkta svensk, skriver 
Azar ”är den som inte är som den som inte är det” (a a s. 82). Polariseringen, 
mellan vem som kan betraktas som svensk respektive icke-svensk, förutsätter 
den svenska gemenskapen som en harmonisk helhet. Svårigheter uppstår när 
man ska fastslå vad som formar den svenska gemenskapen, eftersom den stän-
digt är under omformande. Ett sätt att hantera den otydlighet som indirekt upp-
står, är att inordna och kategorisera människor. Då erhålls en tydlig struktur i 
vem som är vem och vad som är vad (Azar, 2006).   
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Vi är nog alla, mer eller mindre, benägna att tänka i kategorier, som Azar 
(2006) skriver. Därför är det dags att kritiskt reflektera över tanken på varför en 
profesionell vårdare bör ha kulturspecifika kunskaper när de vårdar patienter 
med invandrarbakgrund. Kanske talar detta bara till vårt behov av att kategorise-
ra och systematisera när det gäller att förstå det främmande? Därmed befästs bil-
den av patienter med invandrarbakgrund som främmande och med annorlunda 
behov. En risk med detta synsätt är att vårdare bemöter patienter utifrån stereo-
typa bilder av hur en person med rötter i ett annat land ska vara eller uppträda.  

Bemötande av patienter med invandrarbakgrund 
Hur kan då sjukvården förbättra bemötandet av patienter med invandrarbak-
grund? Flera studier talar för att vårdare upplever sådana möten som svåra (se 
t.ex. Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006; Ekman, Martilla & Emilsson, 2000; 
Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe, 2007; Samarasinghe, Fridlund & Arvids-
son, 2006). Hultsjö och Hjelm (2005) belyser vårdares erfarenheter av att möta 
invandrare inom akut psykiatrisk och somatisk vård. Av studien framgår att det 
till exempel kan vara komplicerat för vårdare att förstå asylsökande flyktingar. 
Individuella variationer i uppträdande bland patienterna uppfattades nästan alltid 
som uttryck för en annan kultur. Som exempel kan nämnas att patienter med an-
nan bakgrund sågs som mer högljudda än svenska patienter. Språkliga hinder i 
mötet mellan patienter och vårdare innebar ibland att ambulanspersonal fick 
rycka ut på icke-akuta larm. Författarna drar slutsatsen att vårdare behöver en 
djupare förståelse för hur individuella behov påverkas av migration och etnisk 
bakgrund (a a).  

Samarasinghe (2007) menar att en del sjuksköterskor inom primärvården som 
möter familjer med invandrarbakgrund, har ett etnocentriskt62 förhållningssätt. 
Det innebär att vårdarbetet genomförs enligt svenska värderingar och praxis. Fo-
kus riktas till exempel inte mot familjen som helhet. Sjuksköterskorna i den här 
studien uppfattade de kulturella skillnaderna som frustrerande. Berlin, Johansson 
och Törnkvist (2006) menar att det är vanligt att vårdare upplever sin kompetens 
som otillräcklig i mötet med patienter med invandrar- eller flyktingbakgrund. 
Sjukvårdens organisation kan alltså försvåra arbetet ytterligare.  

Flera studier ger förslag på hur problemen kan lösas. Ekman m.fl. (2000) me-
nar att vårdare är intresserade av att lära sig mer om kulturella olikheter. Ett sätt 
att få sådan kunskap är att tillvarata den kompetens som kan finnas hos vårdare 
som själva har invandrarbakgrund. Medvetenhet om kulturella frågor kan leda 
till ökad öppenhet inför patienter med invandrarbakgrund, hävdar författarna. 
Det kan, i sin tur, bidra till ett förbättrat omhändertagande (a a). En annan inrikt-
ning, som verkar ligga nära det individorienterade perspektivet, presenteras av 
Bäärnhielm (2003). Hon föreslår att sjukvårdsorganisationer med ansvar för pa-
tienter med olika etniska bakgrunder bör arbeta för att rikta vårdarnas medicins-
ka synsätt mot ett mer patientorienterat arbetssätt (a a). Denna inriktning stöds av 

––––––––– 
62 Begreppet etnocentrism betyder att den egna kulturens värdesystem används som utgångspunkt vid 

bedömning av andra kulturer (Nationalencyklopedin, 2007).  
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Hultsjö och Hjelm (2005). De menar att vårdare bör skaffa sig kunskap om hur 
patientens individuella situation påverkas av migration och kulturella skillnader 
(Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Ett mer familjeinriktat arbetssätt presenteras av Samarasinghe m.fl. (2006). 
De menar att vårdare kan hjälpa patienter med invandrarbakgrund genom att 
minska stressfyllda faktorer som utanförskap och isolering. Det stärker hela in-
vandrarfamiljens, och inte endast individens, egna resurser (a a).  

Jag har nu nämnt flera studier som lyfter fram svårigheter, men även lösningar 
på problem som kan uppstå i möten mellan vårdare och patienter med olika et-
nisk bakgrund. Att, som några författare föreslår, utbilda vårdare i kulturella 
skillnader, skulle förmodligen skapa ett orimligt behov av utbildning inom sjuk-
vården gällande såväl kulturer som subkulturer. Det verkar vara en mycket svår 
uppgift att exempelvis samla in och hålla uppgifter om kulturella olikheter63 
uppdaterade. Det skulle förmodligen också ställa vårdare inför flera dilemman. 
Om två perspektiv inom en och samma kultur motsäger varandra, vilket skulle då 
väljas? Och, hur ska vårdare agera om kulturella yttringar går stick i stäv med 
hälso- och sjukvårdslagstiftningen i Sverige? 

I mina studier gick det, som bekant, inte att finna något specifikt för alla pati-
enter med invandrarbakgrund. Kanske berodde det på att intervjupersonerna hade 
olika etniska bakgrunder. Istället visar de empiriska studierna på betydelsen av 
variationer av allmänmänskliga behov som nog kan kännas igen hos alla patien-
ter. Kanske bör vi här fundera i de termer som Azar (2006) talar om. Vi männi-
skor är nog benägna att definiera det som vi inte känner igen eller det som vi inte 
förstår. Detta handlar förstås om att skapa ordning i tillvaron. Att försöka under-
lätta mötet med den utlandsfödde patienten genom att i första hand intressera sig 
för hennes kulturella uttryck tillfredsställer förmodligen det behovet. Det handlar 
alltså om att förstå vårt eget behov av att definiera, menar jag. Betoningen på 
kulturell kompetens kan innebära att olikheter fokuseras och att majoritetsbe-
folkningen kan känna sig trygga med att stå för det normala.64  

Metoddiskussion 
Det här avhandlingsarbetet har, i likhet med andra forskningsprojekt, varit en 
process fylld av ställningstaganden. Jag kommer i det följande att reflektera 
kring några av de vägskäl som har varit väsentliga för avhandlingsarbetets ut-
formning. Ett val som ägde rum relativt tidigt i forskningsprocessen var att ut-
forma avhandlingen som en monografi. En annan valsituation uppstod när svå-
righeterna att nå en djupare förståelse blev uppenbar efter den inledande studien. 
Detta fick som konsekvens att avhandlingens huvudstudie genomfördes med en 
tolkande ansats. I min strävan efter ett hermeneutiskt förhållningssätt har jag låtit 
mina eventuella läsare ta del av de metodologiska vedermödor som har dykt upp 
i båda studierna. Jag har även återgivit det mest väsentliga i intervjupersonernas 

––––––––– 
63 Kulturella olikheter innebär att man förutsätter att de olikheter som finns, kan förklaras av kultur. 
64 Ett liknande resonemang förs av Öhlander (2004).  
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berättelser. Skapandet av en genomskinlig process följer min avsikt att låta öp-
penhetens princip råda. Detta har emellanåt visat sig lättare sagt än gjort. I det 
kommande avsnittet om validitet kommer jag att utveckla mina tankar kring hur 
problematiken har hanterats. 

En fråga som jag tidigt ställdes inför var, som sagt, om det skulle vara lämp-
ligt att dela upp det valda forskningsområdet i en sammanläggningsavhandling.65 
Den inledande studien hade till exempel kunnat rapporteras i artikelformat för 
publicering i en vetenskaplig tidskrift. Den är förhållandevis kort66 och en publi-
cering hade inneburit att forskningen blivit granskad och nått ut till ”forskarsam-
hället” redan före disputation. En sammanläggningsavhandling hade alltså med-
fört flera goda konsekvenser.  

Jag blev dock snart varse att det fanns nackdelar med flera mindre studier 
inom det forskningsområde som jag hade valt. Den inledande studien hade vis-
serligen en omfattning som lämpade sig för artikelformatet. I den studien brotta-
des jag emellertid med svårigheter som gjorde att jag valde att ställa betydelse-
frågor i huvudstudien, för att nå en djupare förståelsenivå. För att dessa inte skul-
le bli avgränsade och därmed förlora djup ställdes större krav på omfång än en 
studie som presenteras i artikelformat. Avhandlingen kom således att utformas 
som en monografi, som en följd av forskningsområdet.  

En annan konsekvens var metodologisk. Den inledande studien genomfördes 
med en fenomenologisk ansats och resulterade i tre meningsteman. På grund av 
datas kvalitet gick det inte att nå fram till en essens. Det var inte heller möjligt att 
bedöma om, och i så fall hur, de undersökta kvinnornas delaktighet skiljer sig 
från andra studier, som har beforskat patienters delaktighet med andra utgångs-
punkter.  

De nu nämnda svårigheterna i den inledande studien innebar att jag såg det 
som angeläget att ta ett djupare tag kring frågan om delaktighet genom att rikta 
intresset mot situationen som invandrare i det svenska samhället. Jag ville förstå 
den betydelse invandrarbakgrunden kan ha för mötet med hälso- och sjukvården. 
Tidigare studier av patienter med invandrarbakgrund diskuterar visserligen bris-
ter i olika länders mottagande av asylsökande i allmänhet, men det var svårt att 
finna studier som tog ”omvägen” över samhället i stort för att förstå hur det är att 
vara patient med invandrarbakgrund. Några svenska studier, som nämndes i av-
handlingens bakgrund (Akhavan m.fl., 2007; Hjelm m.fl., 2005; Samarasinghe & 
Arvidsson, 2002), har studerat personer med invandrarbakgrund och deras upp-
levelser av hälsa. Akhavan m.fl. (2007) har undersökt kvinnor med iransk bak-
grund och deras uppfattningar om vilka faktorer som kan påverka hälsan. Studi-
en visade att kvinnorna påverkades negativt av arbetslöshet och diskriminering 
(a a). Hjelm m.fl. (2005) visade att män med invandrarbakgrund upplevde det 
som positivt för hälsan att ha ett arbete (a a). Samarasinghe och Arvidsson 
(2002) visar ett liknande mönster, då utifrån ett familjeperspektiv (a a). Enligt 

––––––––– 
65 En sammanläggningsavhandling innehåller vanligtvis fyra frågeställningar och empiriska studier 

som rapporteras i artiklar. Avhandlingen inleds med en ramberättelse. 
66 Artiklar som publiceras i vårdvetenskapliga tidskrifter begränsas ofta till ett omfång av 5000 ord.  
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dessa studier kan mötet med det svenska samhället ha betydelse för hälsan. Detta 
kom att bli ett motiv för huvudstudien. 

