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ABSTRAKT 

Syfte:  

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av bemötande, 

kommunikationen och omvårdnad kring patienter vars språk inte hanteras av sjuksköterskan. 

 

Metod: En deskriptiv intervjustudie genomfördes med sju sjuksköterskor på kirurgiska 

vårdavdelningar på ett universitetssjukhus för att kunna beskriva sjuksköterskors upplevelser 

som svarade på studiens syfte. Materialet analyserades deduktivt i enlighet med Graneheim& 

Lundmans kvalitativa innehållsanalys (2004). 

Resultat: Respondenterna upplevde att kommunikationssvårigheter beroende på språkliga 

skillnader ofta leder till problem efter första mötet med patienten, som information kring 

vården som bedrivs, utförande av omvårdnadsåtgärder och patientens möjlighet att delta i sin 

egen vård. 

Slutsats: Sjuksköterskor upplevde att omvårdnaden kring patienter som de ej delar språk med 

påverkas negativt, patientdelaktigheten och autonomin kränks och att en mer generös rutin 

kring tolkanvändning behövs. Det förekommer dock att en kreativ inställning påverkar 

förmågan att kommunicera positivt.  

 

Nyckelord: Kommunikation; Kommunikationsbarriärer; Språkbarriärer; Sjuksköterska-

patientrelationer; Språk. 
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ABSTRACT 

Purpose: To investigate nurses' experiences of how communication influence the nurse-

patient relationship, care and nursing with a patient whose languageisn’t handled by the nurse. 

Method: A descriptive interview study was performed on seven nurses in the surgical care 

units on a university hospital to describe nursesexperiences to answer the purpose of the study 

in detail. The material was analyzed deductively according to Graneheim&Lundmans 

qualitative content analysis (2004). 

Results: Respondents urged that communication difficulties due to language differences often 

lead to problems after the first meeting with the patient, as information on health care 

conducted, the performance of nursing interventions and patient the opportunity to participate 

in their own care. 

Conclusion: Nurses experienced that care about the patientsthey do not share the language 

with to be negatively affected, patient participation and autonomy was violated and that a 

more generous routine with interpreters is needed. There is however, that a creative approach 

affects the ability to communicate positively. 

 

 

 

Keywords: Communication; Communication Barriers; Language Barriers; Nurse-patient 

relations; Language.  
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INTRODUKTION 

Bemötande 

För att möjliggöra god omvårdnad och kommunikation med patienter kommer sjuksköterskan 

att möta patienter och deras närstående. Bemötande grundas i hur ett samtal mellan två eller 

flera parter utförs, och innefattar hur sjuksköterskan tar emot en patient, hur denne hälsar, 

använderögonkontakt eller positionerar sig i förhållande till övriga personer i rummet. Den 

innefattar även etiska tankesätt som spelar en roll i bemötandet i form av sjuksköterskans 

människosyn, villigheten att hjälpa andra, förmågan att ge information och att visa patienter 

respekt. Ett bra bemötande möjliggörs av att respekt framträder i omvårdnaden och 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten både i det första mötet och i framtida 

möten. Sjuksköterskan skall även ha en god människosyn och i sitt möte med patienten ha 

möjlighet att visa medlidande (Fossum, B, 2013). Enligt Fossum (2013) skiljer sig bemötande 

från kommunikation då bemötandet handlar om hur ett samtal genomförs, och att 

sjuksköterskan med en god människosyn och ett tydligt kroppsspråk kan underlätta 

genomförandet av samtalet.  

Björk Brämberg(2008) nämner begreppet hörsamhet, vilket beskriver möjligheten att som 

patient berätta om sin situation och sina behov muntligt och med kroppsspråk samt att den 

agerande hälso- och sjukvårdspersonalen visar respekt för patienten i denna situation. Hälso- 

och sjukvårdspersonalen möjliggör ett hörsamt bemötande, som lyfts i verbal och ordlös 

kommunikation i form av ansiktsuttryck, ögonkontakt och leenden från personalens sida. 

Hörsamhet är viktigt för patientens ökade förmåga att beskriva sin situation, och kan försvåras 

av språksvårigheterna. Språksvårigheterna kan alltså försvåra möjligheten för patienten att 

beskriva sin situation för hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket kan orsaka lidande för 

patienten. 