Forskningsfrågans komplexitet innebar att jag använde mig av en hermeneu-
tisk ansats i huvudstudien. Valet öppnade även möjligheter att använda teorier 
och tidigare forskning för att utveckla tolkningsarbetet och lyfta fram innebörder 
i ett nytt ljus.  

Att använda fallbeskrivningar i forskning kan dels handla om att följa en eller 
ett fåtal intervjupersoner (se t.ex. Donnelly, 2000; Downs, Bernstein & Marche-
se, 1997; Im & Yang, 2006). Det är ett arbetssätt som påminner om huvudstudi-
en i denna avhandling. Fallbeskrivningar kan också innebära att en situation är 
själva fallet (se t.ex. Bender, Clawson, Harlan & Lopez, 2004) eller rapportering 
av ett patientfall med ett visst sjukdomstillstånd (se t.ex. Zagvazdina, Zagvazdin, 
Willis, Gonzalez, Lesser & Dickinson, 2005). Metodmässigt innebär sådana stu-
dier ett annorlunda upplägg jämfört med min huvudstudie. Vid databassökning 
framkom att det tycks vara relativt ovanligt att arbeta med fallstudier enligt det 
arbetssätt som används i huvudstudien, åtminstone inom vårdvetenskap i Sveri-
ge.67    

Avhandlingens huvudstudie är livsvärldsorienterad, trots att teorier och tidiga-
re forskning har använts. Det innebär att samtliga tolkningar utgår från datamate-
rialet, det vill säga intervjupersonernas berättelser om levda erfarenheter. Först 
när data behövde förklaras användes teori eller tidigare forskning.  

Reflektioner kring arbetet med att få meningsfulla data 
I den inledande studien undersöktes således fenomenet delaktighet. Jag ville 
även få en överblick över möjligheter och hinder för en kommande, fördjupad 
studie. När jag valde intervjupersoner var ledstjärnan variation. Jag ville skapa 
ett innebördsrikt material som belyste det undersökta fenomenet ur flera perspek-
tiv. I en kvalitativ studie som denna söks alltså inte representativitet i undersök-
ningsgruppen som i en kvantitativ studie. Som bekant deltog åtta kvinnor i studi-
en. Vi kan bara spekulera i hur datamaterialet skulle ha sett ut om både män och 
kvinnor hade deltagit. Det hade kanske resulterat i ett mer variationsrikt datama-
terial. När den här datainsamlingen genomfördes behövdes etiskt tillstånd för in-
tervjustudier. En möjlighet hade varit att utöka det etiska tillståndet till att gälla 
mer än ett hemsjukvårdsområde, för att bredda intervjumaterialet. Jag stannade 
emellertid kvar i det valda hemsjukvårdsområdet. Anledningen var en viss tids-
press från anslagsgivaren, studien skulle genomföras och rapporteras68 under en 
begränsad tid.  

––––––––– 
67 För att söka tidigare studier användes följande sökord i CINAHL: immigrants or ethnic groups, 

case study or case report, patient perspective or client perspective, qualitative. Sökorden kombine-
rades med ”and”. Sökningen begränsades till ”research” och resulterade i 48 träffar. Utförd 2008-
02-07. Samma sökord användes i databaser PubMed, med begränsningarna ”humans”, ”english”, 
”core clinical journals” samt ”nursing journals”. Sökningen resulterade i 1 träff. Utförd 2008-02-08. 

68 En annan version av avhandlingens inledande studie finns publicerad som FoU-rapport (Björk 
Brämberg, 2004). 
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De intervjuade kvinnorna hade en gemensam sjukvårdserfarenhet av att få 
hemsjukvård. Kontakten med hemsjukvården hade föregåtts av sjukvårdskontak-
ter i form av öppen- eller slutenvård, på vårdcentral eller sjukhus. Anledningen 
till att de hade hemsjukvård varierade stort, liksom antalet hembesök per vecka. 
Någon behövde hjälp med att ta läkemedel på rätt tider. En annan, som var drab-
bad av cancer, fick vård i livets slutskede.   

 I undersökningsgruppen fanns en god variation av vistelsetid i Sverige och 
orsaker till kontakter med hemsjukvården. En något mindre variation var det 
bland intervjupersonernas ursprungsländer, med en viss tyngdpunkt kring län-
derna i Mellanöstern. Det är möjligt att detta speglar ursprungsländer för invand-
rare bosatta i hemsjukvårdens upptagningsområde, även om det inte var min av-
sikt. 

Som en konsekvens av språksvårigheterna i studien anlitades tolk. Flera tidi-
gare studier belyser betydelsen av tolk i samtal mellan patienter och vårdare, el-
ler när en tolk översätter forskningsintervjuer. Dessa studier diskuterar i olika 
omfattning tolkens uppgift och roll under intervjun. När Fatahi, Mattson, Hasan-
poor och Skott (2005) undersökte tolkars erfarenheter av att översätta samtal 
mellan patient och vårdare, framkom att tolken, förutom sitt översättningsupp-
drag, även balanserade relationerna i gruppen. Vanligtvis riktades vårdarnas in-
tresse mot patienterna, vilket innebar att tolken kunde utföra sin uppgift som 
”språkrör” för patienten.  

Ibland blev dock situationen annorlunda, menar författarna. Vårdarna riktade 
istället fokus mot tolken och detta ändrade balansen i gruppen. Det fick konse-
kvensen att patienten också riktade sig mot tolken. Ekonomiska åtstramningar 
kan också påverka tolkarnas arbetssituation. Till exempel kan minskade resurser 
ge upphov till bristande personalkontinuitet, menar författarna. En välfungerande 
personalgrupp gör att personal och tolkar lär sig varandras arbetssätt, vilket tro-
ligtvis ökar kvaliteten i det samarbete som ett tolkuppdrag innebär. I sina slutsat-
ser poängterar Fatahi m.fl. (2005) att vårdare, som använder tolk för översättning 
av samtal, bör hålla ett strikt fokus mot patienten. Vidare bör vårdarna se till att 
placera sig på ett sätt som optimerar möjligheterna för att utveckla en god rela-
tion till patienten (a a). Rätt utnyttjad möjliggör tolken att patienten kan ge ut-
tryck för sina behov i ett djupare samtal med sin vårdare (Coiffi, 2003). 

I en litteraturstudie har Wallin och Ahlström (2006) funnit att tolkens roll är 
sparsamt beskriven i empiriska intervjustudier med kvalitativ ansats. De menar 
att tolkens arbetssätt, påverkan på forskningsprocessen och studiens resultat bör 
problematiseras. Annars minskar tillförlitligheten i studier där tolkar används. 
Antalet tolkar bör begränsas, om möjligt ska endast en tolk användas (a a). Kap-
borg och Berterö (2002) lyfter fram validitetsfrågan i samband med tolksituatio-
ner. De poängterar nödvändigheten av att forskaren känner till om tolken över-
sätter ord för ord, eller endast sammanfattar det som intervjupersonen har sagt. 
För att säkra validiteten bör tolken vara insatt i forskningsprocessen och de kva-
litetskrav som råder (a a).   

I den inledande studien innebar variationen i kvinnornas ursprungsländer och 
språk att fem tolkar anlitades för att översätta intervjuer. Behovet av att begränsa 
antalet tolkar, som Wallin och Ahlström (2006) förespråkar, fick alltså stå tillba-
ka för kravet på god variation bland intervjupersonerna. Gällande empiriska stu-
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dier ser jag det som i princip omöjligt att så snävt begränsa antalet tolkar. Inom 
ett och samma språk finns vanligtvis flera dialektala skillnader, något som talar 
emot idén om att anlita endast en tolk.  

Vid varje intervjutillfälle placerade tolken och jag oss så att intervjun kom att 
ske mellan mig och intervjupersonen, med tolken som översättare. Detta tror jag 
stärkte den intervjuade kvinnans upplevelse av att intervjun skedde mellan henne 
och mig. Placeringen underlättade även för mig att rikta ett aktivt fokus mot in-
tervjupersonen och dennes erfarenheter av det undersökta fenomenet. Placering-
en tydliggjorde också balansen i gruppen. Tolken var den som översatte, inte en 
person som förde intervjupersonens talan, något som också Fatahi m.fl. (2005) 
framhåller. 

Jag bedömde att de anlitade tolkarna hade den kompetens som krävdes för 
uppdraget och att det talade för en god tillförlitlighet. Tillförlitligheten i tolkens 
översättning kan relativt enkelt bedömas genom att en annan tolk lyssnar på 
ljudupptagningen från intervjun, för att bedöma överensstämmelse mellan inter-
vjupersonens utsagor och tolkens översättning. Ett sådant arbetssätt hade kunnat 
användas i den inledande studien, samtidigt som anlitandet av fler tolkar var för-
knippat med ytterligare kostnader. Inom ramen för studiens ekonomiska resurser 
prioriterades auktoriserade tolkar med erfarenhet av översättningsuppdrag inom 
sjukvård.  

Att intervjuerna inte gav ett bättre datamaterial var förmodligen en kombina-
tion av de krav som den öppna intervjun ställer på intervjuare och intervjuperson 
och de svårigheter som det innebär att genomföra en intervju med tolk. Tolkar-
nas medverkan fick alltså betydelse för datainsamling och indirekt även för ana-
lysen i den inledande studien.69  

Avhandlingens inledande studie kan också ses som ett exempel på att det inte 
alltid går att uppfylla den fenomenologiska essensanalysens högt ställda krav på 
data. Bra intervjuer, som lämpar sig för en sådan analys, är rika på intervjuper-
sonens reflektioner och tycks kräva att hon eller han är van vid att klä sina upp-
levelser i ord. Självklart behöver också intervjuaren och den intervjuade förstå 
varandra, helst i ett gemensamt språk. Intervjuerna i den inledande studien blev 
starkt begränsade på grund av tolksituationen och min ovana att genomföra in-
tervjuer med tolk.  