Enligt Eide & Eide (2009) kan aktivt lyssnande underlätta bemötandet. Aktivt lyssnande 

innebär att en dialog sker verbalt (genom att ställa frågor, instämma, uppmuntra) och icke-

verbalt (använda ansiktsuttryck, hålla ögonkontakt, via beröring) som visar för den andra 

parten i dialogen attuppmärksamhet på vad den andra parten säger verifieras. I aktivt 

lyssnande utvecklas det som sägs genom att frågor ställs och omformuleringar nyanserar vad 

den andra parten har sagt samt kontrollerar att hälso- och sjukvårdspersonal har förstått . För 

att detta skall kunna genomföras krävs det att hälso- och sjukvårdspersonalen besitter en 
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empatisk förmåga, dvs. en förmåga att lyssna, sätta sig in i en annan persons situation, ger 

samtalet tid och förstår deras känslor och de reaktioner som uppstår. Empati är en 

förutsättning för ett gott omvårdnadsarbete och återspeglas i kommunikationen med patienter 

eller närstående. 

Kommunikation 

Fossum (2013) beskriver kommunikation som en överföring av information mellan två eller 

flera parter. Informationen kan överföras verbalt, med kroppsspråk och i skrift, det viktigaste 

är att innehållet skall överföras i dialogen.  För att möjliggöra att två parter skall kunna utbyta 

information och kunskap krävs det att de har en god kommunikation samt en relation som 

möjliggör kommunikationen. Detta är i vården av stor vikt både mellan olika professioner 

inom hälso- och sjukvårdspersonalen men också mellan dessa och patienterna samt deras 

närstående (Eide & Eide, 2009).Inom hälso- och sjukvården används begreppet professionell 

kommunikation. Till skillnad från kommunikation i vardagslivet sker professionell 

kommunikation på en arbetsplats av yrkesutövare. Syftet med professionell kommunikation 

för hälso- och sjukvårdspersonal är att uppnå en omvårdnadsorienterad kommunikation som 

främjar hälsa, förebygger sjukdom, återställer hälsa och lindrar lidande. Denna typ av 

kommunikation för hälso- och sjukvårdspersonal kallas därför professionell 

omvårdnadsorienterad kommunikation (Eide & Eide, 2009). 

När patienten och sjuksköterskan inte talar samma språk 

Kommunikation och bemötande är en viktig del av det dagliga arbetet, men det uppstår 

situationer när kommunikationen försvåras. Exemplet som valts för denna studie är när 

sjuksköterskan och patienten inte talar samma språk.  

År 2011 invandrade 96467 personer till Sverige, och med en ökning på ungefär 10000 

personer per år låg invandringen år 2014 på 126966 personer (Statistiska Centralbyrån [SCB], 

2015). Många av de individer som inte har svenska som modersmål har även passerat åldern 

för pensionering vilket kan leda till svårigheter att lära sig och använda det svenska språket 

(Schmid &Keijzer, 2009). Språkbarriärerna som uppstår när patienter och hälso- och 

sjukvårdspersonal inte talar samma språk kan ha negativa effekter på patientens hälsa och den 

givna hälso- och sjukvården (Flores, G., Abreu, M., PizzoBarone. C., Bachur, R. & Lin, H., 

2012; Björk Brämberg, 2008). 
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Språkliga svårigheter kan vara en anledning till skillnad i vårdkvalitet. Bland annat finns risk 

för mindreanvändande av hälso- och sjukvårdsresurser exempelvis minskadpatientdelaktighet 

i preventiva undersökningar och tillgång till hälso- och sjukvård (Alegría, M., Haas, J.S. & 

Pippins, J. R., 2007). Patienter som inte har samma språk som sjuksköterskan riskerar i större 

utsträckning att få längre väntetider på sjukvårdsinstitutioner, svårigheter att få information 

och rådgivning över telefon och en minskad kontinuitet av hälso- och sjukvård över tid 

(Alegría, M., Haas, J.S. & Pippins, J. R., 2007).Avsaknaden av ett gemensamt språk kan leda 

till missförstånd, otillräckliga och felaktiga diagnoser, sämre vård- och omsorg och isolering 

vid vård. Problem som även lyfts är risken för minskad förståelse och följsamhet vid 

läkemedelshantering som observerats i tidigare studier (Torres & Magnusson, 2010; Whittal& 

Rosenberg, 2015; Karliner, Eliseo&Gildengorin, 2004; Småland Goth& Berg, 

2010).Bristande kommunikation kan också leda till ökat lidande för patient och närstående 

(Braga Mara, E. & Ribeiro Razera, A.P., 2011).  

 

Språkliga hinder är inte endast problematiska för patienten, utan även för personalen då dessa 

situationer upplevs som mer komplicerade och svårutredda delvis på grund avskillnaden i 

språk mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal (Björk Brämberg, 2008). Tillgången till 

högkvalitativ tolkning i kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten 

samt patientens närstående är av stor vikt för patientcentrerad vård (Hadziabdic, E., Heikkilä, 

K., Albin, B. & Hjelm, K., 2010). I tidigare studier beskrivs det att hälso- och 

sjukvårdspersonal tycker att tolkkontakt kan vara problematisk, till exempel på grund av 

organisatoriska problem såsom problem med tolkförmedling, att tolken inte respekterar 

bokningstiderna eller att den tekniska utrustningen som används inte fungerar (Hadziabdic, 

E., Heikkilä, K., Albin, B. & Hjelm, K., 2010). Förutom svårigheter med tolkkontakt är 

språkbarriären mellan hälso- och sjukvårdspersonal och tolken även det ett bekymmer. Då 

tolken i denna situation skall förmedla information mellan patienten och personalen, störs 

detta informationsutbyte av att tolken inte kan kommunicera ordentligt med personalen i 

fråga.Sahlsten m fl (2004) tar också upp att möjligheten till tolk inte alltid finns eller att 

tolksamtalet avbryts. Då får hälso- och sjukvårdspersonal i den mån som går försöka att ge 

patienten information utan att med all säkerhet veta om patienten förstått all information. 

Sjuksköterskorna anser att det krävs kontakt med patienten och en dialog för kommunikation 

skall kunna skapas.Om verbal kommunikation inte går att använda får sjuksköterskorna vända 

sig till kroppsspråk för att kunna skapa en kontakt med patienten. Vid en dialog anses det 

också att det är lätt att göra ett kunskapsutbyte till patienten som därav får mer information 
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om vad som kommer ske och kan därefter ta det beslut som patienten själv vill (Sahlsten, 

Larsson, Lindencrona &Plos, 2004). 

 

För att underlätta kommunikationen över språkgränserna finns det åtgärder som vårdpersonal 

kan genomföra, exempelvis användning av kommunikationskartor med bilder eller symboler 

för vardagliga moment som kräver utprövning av logoped (Carlsson, 2012).  Dessvärre är 

kunskapsunderlaget för förhållningssätt och alternativa kommunikationsmetoder för denna 

patientgrupp inte så starkt då dessa rekommendationer ofta har färre studier och låg beprövad 

erfarenhet som bakgrund (Carlsson, 2012). Även kroppsrörelser och mimik blir en viktig 

kommunikationsmetod för den som inte kan kommunicera verbalt, men kräver tid och intresse 

från motparten för att förstå vad den talande personen i dialogen menar (Carlsson, 2012). 

Omvårdnad 

En god relation och kommunikation är grundläggande i omvårdnadsbegreppet. Omvårdnad 

grundas i att som sjukvårdspersonal avse att hjälpa och stötta en individ och utföra åtgärder 

som ökar upplevelsen av hälsa och tillfrisknande samt lindrande av en individs lidande 

(Blume, Lennartsson& Karlström, 2000).  Med hjälp av omvårdnadsvetenskap kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten i processen att nå hälsa, vilket är en subjektiv känsla och 

skapas av personens egna uppfattningar. Sjuksköterskan ska med hjälp av sin kunskap arbeta 

hälsofrämjande på person- och samhällsnivå för att öka människors förmåga att påverka sin 

hälsa. Detta görs med hjälp av omvårdnadsåtgärder som till exempel smärtlindring och 

patientutbildning (Carlsson, 2012). Sjuksköterskan skall utveckla och övervaka 

patientsäkerheten, framföra all information till patienten för att säkerställa att hen vet vad, hur 

och varför behandling genomförs och att möjligheten att avstå behandling finns. Med detta 

skall patienten också ha möjlighet att ge sjuksköterskan informerat samtycke (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Omvårdnaden innebär därmed att sjuksköterskan med en god 

relation handlar så att patienten känner sig trygg i vården, tillfredsställd av vården och att dess 

autonomi och integritet lämnas intakt. 