Den essenssökande fenomenologiska ansatsen har fått genomslag i ett antal 
forskningsprojekt inom vårdvetenskap (se t.ex. Almerud, 2007; Carlsson, 2003; 
Källerwald, 2007; Sjögren, 2004; Wireklint Sundström, 2005), som visar intres-
santa resultat och implikationer för att förbättra vården av undersökta patientka-

––––––––– 
69 Det är möjligt att en strukturerad intervju, med fasta frågor hade varit att föredra. Då hade frågorna 

kunnat översättas av tolk och i förväg lämnats till intervjupersonerna, som hade fått tid till förbere-
delser. Ett sådant val hade emellertid fått andra konsekvenser. Den öppna intervjun utgör en möj-
lighet för intervjupersonerna att få komma till tals och berätta om sina erfarenheter. I en studie som 
undersöker delaktighet ur ett patientperspektiv har jag sett det fruktbara i att förhålla mig öppen in-
för vilka erfarenheter som skulle kunna framträda, något som inte hade varit möjligt med fasta frå-
gor. Ett annat arbetssätt för att försöka kringgå användandet av tolk hade varit att göra deltagande 
observationer. Vad som talar emot arbetssättet är att observationer, som vanligtvis kombineras med 
kortare frågor, ändå inte hade kunnat göras utan medverkan av tolk. 



133 

tegorier. Jag anser dock att ansatsens villkor, som förutsätter såväl gemensamt 
språk som vilja att reflektera hos intervjupersoner, begränsar antalet lämpliga 
områden som kan underkastas analys. Samma begränsning gäller förstås för pati-
enter som är medvetandesänkta, förvirrade eller på annat sätt försvagade i sam-
band med sjukdom och behandling, eller barn som ännu inte har utvecklat sitt 
språk. Ett sätt är i så fall att använda sig av en annan datainsamlingsmetod än in-
tervju. Jag gjorde dock valet att bibehålla intervju som datainsamlingsmetod 
även i huvudstudien. Det innebar att jag fick byta forskningsansats och låta 
forskningsproblemet styra val av metod.  

I huvudstudien valdes intervjupersoner som talade svenska. Det var emellertid 
svårt att bilda sig en uppfattning om intervjupersonens kunskaper i svenska språ-
ket genom ett enda telefonsamtal. Några intervjuer kom att präglas av brist på 
fördjupade beskrivningar trots mina försök att välja intervjupersoner med god 
svenska. De intervjuerna hamnade, liksom i den inledande studien, på en ganska 
ytlig nivå. Detta intervjumaterial användes inte som underlag för tolkning och 
det presenterades inte i form av referat. Det ingick däremot i validitetsprövning-
en, där samtliga intervjuer användes för att pröva bärkraften i den sammanfattan-
de tolkningen. Det finns alltså ingenting i det samlade intervjumaterialet, oavsett 
om det presenterats i form av referat eller inte, som motsäger den sammanfattan-
de tolkningen, enligt min bedömning.  

De intervjupersoner som kunde ge rik information valdes ut för analys och 
uppföljande intervju. På grund av viss språkförbistring även bland några av dessa 
intervjupersoner, samt att jag ville ha mer information för att pröva tolkningsar-
betet var det viktigt att få ställa frågor i en andra intervju. Om det till exempel 
var något oklart från den inledande intervjun kunde det redas ut. Intervjuperso-
nen fick också möjlighet att reflektera ytterligare kring sin situation. Det innebar, 
inte så sällan, att tolkningar fick förkastas. Det medförde också att hela eller de-
lar av tolkningsarbetet kunde utvecklas.  

Skälen till att intervjupersonerna i huvudstudien hade lämnat sina hemländer 
varierade. Flertalet hade flytt från oroligheter, krig och förföljelse, men några av 
intervjupersonerna hade flyttat till Sverige för att förenas med en make eller 
maka. Ingen av dem tillhörde kategorin arbetskraftsinvandrare.   

Orsakerna till att intervjupersonerna hade sökt vård varierade. Det kunde både 
handla om till synes enkla åkommor som att få adekvat hjälp med eksembehand-
ling och svår sjukdom som cancer, eller bli svårt skadad i samband med en 
olycka.  

Under analysarbetet blev det i ett fall problematiskt med maskeringen av en 
intervjuperson, som intervjuades en andra gång. Efter en annan uppföljande in-
tervju blev det tydligt att en intervjuperson hade underliggande psykiatrisk pro-
blematik. Dessa två intervjupersoner presenterades inte i resultatredovisningen, 
men deras utsagor används för att pröva tolkningsarbetet emot. Jag sökte istället 
två nya intervjupersoner, en man och en kvinna.  

Ambitionen att få bra och meningsfulla data innebar, som tidigare nämnts, att 
svensktalande personer intervjuades i huvudstudien. Det är möjligt att dessa per-
soners erfarenheter av att vara invandrare i det svenska samhället skiljer sig från 
intervjupersonerna i den inledande studien. Intervjupersonerna i den studien hade 
kommit till Sverige vid något högre åldrar. Knappt någon av dem hade haft nå-
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gon form av anställning i Sverige, till skillnad från intervjupersonerna i huvud-
studien. 

De empiriska studiernas validitet 
Validitet i en fenomenologisk studie söks genom att förståelseprocessen tyglas 
och hålls tillbaka i syfte att skapa en forskande hållning. Att ha en sådan hållning 
är att försöka närma sig och undersöka fenomenet med ett öppet och följsamt 
förhållningssätt, för att upptäcka det som är nytt eller annorlunda (Dahlberg 
m.fl., 2008). Det är dock lättare sagt än gjort! I arbetet med den inledande studi-
en strävade jag efter att försöka göra mig själv medveten om mina begränsningar 
gällande öppenhet och följsamhet inför fenomenet och dess variationer. Som 
nämndes i studiens metodbeskrivning ställde jag frågor till datamaterialet för att 
låta fenomenets innebörder framträda. Det var även fruktbart att pendla mellan 
intervjumaterialet och den text som jag formulerade. I takt med att analysen väx-
te fram letade jag således aktivt efter motsägelser i datamaterialet. Tyglandet av 
den egna förståelsen (a a) har följaktligen handlat om att ifrågasätta min förståel-
se och leta efter det som strider mot mina egna uppfattningar. Detta påminner 
delvis om den validitetsprocess som används i huvudstudien. I såväl en feno-
menologisk som hermeneutisk studie finns det validitetskrav som anknyter till 
relationen mellan delar och helhet. Detta kvalitetskriterium berör förmodligen 
kvalitativa ansatser överlag. I den inledande studiens metodavsnitt försökte jag 
även vara tydlig i beskrivningarna av kunskapsteoretiska ställningstaganden och 
genomförandet av studien, vilket Dahlberg m.fl. (2008) menar kan stärka validi-
teten i en fenomenologisk studie. Därför valde jag att redovisa de kunskapsteore-
tiska utgångspunkterna, även om det kan uppfattas som ganska ”tungt” med des-
sa omfattande teoribyggen i relation till studiens resultat. 

Att helt tygla, eller hålla tillbaka, min förståelse och kunskap om delaktighet 
har dock visat sig vara en omöjlighet. I backspegeln kan jag konstatera att resul-
tatet från den inledande studien visserligen beskriver fenomenet delaktighet, men 
att det samtidigt glider mellan förutsättningar för och effekter av delaktighet. 
Som vi har sett handlade ett subtema om att kunna överbrygga bristen på 
gemensamt språk med vårdaren. Det subtemat kan ses som en förutsättning för 
delaktighet. Subtemat att tryggheten med vården går förlorad kan ses som en ef-
fekt eller konsekvens av brist på delaktighet. Kanske beror detta på att jag inte i 
tillräckligt hög grad har problematiserat begreppet delaktighet. Jag har alltså stött 
på svårigheter när jag har undersökt ett relativt välkänt begrepp, som jag i studi-
en betraktar som ett fenomen.70  

I avhandlingens huvudstudie har jag refererat till Ödmans (1994; 2004) och 
Gustavssons (1996) sätt att ta sig an validitetsfrågan i tolkande studier. Det finns 
en hel del likheter mellan Gustavsson, Ödman och deras föregångare Trankell 
––––––––– 
70 Begreppet delaktighet används i hälso- och sjukvårdslagstiftningen (SFS, 1982:763). Det finns allt-

så någon slags vardaglig förståelse om delaktighet som kan ha styrt mitt sätt att avgränsa utsagor 
om fenomenet. Med delaktighet som fenomen avses delaktighet så som det erfars av subjekt, det 
vill säga intervjupersonerna i studien. Fenomenorientering kan, i gynnsamma fall, innebära att för-
ståelsen av ett begrepp utvidgas. 
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(1971), som leder tankarna till falsifieringsprincipen och del-helhetskriteriet. 
Gustavsson (1996) menar att en läsare inte bör uppfatta tolkningar som håller för 
validitetsprövning som sanning, eller att tolkningsarbetet i sig resulterar i ett sant 
påstående. Däremot anknyter validitetsprövade tolkningar till det material som är 
grunden för de tolkningar som presenteras i resultatet (a a). Att en tolkning en-
sam förklarar det samlade datamaterialet bygger på förutsättningen att det alltid 
är möjligt att formulera en sammanfattande tolkning. Det problemet har Ödman 
brottats med i sina studier av validitet (se t.ex. Ödman, 2004). Del-
helhetskriteriet ger inte något stöd för valet mellan två oförenliga sammanfattan-
de tolkningar (a a).  

För att i möjligaste mån försöka undvika denna problematik, och mejsla fram 
den sammanfattande tolkning som gav den mest rimliga förklaringen till datama-
terialet, har flera tolkningsidéer formulerats redan på individnivå. Dessa tolk-
ningar har fått konkurrera med varandra. När mer data hade inhämtats, i den upp-
följande intervjun, abstraherades de tolkningar som höll för prövning och utveck-
lades därefter i en existentiell tolkning. 

Under arbetet med den jämförande analysen kunde flera teorier kasta ljus över 
pusslet med tolkningar. Med stöd av teorierna formulerade jag flera idéer om hu-
vudspår i arbetet. Slutligen valdes begreppsparet fakticitet och projekt, teorin om 
den symboliska interaktionismen samt tidigare forskning för att utveckla den väv 
av tolkningar som resulterade i en sammanfattande tolkning. Det var dock inte 
helt enkelt att avgöra vilket huvudspår jag skulle utveckla vidare. Valet föll på de 
idéer som verkade mest rimliga, det vill säga de tolkningar som skänkte mest 
mening åt den studerade företeelsen och som dessutom höll för prövning. Här 
prövades tolkningsarbetet enligt del-helhetskriteriet. Som bekant valdes det hu-
vudspråk som på ett tydligt sätt visar individens samspel med ett omgivande 
samhälle.  