Patientdelaktighet& autonomi 

Patientdelaktighet är av stor vikt för den vård som bedrivs inom hälso- och sjukvården, och 

det är även nämnt i lag att alla patienter har rätt att delta och få information om den vård och 

behandling som de kommer att få (Svensk författningssamling [SFS], 1982:763).Legitimerade 

sjuksköterskor lyfter upp vikten av patientdelaktighet och kommunikation i en studie där 
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kommunikation för sjuksköterskorna handlar om att förståelse och att bli förstådd vilket i sin 

tur är viktigt för att grunda en fungerande yrkesrelation till patient och närstående (Sahlsten, 

Larsson, Lindencrona &Plos, 2004). Enligt SFS, 1982:763 har alla patienter rätt till 

delaktighet och planering av sin vård, vilket i mötet med en patient som inte talar samma 

språk som hälso- och sjukvårdspersonalen är svårare (Carlsson, 2012). Patientdelaktighet och 

möjligheten att stötta patienten i vardagen minskar risken för vårdskada och ökar därmed 

patientsäkerheten (SFS, 2010:659). Patienter som inte delar språk med sjuksköterskan 

beskriver en känsla av att vara överlämnade till vårdpersonalens beslut och att de passivt får ta 

emot vården, trots att patienter enligt svensk lag ska kunna göra ett aktivt val och få ta 

ställning till sin vård och behandling (SFS, 1982:763; Carlsson, 2012). Patienten ges ingen 

möjlighet att delta aktivt i sin vård och övergår då till passivitet för att inte vara till besvär för 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Patienter kan även känna sig som objekt vid låg delaktighet 

vilket i sin tur är en kränkning för individen och förtroendet för vården går då förlorad 

(Carlsson, 2012). 

 

Författarnas tolkning av relationen mellan begrepp som är av vikt för interaktion och 

omvårdnad mellan sjuksköterska och patienter som inte delar samma språk. Omvårdnad, de 

praktiska uppgifter sjuksköterskan genomför påverkas av patientdelaktighet med förmågan att 

delge informerat samtycke och påvisa följsamhet i symbios med kommunikation. 

Kommunikation handlar om innehållet av det som förmedlas mellan sjuksköterskan och 

patienten. Bemötandet, hur valet av att möta och framföra information, påverkar vilken 

information som ges och hur den levereras. Bemötandet har i sig en påverkan på hur 

omvårdnadsarbetet genomförs. Se fig.1.  
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Figur 1. Förhållande mellan utvalda begrepp.

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee (1926-1973) är en omvårdnadsteoretiker från New Orleans, USA, där 

hon arbetade som psykiatrisjuksköterska och lärarinna på sjuksköterskeutbildningen 

(Kristofersen, 2006). År 1966 beskrev hon relationen mellan sjuksköterska och patient i 

sin bok “Interpersonal AspectsofNursing”(Travelbee, 1971). Travelbees teori fokuserar 

på omvårdnadens mellanmänskliga relation där hon hävdar att för att uppnå förståelse 

för vad omvårdnad bör vara måste man förstå interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska, hur den upplevs och vilka konsekvenser det kan innebära för patientens 

tillstånd (Kirkevold, 2000). 

 

Travelbee identifierar fem olika, vagt överlappande, faser i ledet mot den 

mellanmänskliga relationen: 

1. Den första kontakten 

2. Framväxt av identiteter 

3. Empati 

4. Sympati 

5. Ömsesidig förståelse och kontakt 

 

Omvårdnad

Patientdelaktighet 
& autonomi

Bemötande

Kommunikation
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Den första fasen lägger grunden för relationen mellan vårdnadsgivare och 

vårdnadstagare. Den första kontakten präglas inledningsvis av mötet mellan två 

främmande individer, där en part är i en ny, ofta ofrivillig miljö och där kan känna 

osäkerhet och svaghet(Eide, 2009; Kirkevold, 2000). Observationerna utgår i stor 

utsträckning från förutfattade meningar baserad på tidigare erfarenhet och 

kategoribaserat tänkande. Här ligger fokuset på att inte generalisera grupper efter 

stereotypa roller som “sjuksköterska” eller “patient” utan att kunna se och bygga upp 

relationen till den enskilda individen (Eide, 2009; Kirkevold, 2000). 