Den sammanfattande tolkningen i huvudstudien ska alltså ses som ett förslag 
till förståelse, inte sanning. Genom att tidigt i analysarbetet vara medveten om 
den problematik som Ödman (se t.ex. Ödman, 2004) beskriver, var det alltså 
möjligt att formulera en sammanfattande tolkning som ger en rimlig förklaring 
av hela datamaterialet.   

Ett annat kvalitetskriterium handlar om kommunikation mellan uttolkaren och 
en tänkt läsare (Gustavsson, 1996). Jag har följt de rekommendationer som Gus-
tavsson föreslår. Min förförståelse har redovisats för att ge läsaren en vink om 
vem jag är. Jag har också strävat efter att noggrant beskriva hur tolkningar har 
formulerats utifrån datamaterialet samt hur tolkningsarbetets bärkraft har prö-
vats.  

Att tolka och att försöka förstå världen framför texten handlar om vem som 
tolkar texten, för att tala med ord från Ricoeur. Gadamer (2004) betonar också 
vikten av att undersöka själva frågan och den som ställer den. För att problemati-
sera min förförståelse har jag försökt vara verkningshistorisk medveten. I den 
mån jag själv kan bedöma detta mynnade mina reflektioner kring förförståelse 
och verkningshistoria ut i en successivt ökande självkritisk hållning. Vilket per-
spektiv har jag? Har det varit möjligt att vidga mina förståelsehorisonter i forsk-
ningsprocessen och i så fall, hur gick det? I metodavsnittet beskrev jag ganska 
kortfattat min yrkesbakgrund som sjuksköterska och distriktssköterska samt hur 
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intresset väcktes för forskningsområdet. Det var emellertid inte förrän tolknings-
arbetet var igång som jag blev varse att jag trodde mig veta sådant som jag inte 
visste. Jag vill hävda att mina förståelsehorisonter har förändrats under de år som 
har ägnats åt avhandlingsarbetet. När jag inledde arbetet kände jag till att migra-
tion kunde vara ytterst påfrestande för individen. Det blev en ny erfarenhet när 
jag insåg att även etableringen i Sverige, att komma in på arbetsmarknaden, er-
övra det svenska språket och få en gemenskap med svenskar, också tycks innebä-
ra mycket stora påfrestningar. Det som vi ibland lättvindigt beskriver som integ-
rationsproblem tycks i själva verket vara en långdragen process med många hin-
der i vägen.  

Att stärka validiteten genom att visa tolkningsarbetet för intervjupersonerna, 
bedömdes dock inte vara en framkomlig väg. Ett nytt möte hade inneburit nya 
data, som ska pusslas ihop med det som var känt sedan tidigare. Då bildas ett 
nytt mönster som i sin tur ska prövas (Gustavsson, 1996).  

Intersubjektiva kontroller kan även innebära att en kritisk seminariegrupp 
granskar tolkningsarbetet (Ödman, 2004). Som framgick av metodavsnittet har 
denna prövning endast använts i kombination med andra kvalitetskriterier. Som 
människor ser vi vanligtvis det som stämmer med tidigare erfarenheter, men inte 
alltid det som pekar åt ett annat håll. Förgivettaganden och fördomar kan för-
modligen relativt enkelt förstärkas i en grupp. Det gäller kanske speciellt om 
gruppen är en del av samma seminariekultur. Medbedömning, i form av gransk-
ning vid doktorandseminarier, har använts, men som nämnts i kombination andra 
kvalitetskriterier. I studien användes ytterligare en form av medbedömning. En 
läsgrupp bestående av en docent i vårdvetenskap, två doktorander i vårdveten-
skap och en yrkesverksam specialistsjuksköterska med egen erfarenhet av migra-
tion, fick i uppdrag att kritiskt granska materialet. Jag bad läsgruppen att leta ef-
ter effekter av min förförståelse i avhandlingsmanuset. Tolkningsarbetet har 
dessutom diskuterats kontinuerligt med min handledare. 

Jag har också själv skapat ett sätt att pröva tolkningar, som ansluter till del-
helhetskriteriet och falsifieringsprincipen (Gustavsson, 1996; Ödman, 1994; 
2004). När den jämförande analysen och sammanfattande tolkningen började ta 
form, prövades först tolkningarna mot de åtta intervjuer som redovisas i resulta-
tet. Efter att tolkningsarbetet bedömdes vara klart prövade jag accepterade tolk-
ningar även mot de åtta intervjuer som inte redovisas i form av kortfattade refe-
rat.  

Som en följd av frågeställningarna i huvudstudien som handlade om situatio-
nen som invandrare i Sverige och vilken betydelse den kunde ha för upplevelsen 
att vara patient, blev bandet mellan livs- och patientsituationen tydligt. En kritisk 
läsare kan ha invändningen att ”som man ropar får man svar”. Jag insåg denna 
risk under tolkningsarbetet. Under analysarbetet försökte jag alltså hitta något 
nytt, som strider mot det individperspektiv som jag valt för mina empiriska stu-
dier. Jag har därför tillämpat kvalitetskriterier för att leta efter det som är annor-
lunda. Efter ett relativt omfattande tolkningsarbete blev det tydligt att vi männi-
skor har både gemensamma och individuella upplevelser och behov när vi ställs 
inför existentiella frågor om hälsa eller ohälsa, liv eller död. Det är förstås möj-
ligt att det kan finnas andra faktorer som har betydelse, men som inte har berörts 
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i de livsvärldsorienterade intervjuerna. Ett troligt sådant exempel är boendeseg-
regationen. 

Teoretiskt stöd i tolkningsarbete 
Handlar verkningshistorisk medvetenhet också om en medvetenhet gällande pre-
ferenser för vissa teorier i tolkningsprocessen? Kan en läsare möjligen ana en 
förkärlek för vissa förklaringsmodeller eller enstaka perspektiv?  

Som framgick av metodavsnittet i huvudstudien användes både teorier och ti-
digare forskning, när mitt öppna förhållningssätt inte räckte till för att utveckla 
tolkningsarbetet. Detta för att skapa den distans som Ricoeur (1993) talar om. Ett 
distanserande handlar till exempel om att söka förklaringar som sätter förförstå-
elsen på spel, för att öka förståelsen (a a). Där teorier och forskning förklarar ges 
bara en kort redovisning av innehållet i den del av respektive teori som använts. 
Tolkningen som bygger på Sartres begreppspar fakticitet och projekt nyttjade 
bara en liten del av hans omfattande teoribygge. På samma sätt användes bara 
enstaka delar av den symboliska interaktionismen för att belysa betydelsen av 
språkgemenskap.  

En viktig utgångspunkt vid användandet av teorier har, som tidigare nämnts, 
varit att underlaget skall komma från datamaterialet. Tolkningsarbetet skall alltså 
inte bekräfta en teori, utan teorin ska förklara innebörder i data så att tolkningen 
kan utvecklas ytterligare. En läsare kan naturligtvis invända att jag som forskare 
endast kan ha kännedom om ett begränsat antal teorier. Jag har varit medveten 
om denna akilleshäl och har aktivt skaffat mig kunskap om olika riktningar som 
berör forskningsområdet genom att ta del av litteratur och vetenskapliga studier. 
Det finns dock många discipliner som undersöker invandrares situation i det 
svenska samhället.71 Detta har inneburit att mitt kunskapssökande förmodligen 
inte berört alla delar av den befintliga kunskapen inom området. 

I den jämförande analysen presenterades, som sagt, begreppsparet fakticitet 
och projekt. Det är sprunget ur en fransk existensfilosofisk tradition, företrädd av 
Sartre. Samma tolkningsverktyg har bland annat använts inom svensk pedago-
gisk forskning (se t.ex. Falk, 1999; Ödman, 1994). Teorin om symbolisk interak-
tionism har ett sociologiskt perspektiv (Berg, 2003). Den tidigare forskning som 
används i den jämförande analysen ger en samhällsekonomisk inblick (Bevelan-
der & Lundh, 2004; Gustafsson m.fl., 2004; Hjerm, 2002) och Gustavsson 
(2001) har en pedagogisk vinkling.  

Vid valet av teoretisk belysning har jag undersökt vilka teorier som ger den 
rimligaste förklaringen. Jag har även strävat efter att teorierna ska företräda olika 
perspektiv, som en motvikt till att min förförståelse ska få alltför stort inflytande. 
Det här sättet att se på teorier som ett ”skydd” mot okontrollerat inflytande av 
förförståelsen har bland annat diskuterats av Gadamer (1996). Min avsikt med  
att hämta teoretiskt stöd från flera olika håll har också handlat om att minska ris-

––––––––– 
71 Forskning som behandlar invandrares situation i det svenska samhället har genomförts inom en rad 

vetenskapliga discipliner, till exempel ekonomi (Andersson, 2007) pedagogik (Frisch, 2006) och 
statsvetenskap (Songur, 2002).  
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ken för att en stark teori skymmer innebörden i data. Genom att ta del av tidigare 
forskning har jag även fått inblick i ett område som jag inte tidigare har varit så 
insatt i. Jag har alltså inhämtat nya kunskaper, som dels har hjälpt mig att förstå 
mer av intervjupersonernas villkor i det svenska samhället, dels har vidgat mitt 
eget perspektiv.  

Överförbarhet och generaliserbarhet 
Inom kvalitativ forskning i allmänhet och hermeneutiska studier i synnerhet 
handlar generaliserbarhet om att ett resultat kan öka förståelsen för liknande fö-
reteelser i andra sammanhang än det studerade. En viss dekontextualisering kan 
bidra till att resultatet blir mindre beroende av sammanhanget, samtidigt som en 
alltför abstrakt beskrivning riskerar att bli för allmän och mista betydelse för den 
studerade företeelsen (Dahlberg m.fl., 2008). I föreliggande avhandling genom-
fördes en viss abstraktion i den inledande studien i försöken att nå delaktighetens 
essens. Som bekant var det inte möjligt och ett annat angreppssätt prövades. Her-
meneutiken har inga anspråk på att ge en bild av en enda sanning, men en sam-
manfattande tolkning bör bidra till ökad förståelse av fler personer än de som in-
går i studien. För att bedöma om avhandlingens resultat gäller för fler personer 
än de som har intervjuats i de empiriska studierna, bör resultaten prövas. 

För att tillämpa avhandlingens resultat i ett annat sjukvårdssammanhang, med 
andra patienter, bör tolkningsarbetet vara formulerat på ett sätt så att det är möj-
ligt för läsaren att bilda sig en uppfattning om dess rimlighet. Läsaren bör dess-
utom kunna bedöma resultatets relevans i möten med människor med annan et-
nisk bakgrund. I synnerhet gäller detta för vårdare.  

För att öka möjligheten att tillämpa resultatet blev det viktigt med ett varierat 
urval. Tillämpningen av resultatet begränsas dock av att inga arbetskraftsinvand-
rare eller nyanlända flyktingar har deltagit i studierna. Eftersom avhandlingen 
undersöker levda erfarenheter av att vara både invandrare och patienter i Sverige 
bedömdes att nyanlända flyktingar inte kunde delta.   

Vid val av intervjupersoner har dessutom tiden för ankomst till Sverige av-
gränsats. En nedre gräns sattes vid mitten av 1970-talet. Som framgick av bak-
grunden har det därefter skett en förändring av vilka invandrare som kommer till 
Sverige. Andelen arbetskraftinvandrare har minskat och andelen asylsökande har 
ökat. Det är mycket möjligt att arbetskraftinvandrare kunde ha bidragit med fler 
intressanta variationer till materialet. Många av dem har idag kommit upp i en 
ålder där hälsan kan börja svikta. Som framgick i avhandlingens bakgrund har de 
även i stor utsträckning haft fysiskt tunga arbeten som kan inverka negativt på 
hälsan över tid. I båda studierna exkluderades även personer under 18 år samt de 
som hade vårdats inom ramen för tvångsvård. Därför bör resultatet inte bedömas 
som tillämpbart för psykiskt sjuka personer som är eller har varit under tvångs-
vård. Detsamma gäller för barnsjukvård.  
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Slutsatser 
En utgångspunkt för avhandlingen var att avstå från kategoriseringar som bygger 
på att intervjupersonerna har utvandrat från samma land. Det kan därmed se ut 
som att allt som har betonats som viktigt, ligger på en generell nivå – och att alla 
människor är lika. Min viktigaste slutsats är emellertid att alla är olika. Med den 
slutsatsen i bagaget verkar det rimligt att ett hermeneutiskt förhållningssätt även 
kan tillägnas i praktiskt vårdarbete.   

Ett hermeneutiskt förhållningssätt – en väg till god vård 
I Gadamers hermeneutiska filosofi om den mänskliga förståelsens villkor finns 
tankar som ligger till grund för den metod som har använts i avhandlings huvud-
studie. I läsningen av Gadamers verk Truth and method (2004) och The enigma 
of health (1996) har jag fått intrycket att öppenhetens princip ökar möjligheten 
för samförstånd människor emellan. Men möjligheterna till ett helt öppet förhåll-
ningssätt är förstås begränsade. Det tycks finnas en bortre gräns för hur långt 
våra förståelsehorisonter kan sträcka sig. Vi kan bara delvis sätta oss in i och för-
stå en annan människas situation, eller en annan tid. Vi kan aldrig helt byta per-
spektiv med den andre. Vi förstår inte heller en annan tidsperiod från den tidens 
givna förutsättningar, däri ligger begränsningen (Ödman, 1994).72 Vi, liksom den 
person intresset riktas mot, är bundna av vår verkningshistoria (jmf Gadamer, 
2004). Den formar varje individs sätt att tolka och förstå omgivningen.  

Gadamers tankar ger inte bara stöd för förhållningssättet i denna avhandling. 
Man bör vara försiktig med tvärsäkra tolkningar, framförallt om man försöker 
förstå andra traditioner än sin egen. Men det går att åtminstone delvis förstå 
andra människor om man är självkritisk. Förståelsen handlar ju först och främst 
om att den som vi vill förstå alltid är en annan människa, oavsett bakgrund.  

Även om förståelsehorisonten tycks ha någon slags bortre gräns bör den såle-
des inte ses som ett statiskt begrepp. Förståelsehorisonter kan utvidgas och per-
spektiv kan skiftas. Det är här som öppenheten blir väsentlig. Genom att vara 
öppen är det möjligt att upptäcka något som man inte tidigare visste. Situationer 
kan alltså uppfattas på olika sätt just på grund av skiftande erfarenheter. Vi har, 
för att fortsätta tala med Gadamer, en verkningshistoria som ger oss våra förstå-
elsehorisonter (Gadamer, 2004). Detta gäller rimligen oss alla, oavsett vilket ur-
sprung vi har och även när vi blir patienter.  

I min läsning av Gadamer tycks några av dessa tankar vara användbara i mö-
ten mellan vårdare och patienter. Nedan presenteras ett förslag till hur vårdare 
kan fundera över sina möjligheter att förstå sina patienter, oavsett om patienterna 
är infödda svenskar eller har invandrarbakgrund. Min förhoppning är att idéerna 
skall uppmuntra till öppenhet, i Gadamers anda. Jag kommer därför att avsluta 
min avhandling med att rikta intresset mot frågorna: Hur kan vi förstå en patient, 
och varför förstår vi som vi gör? 

––––––––– 
72 Det här är en anledning till att jag, med inspiration från Bengtsson (2005), anser att översättningen 

”horisontsammansmältning” är missvisande (se även metodkapitlet, huvudstudien). 
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En vårdares uppgift kan vara att ha ett öppet samtal med sin patient: 
 

That we adress the other person in the right way, that we do not 
force ourselves on them or compel them to accept something 
against their will, be it an external measure or a regulation. What is 
important is to recognize the other in their otherness (Gadamer, 
1996, s. 109). 
 

Att erkänna patienten som den andre innebär att vårdaren bör försöka sätta sig in 
i dennes situation, utan att överföra sina egna förutfattade meningar. Gadamer 
höjer ett varningens finger när han säger att: 

 
Transposing ourselves consists neither in the empathy of one indi-
vidual for another nor in subordination another person to our own 
standards; rather, it always involves rising to a higher universality 
that overcomes not only our own particularity but also that of the 
other (Gadamer, 2004, s. 304).  
 

Vårdare bör alltså sträva efter att förstå den enskilde patienten genom att ställa 
öppna frågor, lyssna och ställa uppföljande frågor för att förstå mer. Ett sådant 
”äkta” frågande innebär en vilja att ompröva det som tidigare har hållits för sant, 
menar Gadamer (2004). På så sätt kan både vårdarens och patientens förståelse-
horisonter utvidgas.  

Som vårdare arbetar man med att stödja och bekräfta sina patienter i deras väg 
mot hälsa och lindrat lidande (Wiklund, 2003). Detta kan vara givande såväl som 
krävande. Vårdare behöver således få gehör för sina erfarenheter och bli bejaka-
de i sitt arbete (Dahlberg, 2002). Ett första steg kan vara att vårdare får ge ut-
tryck för erfarenheter av såväl svåra vårdmöten som vårdmöten som avlöpt väl, 
enskilt eller i grupp, genom att ventilera de känslor som väckts. Samtalstonen 
bör vara tillitsfull och öppen. Andra samtalsämnen kan röra sig om den egna 
verkningshistorian. Ett andra steg kan handla om hur arbetssituationen ser ut och 
dess påverkan. Hur ser arbetsklimatet ut och vilka värden är det som styr vården? 
Sådana frågor kan tydliggöra traditioner inom sjukvården och deras betydelse.   

Att uppmuntra till dialog, trots språksvårigheter, kan vara väsentligt för att pa-
tienten ska kunna ge uttryck för sina behov. Språksvårigheter behöver inte bara 
handla om ett annat språk, utan svårigheter att använda språk som vid afasi (Ny-
ström, 2006). En dialog kan i bästa fall också innebära att patienten börjar förstå 
sig själv på ett nytt sätt.  

Förmågan till kommunikation ställs dock på sin spets i möten med patienter 
som inte talar samma språk som vårdaren. Användandet av tolk kan inverka po-
sitivt på dessa patienters möjligheter till inflytande. Av den inledande studien 
framkom dock att samtal som översätts av tolk kan bli ytliga. Det innebär att 
vårdare som anlitar tolk bör bygga upp kompetens för att kommunicera via tolk. 
Några vårdare inom en sjukvårdsorganisation skulle till exempel kunna skaffa 
sig kontakter med tolkförmedling, kunskaper om tolkars arbetssätt i allmänhet 
och lära känna några enskilda tolkars arbetssätt mer specifikt. Detta skulle kunna 
leda till viss kontinuitet vid användning av tolk. Dessa vårdare bör också få trä-
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ning i att kommunicera med patient via tolk och få kunskaper om möjligheter 
och hinder i dessa samtal.   

Förutom att sjukvårdsorganisationer bör utverka resurser för tolkanvändning, 
bör arbetsklimatet präglas av ett förhållningssätt som lyfter fram betydelsen av 
att vårdare har samtal med patienter. För olika vårdare varierar tillgång till sam-
talsrum. Det är ett rimligt krav att en sjukvårdsavdelning eller vårdcentral har 
rum avsedda för samtal i avskildhet. Att stödja och bekräfta, inte endast patienter 
utan också vårdare, är också viktigt inom en organisation som värnar om såväl 
patienter som anställda.   

Förslag på fortsatt forskning  
Denna avhandling lyfter fram att vårdare bör ha ett följsamt förhållningssätt inför 
sina patienter. Här skisseras kortfattat några förslag till fortsatt forskning som 
riktar intresset mot att överbrygga kommunikationshinder mellan vårdare och pa-
tienter med invandrarbakgrund. Som vi har sett talar en hel del tidigare forskning 
för att vårdare behöver ha så kallad kulturkompetens, en tankegång som har kri-
tiserats av andra forskare bland annat på grund av risk för en stereotyp syn på pa-
tienter med invandrarbakgrund. Föreliggande avhandling talar för att den indivi-
duellt anpassade vården bör utvecklas. Vårdare bör alltså ges möjlighet att ut-
veckla sin kommunikation med patienter när det finns språkliga hinder. Dessut-
om vore det önskvärt att se om dessa vårdmöten kan förbättras genom att patien-
ters upplevelser tas tillvara. Detta innebär förslag till tre forskningsstudier som 
lyfter fram betydelsen av kommunikation mellan vårdare och patienter med in-
vandrarbakgrund. Vårdares användning av tolk har troligtvis en avgörande bety-
delse för de patienter som har svårt att göra sig förstådda på svenska och deras 
uppfattningar om vårdmötets innehåll och funktion.  

En studie kan bygga på en utbildningsintervention för vårdare. Interventionen 
bör handla om det öppna samtalets möjligheter och svårigheter. Ett speciellt fo-
kus riktas mot hur vårdare utvecklar sitt frågande med målsättningen att patien-
ters individuella behov uppmärksammas och schablontänkande undviks. 

Ytterligare en studie med en utbildningsintervention för vårdare bör gälla 
kommunikation via tolk. Av tidigare forskning framgår att vårdare ökar använd-
ningen av tolk efter att de har tränat att kommunicera via tolk. En utbildningsin-
tervention där vårdare får bygga upp en kompetens i sådan kommunikation skul-
le därför kunna få flera goda konsekvenser. Dels att vårdare kan utveckla sin 
kommunikation via tolk. Dels för de patienter, som i högre utsträckning skulle 
kunna göra sig förstådda i samtal med vårdare via tolk.  

En studie bör rikta intresset mot patienters erfarenheter av konsekvenser från 
föreslagna utbildningsinterventioner. Följande frågor kan vara av intresse: Vilka 
goda konsekvenser medförde interventionerna? Har patienterna uppmärksammat 
oönskade effekter och svårigheter? I så fall vilka och finns förslag på lösningar? 
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Summary 

To be an immigrant and a patient in Sweden. 
An individualised perspective.  

Background 
Immigration to Sweden during the latter half of the 20th century and the begin-
ning of the 21st century has varied concerning both the number of people and the 
countries of origin. From the beginning of the 1950s industry expanded in Swe-
den. This meant the beginning of labour immigration. From the 1970s onwards 
labour immigration has been replaced by refugee immigration, which reflects 
global war and unrest. At the beginning of the 21st century non-natives repre-
sented approximately twelve percent of the total population, or 1.1 million (Ek-
berg, 2007).  

When health is compared between people with a Swedish and those with a 
foreign background the result shows that the latter run a higher risk of contract-
ing bad health. This can, among other things, be explained by the general stan-
dard of living in their native countries, experiences of war or persecution. In 
Sweden it has also been common for labour immigrants to have physically hard 
jobs, which may affect their health negatively. An additional explanation of the 
worse health situation is the occurrence of segregation and marginalisation in 
Swedish society.  

The research field   
There are several international studies which have examined how it is to be a pa-
tient with a foreign background. Some of the studies focus on the caregiver ex-
periences of meeting patients from a foreign background. Other studies have ex-
amined patients who originate from another country. Some studies express the 
opinion that caregivers need some knowledge about cultural differences to be 
able to design the adequate care of patients who have another ethnic background 
than the majority of the population.  

Leininger’s theory about transcultural nursing care emphasises that caregivers 
need to have some knowledge about cultural differences when they meet patients 
with an immigrant background. The aim of the theory is to formulate a culturally 



155 

adapted, safe and meaningful care to all patients (see e.g. Leininger & 
McFarland, 2006). Leininger considers that professional caregivers ought to be 
familiar with at least two or three cultures (Rooke, 1995). The theory has, how-
ever, been criticised by Gustafson (2005), among others. Gustafson claims that 
there is an implicit assumption that the western population is assumed to be su-
perior to those who are looked upon as foreign. Homogeneity is imposed on the 
groups that are being studied (ibid).  

Swedish research within this area covers studies of patients who originate 
from Iran (Akhavan et al, 2007; Emami et al, 2000a; 2000b), Finland (see e.g. 
Heikkilä, 2004), Somalia (Finnström & Söderhamn, 2006; Wallin et al, 2007), 
Thailand (Lundberg, 1999; 2000) and the former Yugoslavia (Hjelm et al, 2003). 
Other studies compare Swedish patients and patients with an immigrant back-
ground and access to continued care (Hedemalm, 2007a; 2007b) or differences in 
their views of health and care (Hjelm et al, 2005). Samarasinghe and Arvidsson 
(2002) have studied the migration impact on refugee families’ health. Saleh Stat-
tin (2002) has examined patients with an immigration background and experi-
ences from living and dealing with diabetes.  

Language obstacles may arise when patient and caregiver do not speak the 
same language. This has interested many international as well as national re-
searchers (see e.g. Gerrish et al, 2004; Ozolins & Hjelm, 2003; Thyli et al, 
2007). Knowing the new home country’s language as a patient gives, according 
to Elder (2003), better access to medical care. Several studies show that caregiv-
ers fail to understand the patients’ needs when they do not share the same lan-
guage (Gerrish, 2001; Gerrish et al, 2004; Murphy & Macleod Clark, 1993; 
Ozolins & Hjelm, 2003; Thyli et al, 2007). Eckhardt et al (2006) have observed 
that interpreters are usually engaged at previously booked visits to the doctor. 
Nurses, on the other hand, rarely use interpreters, something that may cause mis-
understandings and unsafe care for the patients (ibid). Training as a caregiver to 
communicate through an interpreter increases the use of interpreters (Gerrish et 
al, 2004).  

Earlier studies of patient participation show that to be regarded as an individ-
ual, to be met by caregivers that listen to the patients, and to be involved in one’s 
health process are of vital importance. Lack of participation is described as lack 
of respect, of information or relation to the caregiver. To sum up earlier research 
in the area two perspectives crystallise. One emphasises ethnically defined im-
migrant groups and their specific needs. According to this point of view, cultural 
background is of major importance with regard to health, as well as to the gen-
eral situation of the patient. The other point of view has an individually adjusted 
point of view. Difficulties in communication are stressed, since these problems 
contribute to the understanding of the patients’ needs.  

The aim of the thesis 
The overall aim of the thesis is to give a deeper understanding of the meaning of 
living as an immigrant in Sweden and how this affects the experience of becom-
ing a patient in the Swedish health and medical service. By care I mean both 
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health and medical service, as well as other welfare systems having to do with 
health and illness.  

Two empirical studies investigate how it is to live as an immigrant in Sweden 
and how to be a patient with an immigrant background. I have taken the position 
to avoid the concept of culture in the empirical studies. Theirs is thus an indi-
vidualised perspective. The life world perspective in the empirical studies har-
monises well with the understanding of the concept of history of effect 
(Gadamer, 2004). The focus will be on the encounter between the old and the 
new in the possibly exposed situation of being a patient with an immigrant back-
ground. A person’s history of effect will probably play a major role in the situa-
tion as a patient.  

 The pre-study is a tentative one. Therefore a well defined concept, participa-
tion, was examined.    

Ethical considerations   
The empirical studies have been approved by the Ethic Committee at Sahlgren-
ska Academy, Göteborg University. Informed consent was obtained from all in-
terviewees. In order to protect the identity of the interviewees I mostly used 
summaries of data instead of quotations. The name of the interviewees and some 
of the circumstances in their stories were changed. The ages were reported ap-
proximately etc.   

Scientific approach 
The research is based on caring science (Dahlberg et al, 2008). In the pre-study a 
phenomenological approach is used, developed by Dahlberg et al (2008) for em-
pirical studies. The main study has a hermeneutical approach, referred to as exis-
tential hermeneutics. The interpretative method is influenced by Gadamer (2004) 
and Ricoeur (1993). According to Gadamer (2004) mankind is essentially inter-
pretative. This means that our preunderstanding is both a necessity and a re-
search problem. Thus Gadamer invites to self-criticism. Ricoeur provides meth-
odological tools for interpretation. 

Pre-study 
The aim was to investigate immigrants’ experiences of participation within the 
Swedish health and medical service, with the focus on the municipal home care.  
Research question: 
• What do participation and the lack of participation mean to patients with an 

immigrant background within the Swedish health and medical service, with 
the focus on the municipal health care?  
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Method 
The pre-study was conducted within the municipal home care. Eight women par-
ticipated, aged 54-89. They had migrated to Sweden between 1980 and 1995 
from Eastern Europe and the Middle East. All of them have experiences from 
seeking care and being patients in the Swedish health and medical service. Only 
one of the women was fluent in Swedish. In the other interviews it was necessary 
to use an interpreter.  

Data collection 
In the pre-study the data were collected through open interviews, using one 
opening question which was followed up by follow-up questions. All interviews 
were carried out at the home of the interviewee. The opening question was: 
would you please tell me about how it is when the caregivers from the home care 
visit you? An interpreter was used to translate at seven interviews. There were 
several difficulties using an interpreter. It was, for example, impossible to tell 
when an interviewee had related an important episode. To concentrate on what 
the interviewee expressed I tried to lead back to what had been said earlier. Some 
parts illustrate episodes in other healthcare situations than home care.  

All interviews have been recorded on tape and have subsequently been tran-
scribed by me.  

Data analysis 
In the pre-study the analysis started by reading through all interviews to get an 
overall understanding of the content. Thereafter meaning units were marked, in 
other words, passages in the text where women spoke about participation or the 
lack of participation. After that every meaning unit was carefully rephrased to 
emphasise the implication of what was said. Thereafter, similar units were gath-
ered into clusters. A total of 14 clusters were formed. The clusters were sepa-
rated into three so-called meaning themes. The “bridled attitude” (Dahlberg et al, 
2008) was facilitated by the fact that the interest focused on the phenomena ex-
amined, the interviewee and his or her experience, during both the data collection 
and the data analysis.  

Results pre-study 
The pre-study shows that participation means making demands and meeting 
caregivers who view the patient as an actor with the right to make his or her own 
decisions. One important postulate seems to be access to a good interpreter. To 
refrain from participation seems to be about adopting a more passive attitude. It 
seems as if the caregivers are the active ones and the ones setting the standards 
for the contents of the care. To experience not being invited to participation 
mainly seems to originate from the fact that the interviewees could neither un-
derstand nor make themselves understood. A consequence is that patients are 
looked upon as just carriers of a symptom.  
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Main study 
In the main study I return to the overall purpose of the thesis. 
Research questions:  
• What do persons with an immigrant background have to tell in open research 

interviews about their situation in Swedish society? 
• How does the situation as an immigrant in Sweden influence the experience 

of being a patient in Swedish health and medical care?  

Method 
In the main study ten women and six men in the range of 32 to 65 years partici-
pated, all with experiences from different healthcare contexts. They came to 
Sweden between 1975 and 1994, from non-Nordic countries. They spoke Swed-
ish and had experiences from seeking healthcare. From the sample group there 
were differences concerning age, native country and point of time of arrival. In 
addition, there were substantial differences concerning conditions when growing 
up and educational level from the earlier home country.  

Data collection  
The data were collected through open interviews, using two opening questions 
which were followed by follow-up questions. All interviews have been recorded 
on tape or a digital dictaphone and have subsequently been transcribed by me.  

In the main study a first interview was conducted with all interviewees. It took 
place at the interviewee’s home or workplace or in a library. Every interview 
took between 45 and 90 minutes and was structured around two questions. These 
questions were: Would you please tell me about how it was when you came to 
Sweden? Would you please tell me about how it is to be a patient here in Swe-
den? Three women and four men were chosen for a follow-up interview, 3 to 15 
months after the first. This took between 30 and 60 minutes. The follow-up in-
terview was one step in the analysis process. This meant that the interview ques-
tions were formulated on the basis of each individual interviewee’s story.   

Data analysis  
In the main study the first round of interviews resulted in a substantial material 
with healthy variation. To keep to the individual’s perspective and avoid depict-
ing immigrants as a homogeneous group, every interview was analysed sepa-
rately. All interviews were read through to get an overall insight into the con-
tents. Thereafter the real analysis began. In the material ideas for different inter-
pretations were sought. To develop the interpretation theories sometimes were 
used to generate the understanding. Several interpretation ideas were written 
down and an attempt at an existential interpretation was formulated for every 
single interviewee.  

After the follow-up interview the texts were read through. Thereafter both in-
terviews from the same person were compared. This meant that some interpreta-
tions could be developed further, and some had to be rejected. An existential in-
terpretation was formulated for each interviewee’s story. In the next step a com-
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parative analysis took place. The existential interpretations were related to each 
other. Similarities and differences were studied and different aspects of meaning 
were sought which might create main themes in the work. Here several theoreti-
cal interpretation tools were used. After the analysis it was possible to see an un-
derlying pattern, a main interpretation.  

Validity has been examined in all the interpretations according to the follow-
ing principles: the source of a valid tentative interpretation should only be an ac-
tual piece of data. An interpretation that leaves a considerable amount of the 
same data unexplained is viewed as weak. For a valid tentative interpretation 
there should be no other interpretations that to the same degree or more meaning-
fully explain the same data. There must be no contradictions in the data behind a 
tentative interpretation that is considered valid.   

Results main study 
In the main study eight case descriptions with an existential interpretation of 
every case are presented. These are followed by a main interpretation, which de-
scribes the overall pattern in the interview material.  

Annie 
Summary of data: Annie is a woman in her 40s from the Middle East, who came 
to Sweden at the beginning of the 1990s. She is divorced, lives with her two 
children in a small society and works in the manufacturing industry. Annie has 
been afflicted by intervertebral disk displacement. She has been put on the sick 
list and the pain has been eased with the aid of pharmaceuticals and physiother-
apy. Annie felt very well nursed in the encounters with the healthcare, an impor-
tant reason probably being that the injury was shown on x-ray, she says. How-
ever, the contacts with the social insurance office did not work out so well. After 
one year on the sick list Annie was notified that she was no longer entitled to 
sickness allowance. She was faced with the choice of giving notice to leave or 
going back to work.  

Annie was unemployed during her first couple of years in Sweden. At that 
point the immigrant background was a disadvantage. The psychological strain 
was scary. Therefore Annie was determined to go back to work. To improve her 
current situation she has now moved to less heavy tasks. 

Existential interpretation:  Annie has negative experiences from being unem-
ployed. When she receives the social insurance office’s notification she is con-
fronted with her double vulnerability, her immigrant background and the fact 
that she cannot perform physically heavy tasks. Due to her earlier experiences it 
will be impossible to give notice to leave. One of the options the social insurance 
office gave was consequently excluded. As a patient Annie seems to receive 
good support from doctors and physiotherapist. The care relations seem to con-
firm Annie as being sick, and no one has questioned her right to recover from the 
injury which occurred in connection with heavy work tasks. Despite her difficul-
ties Annie seems to be a woman who is used to making important decisions her-
self. Even though she does not consider herself having any options, she gathers 
up those which exist. She is working at her full-time job, even though some tasks 



160 

still give her pain. This probably strengthens her self-perception, sorting out 
tough situations despite setbacks.  

Daniel 
Summary of data: Daniel is a man in his 60s. He is remarried, has three grown-
up children and works as a physiotherapist at a health centre in Northern Swe-
den. At the end of the 1970s Daniel and his former wife came to Sweden as po-
litical refugees from South America. Daniel tells us that the healthcare is work-
ing out fine for patients with concrete, physical illnesses. Relatively recently 
Daniel became acutely sick and had to go through an appendix surgery. At the 
same time a tissue sample was taken without informing Daniel. The result turned 
out to be positive for colon cancer and the result was sent by mail, which Daniel 
experienced as disrespectful. New surgery was necessary and the care occasion 
was good. During the second interview Daniel developed his experiences of be-
ing a patient and participating in a patient group. To gain knowledge about can-
cer was important. But the most important was to share his experiences with 
other patients. The understanding of the fact that he was not alone meant that he 
could deal emotionally with his cancer.  

Existential interpretation: Besides the fact that a notification about cancer sent 
by mail must be regarded as a mistake on the part of the health care, Daniel’s re-
action to the cancer notification can also be seen as a reaction to the existential 
exposure of being afflicted by cancer. Moreover, Daniel seemed to be satisfied 
with the treatment which he has received. One reason was probably the knowl-
edge he had acquired from being a physiotherapist, which made him a privileged 
patient. The interpretation job therefore concentrated on trying to understand 
more about the criticism he brought up, despite the fact that he was pleased with 
the care that he had received. The terms “voice of medicine” and “voice of life-
world” (Mishler, 1984) were used to elucidate how Daniel reached the caregiv-
ers. But the voice of lifeworld is toned down and also his own needs. Daniel’s 
situation as a patient shows how the vulnerability increases when you find your-
self in a situation that is impossible to get out of. Even someone who is, like 
Daniel, used to considering his options, is forced into an exposed position when 
unhealth occurs. 

Eric  
Summary of data: Eric is a man in his 40s and comes from the Middle East. He 
is married, has two children in the lower school ages and is working as a native 
language teacher. He has lived approximately 15 years in Sweden. In his former 
home country Eric belonged to an ethnic minority. After a time as a cleaner Eric 
got backache. He was put by a doctor on the sick list for a short time. When the 
ache did not improve, Eric went to another doctor. At his contact with the social 
insurance office the executive asked questions about the change of doctors. 
Eric’s feeling of being called in question was awakened. Relatively recently Eric 
has been troubled by eczema. He looked for help at the health centre and felt that 
he was being badly treated. In the second interview it emerged that the reply 
might have had to do with his background, something which has meant that Eric 
chose another health centre. At the new health centre he was treated as a patient 
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amongst others. Eric has felt discriminated against, but that kind of discrimina-
tion cannot be compared to the oppression he fled from. To have an immigrant 
background in Sweden plays an important role, especially in the employment 
market, Eric claims.  

Existential Interpretation: Eric has often felt that he is being called in ques-
tion. It might have been caused from his situation in his former home country. 
He belonged to an ethnic minority which he experienced as deeply aggravating 
and there were reasons to seek a new home country, Sweden. During his first 
years in Sweden Eric built up his self-confidence by trying to be accepted as a 
“regular Swede”. The ambition had, however, to yield to the need of fellowship. 
It seems as if Eric has adapted to Swedish society’s shortcomings when it comes 
to incorporating new Swedes in the fellowship. This might explain that he felt 
questioned when he became a patient and had contacts with the social insurance 
office. However, in the second interview the feeling of being called in question 
does not come forth equally strongly. The contact with the new health centre 
meant that Eric was treated with respect and consideration, something that 
seemed to give his ego a positive lift. Here Eric became one patient amongst oth-
ers, regardless of his background. 

George 
Summary of data: George is in his 60s and originates from the Middle East. He 
has two grown-up children, he is divorced and is working within the social ser-
vice. George came to a refugee camp in Sweden at the end of the 1980s. People 
from the old home country stayed there. Some of them were critics of the re-
gime, like George, others were adherents of the regime. The anxiety about get-
ting deported combined with the tense situation gave George headaches, which 
meant contact with the healthcare at the refugee camp. The conversations which 
were offered eased the pain temporarily. But in the end George was troubled by a 
heavy migraine, constant fatigue and fear. When he was granted a residence 
permit he turned to a clinic for refugees. During the second interview George de-
veloped his thoughts about that time. He kept his feelings inside himself, and in 
the meantime the relation between George and his wife became strained. At the 
clinic George got some help to clear his thoughts. He also obtained an insight 
into and an acceptance of the “refugee feeling”. Through this contact George ac-
quired new perspectives on life, something that made him safe.  

Existential interpretation: Both meetings with George were dominated by sto-
ries about the refugee quarters. After years of oppression in the old home country 
his inner assurance has been disturbed, which has meant that he looks with sus-
picion upon those he meets. George seems, despite his hard experiences, to have 
an ability to trust other humans. To develop the interpretation the metaphor of an 
inner map was used. The things we humans go through give us experiences that 
are stored in our minds. These form a map, which helps us to orient in the en-
counter with our environment and with ourselves.  George looked for care and 
was able to re-establish his self-reliance and self-respect, something that refor-
mulated his inner map. A caregiver who takes part of negative experiences will 
probably be able to challenge the patient’s view concerning the nature of the 
world, without either denying or questioning the patient’s story. George’s doctor 
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seemed to stand for a solidarity attitude and this affected his existential situation 
in a positive way.  

Helen 
Summary of data: Helen is in her 50s and comes from Eastern Europe. She left 
her former home country together with her husband and her son 15 years ago. 
The husband was a critic of the regime. In Sweden Helen studied at the univer-
sity. However, she interrupted her studies and it was very hard to find a job. Af-
ter a while as a job applicant she felt dejected and had a general feeling of being 
ill. Finally she sought care, which was the beginning of a several-year-long sick 
list period combined with unemployment. At the first interview Helen was work-
ing, with payment from the unemployment benefit scheme, at a meeting place 
for immigrant women. When we met for the second interview Helen had once 
again become unemployed. Her immigrant background does not seem to be a 
disadvantage when it comes to the contact with the healthcare. On the contrary, 
the immigrant background seems to play a significant role on the job-market, 
Helen claims. In Sweden immigrants’ knowledge and education have a very low 
value. To be unemployed has affected Helen in a negative way. She used to be a 
happy and positive person, but she lost her faith in the future.  

 Existential interpretation: At both interviews Helen was pleased with her 
healthcare contacts. Contacts with the job-market were worse, her immigrant 
background being a disadvantage. Helen seems to have entered an evil circle of 
failures which seemed to lead to inner changes. There were substantial differ-
ences between the life she lives and the life she prefers to live.  In other words, 
there is a certain change of identity in Helen’s story. When she finally found her 
place in Swedish society, as a patient and help seeker, it seemed to work out fine 
for her. She and her husband did not have to be scared that the police would sud-
denly show up on their doorstep. But Helen felt really bad and seemed to have 
lost her faith in being able to change her situation. 

John 
Summary of data: John is in his 60s, married, with two grown-up children who 
were born in Sweden. John and his wife came from South America to Sweden at 
the end of the 1970s. John was politically active. In Sweden John made a real ef-
fort trying to be open-minded towards new experiences. He learned Swedish 
while he waited to return to his old home country. Today Sweden is the country 
in which John feels at home. When John’s wife was pregnant with their first 
baby, they had a lot of contact with the healthcare. They were very well received 
and the personnel explained everything that happened as well as possible. Re-
cently John went through a successful bubonocele surgery. During the operation 
John was awake and he received anodyne and sedatives. In the operation room 
the personnel spoke to him and each other in a calm and objective way. He felt 
safe and well nursed. In interview number two John also describes that he has 
felt calm and safe as a patient. An important reason was the personnel’s supervi-
sion of him. 

Existential interpretation: At both of the conversations it was obvious that 
John’s feelings for home played a central part in his integration into Sweden. 
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The longer John stayed in Sweden, the harder it became to return to the former 
home country. Here the growth of his children was a landmark. John has had 
contact with the healthcare both as a patient and as a relative. He puts across the 
picture of caregivers as people who make sure that patients and their relatives 
understand what is said and are given the opportunity to ask questions. Being es-
tablished in Sweden, learning the language and making a living seem like an ex-
ternal as well as an internal process to John. To illuminate the integration that 
John described, the term preference system is used (Crafoord, 1986). John had a 
positive experience of the healthcare. When he was about to be operated several 
years later, his good experiences remained in his internal reference system, 
something that seems to mean that he interprets what was going on during the 
surgery as something good.  

Mary 
Summary of data: Mary is in her 50s and comes from the Middle East. She came 
to Sweden 20 years ago. She has lived most of her life in Sweden as a single 
mother to a now grown-up son. Today she works as a teacher in English in an 
immigrant association with the aid from the job centre. Mary and her son fled 
their home country after the change of regimes since it became hard to get access 
to the medicine the son needed. During the first interview Mary was worried 
about her financial situation. Mary was in touch with a doctor at the health cen-
tre. He was kind and treated her like “everybody else”. At the second interview 
Mary opened by reporting about a conflict she had with the job centre. The type 
of employment Mary has she received after a longish time of sick listing. How-
ever, Mary still felt stressed and she has pains. An investigation shows worn-out 
joints, with sick listing as a result. However, this made her feel worthless. Even-
tually Mary got her present job at which she really flourishes.  

Existential interpretation: The first interview was about the fear of losses, 
mainly in material terms. During the second interview the losses seemed to be of 
a different kind, they were about loneliness. The fear of getting sick means not 
only financial strain, but also that the fellowship Mary had with her fellow em-
ployers will be lost. It seems to be about fear of additional losses, something that 
seems to be justifiable when looking into Mary’s background. The reasons for 
the sick listing were worn-out joints and stress, but they coincide with several 
losses. When put on the sick list Mary loses what the work means in the way of 
fellowship and ego. The sick listing certainly meant that the stress decreased, but 
that did not seem like real relief. In the conflict with the job centre Mary stresses 
her needs as a patient to avoid suffering an additional loss. She stresses her help-
lessness to protect herself. 

Sarah 
Summary of data: Sarah is in her 40s and comes from a country in Northern Af-
rica. She has been approximately 15 years in Sweden. Just over ten years ago 
Sarah became a widow and has ever since lived alone with her two children. The 
family met with a severe accident and Sarah was badly hurt. The children were 
uninjured. Sarah was brought to hospital and had a surgery to stop inner bleed-
ings. At first she had very heavy pains. Hallucinations were the side-effect from 
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the anodyne medicine. The caregivers were, however, close to Sarah, which 
made her calm and comforted. A caregiver helped, listened and spoke to Sarah 
about the accident and the children. Some years after the stay at the hospital 
Sarah started to study. She went through her education and got a job. However, 
she had to quit, since she could not manage heavy loads. At the time of the inter-
view she was working at an immigrant association. The job site was important 
and she did not feel unfamiliar. She objected, however, that only the language 
tied her to her fellow workers.  

Existential interpretation: When Sarah became a patient after the severe acci-
dent, her life suddenly changed totally. The relation the caregivers established 
with Sarah helped her to find some kind of safety in the otherwise terrible situa-
tion. It meant that she was not left alone in her grief after her husband and her 
worry about the children when she was badly hurt. People that are raised and live 
within the frame of a common tradition are part of several social networks. These 
are referred to by Cullberg (1993) as support structures. After the accident 
Sarah’s earlier experiences were challenged by new ones.  In the meeting be-
tween the earlier and the new Sarah seems to find answers to her questions “Who 
am I and who do I want to be?” Finally she finds a place between her former and 
her new home country and considers herself as an individual amongst others. As 
she is building up support structures, Sarah also seems to form internal support 
structures. She seems to create her integrity around the feeling that she can take 
care of herself and her children  

Comparative analysis and main interpretation 
In the comparative analysis the following theories and former research are used 
for developing the interpretation. The concepts of facticity and project help to 
describe the different dimensions of a person’s life and development (Ödman, 
1994). Earlier research (Bevelander & Lund, 2004; Gustafsson et al, 2004; 
Hjerm, 2002) elucidated the meeting with Swedish society. The meaning of the 
language was made clear through symbolic interactionism (Berg, 2003). 

The main study shows that the interviewees’ existential situation as patients 
seems to have similarities with their whole life situation. The study shows that 
different types of invincible difficulties might reinforce each other, something 
that might imply that the ambition to establish oneself in a new home country, 
Sweden, can be passive. Positive experiences from straightening out a very diffi-
cult situation, like leaving one’s home country and settling down in a new coun-
try, will probably lead to favourable conditions for facing new difficulties in the 
shape of unhealth. This also seems to be true about active people creating an ex-
istence for themselves in Sweden, which feels satisfactory. To patients from an 
immigrant background it seems as if earlier experiences of exposed situations do 
influence how the patient situation is experienced and handled. It appears from 
the result that the interviewees who have positive experiences from establishing 
themselves in Sweden as a second home country also seem to have good possi-
bilities to become part of the care in the situation as a patient.  

The study illuminates difficulties connected to migration and the incorpora-
tion of a new tradition and what this connection might have to do with the mean-
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ing of the role as a patient. To find a place on the job market seems to be of ma-
jor importance in such a process.  

Discussion 
The empirical studies show that patients from an immigrant background are in-
dividuals and that every individual’s story needs to be made visible. Thus the re-
sult confirms former studies about individually adapted care. It also contributes 
knowledge about the importance of emphasising every individual’s story. 

Individually adapted care means that the caregiver does not have any precon-
ceptions about a patient because of age, sex, or ethnicity, but listens to every pa-
tient (Gerrish, 2000). To organise care to patients from an immigrant background 
might mean that an interpreter is required. The inadequate use of an interpreter 
endangers the access to care for these patients (Gerrish, 2001). They gave a 
negative picture from the meeting with the healthcare when an interpreter was 
not used. Caregivers that have practised communication via an interpreter also 
use interpreters more than their colleagues (Gerrish et al, 2004). This thesis con-
firms the need for individually adapted care.  

The result, on the contrary, does not confirm that good care of patients from 
an immigrant background is based on the caregiver learning cultural differences, 
as Leininger among others asserts. Such knowledge might speak of our need to 
categorise in order to understand what seems unfamiliar, probably to create order 
in life. But to base the meeting with patients from an immigrant background by 
interesting oneself in the cultural expressions is too one-sided. One risk is that 
caregivers treat patients on the basis of stereotype images of how a person com-
ing from a certain country is supposed to act. The emphasis on cultural diversity 
might lead to exaggerating the differences. 

In the pre-study validity was sought through “bridled attitude” for the purpose 
of creating a research attitude. I have also, as far as possible, made myself aware 
of my limitations concerning openness and adaptability to the phenomena and its 
variations. The epistemological standpoints and the implementation of the study 
are elucidated, which strengthens the study’s validity (Dahlberg et al, 2008). 

In the main study the analysis was examined through validity criteria (see e.g. 
Gustavsson, 1996; Ödman, 1994; 2004;). Interpretations that were accepted 
should, however, not be taken as claims for truth. They can be read as being re-
lated to the material which forms the foundation, in other words the data (Gus-
tavsson, 1996). To find the main interpretation that gave the most meaningful 
explanations several interpretative ideas have been formulated at the individual 
level. These have been tried on the basis of the falsification principle. After more 
data had been collected and tried, the interpretations were developed in a com-
parative analysis and a summary interpretation. That work was tried on the basis 
of the falsification principle and the part/whole criterion.  

The intersubjectivity principle is another validity criterion which has been 
applied in the analysis. I have carefully tried to describe to presumptive readers 
how the interpretations have been formulated. The interpretation has been 
discussed continuously with my instructor and at postgraduate seminaries. A 
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reading group has taken part of the thesis script with the purpose to find effects 
from my understanding. At this assessment every person from the group 
individually received the thesis script.  

I have also added one validity criterion. When the comparative analysis and 
the main interpretation started to take shape, it was first tried against the eight 
interviews that were presented in the result. Thereafter it was tried against the 
interview material which was not presented in the result.  

I have aimed for an awareness of the history of effect and for a self-critical 
attitude. I have made clear the perspectives and theories that have been used in 
the studies. Here reflections around which theories have been chosen have 
existed. I have also gained knowledge about research and theories that concern 
the area to avoid the theories giving the result a too unilateral angle.  

The thesis’ transferability means that the result might increase the understand-
ing of similar phenomena in other contexts than the one studied. In the pre-study 
an attempt at abstraction was made in order to reach the essence of participation. 
It was, however, not possible. In the main study it was possible to create a main 
interpretation which should contribute to an increased understanding of more 
than those included in the study. One way to try the transferability is to study the 
result of the thesis in another healthcare context, with other participants. The 
field of application from the result is, however, limited by the fact that no labour 
immigrants or newly arrived refugees have participated in the studies. In both 
studies patients under the age of 18 and those who have been submitted to coer-
cive care are excluded.  

Conclusions 
In the encounter with all patients, especially those who do not share one’s tradi-
tion, the caregiver should try to understand the single individual, by asking open 
questions, listening and asking follow-up questions. Such a “genuine” way of 
asking questions means a will and openness to the idea that what has earlier been 
held to be true may need to be reconsidered.  

Thus communication is an important way of understanding the other person 
and adequate care might be difficult if the patient and the caregiver do not speak 
the same language. The use of an interpreter seems to have a positive impact on 
the ability to exert an influence if the patient does not speak Swedish. Unfortu-
nately, conversations translated by an interpreter might be shallow and content-
less. Hence, the care might benefit from building up a competence about com-
municating through interpreters. Contacts with an interpreter agency that is fa-
miliar with interpreters’ way of working in general, and also getting to know 
single interpreters’ ways of working more specifically can be a part of caring 
competence. Such competence might contribute to a certain amount of continuity 
in the use of interpreters. The caregivers also need to acquire practice in commu-
nicating through an interpreter and gaining knowledge about opportunities and 
obstacles in these conversations.  

Further research is needed about the question how caregivers bridge commu-
nication troubles between themselves and a patient with an immigrant back-
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ground. A special focus should be on how caregivers develop their questioning 
method so that patients’ individual needs are attended to and so that stereotype 
thinking is avoided. Further research focusing on communication through inter-
preters is required. Earlier studies show that the use of an interpreter increase 
when caregivers practise communicating through an interpreter. Therefore inter-
vention studies should be carried out with the purpose of developing the use of 
an interpreter.  
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