 

Om de kunnat etablera en relation bryts den stereotypa bilden av parterna sakta ner och 

de identifieras som enskilda individer, “framväxt av identiteter”, och sjuksköterskan kan 

börja utveckla en förståelse för det psykologiska tillstånd och relevansen av den andres 

tankar och känslor, “empati”. Travelbee anser inte att empati är en kontinuerlig process 

utan något som uppstår av och till men att det samtidigt bestående förändrar 

interaktionsmönstret och relationen mellan parterna. Empatin syftar till att kunna förutse 

handlingar oberoende vad de tycker om den andra parten. Empati uppfattas som en 

neutral process som bara kan uppstå när det finns en gemensam bakgrund eller likhet 

och begränsas av den egna erfarenheten, sjuksköterskan kan således ej realistiskt 

förväntas känna empati för alla patienter. Empati bryggar sedan över till sympati, en 

vilja att hjälpa patienten, att sätta sin kunskap i handling för att lindra patientens 

lidande, i genomtänkta intelligenta omvårdnadsåtgärder. I den avslutande fasen 

“Ömsesidig förståelse och kontakt” har interaktionerna mellan sjuksköterska och patient 

byggts upp till att de delar varandras tankar och attityder på ett nära och ömsesidigt sätt. 

På så sätt blir omvårdnaden meningsfull för bägge parter och lindrar patientens lidande 

och ökar dess förståelse(Eide, 2009; Kirkevold, 2000). 

 

En av de viktigaste instrument en sjuksköterska har, enligt Travelbee, är förmågan till 

kommunikation och att vara verbalt följsam. Förmågan att förmedla känslor och tankar 

och hjälpa patienten att förstå syftet med omvårdnaden är ett steg i att bemästra sjukdom 

och lidande, att finna mening i upplevelsen, det som i dagens termer kallas 

empowerment. Travelbee menar att kommunikation har ett syfte att etablera den 

mellanmänskliga relationen med den sjuke patienten och därmed uppnå målet för 

omvårdnaden. Kommunikation pågår kontinuerligt mellan olika parterna, både verbalt 
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och icke-verbalt. Syftet är att lära känna patienten och utforska och tillgodose dennes 

behov och att brister i kommunikationen kan leda till brister i omvårdnadsarbetet. 

  

“Att lära känna patienten är lika relevant och nödvändig aktivitet som att genomföra 

procedurer och ge fysisk omvårdnad. All form av interaktion kan bidra till denna 

process. Om interaktionen inte medvetet ses som ett medel för att uppnå målen, är 

det stor risk för att sjuksköterskans handlingar får företräde framför den individ för 

vilken hon utför dessa åtgärder.” (Travelbee, 1971, s98.) 

 

Problemformulering 

Om patienten, dess närstående samt vårdpersonalen inte behärskar varandras språk, är 

det då möjligt att uppnå den goda relationen och fullfölja kommunikation och därmed 

omvårdnad enligt Travelbees omvårdnadsteori? Travelbee varnar för att brister i 

kommunikation, som t.ex. svårigheter att finna mening i kommunikationen, kan leda till 

en ökad isolering och ensamhet och påverka patientens attityd till lidande samt 

bemästrande av sin sjukdom (Travelbee, 1971).  

 

Enligt tidigare studier kan språkskillnader medföra sämre vård. Det som upplevs saknas 

är sjuksköterskans upplevelse kring hur bemötandet påverkar kommunikation och 

omvårdnad för patientgruppen, samt hur patientgruppens autonomi och delaktighet i sin 

egen vård påverkas av de språkliga skillnaderna. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av bemötande, 

kommunikationen och omvårdnad kring patienter vars språk inte hanteras av sjuksköterskan. 

 

Frågeställning 

Hur upplever sjuksköterskor bemötandet med en patient vars språk ej hanteras av 

sjuksköterskan? 

Hur upplever sjuksköterskor kommunikationen med en patient vars språk ej hanteras av 

sjuksköterskan? 
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Hur upplever sjuksköterskor omvårdnadsarbetet med en patient vars språk ej hanteras av 

sjuksköterskan? 

 

METOD 

Design 

En deskriptiv intervjustudie valdes som design. Studien genomfördes som en 

tvärsnittsstudie med en deduktiv ansats baserad på tidigare forskning och vårdteori. 

Begrepp som studerats är bemötande, kommunikation, omvårdnad, patientdelaktighet 

och autonomi (Se fig.1 - Förhållande mellan utvalda begrepp). Arbetets resultat 

diskuterades sedan i relation med Travelbeesvårdteori, med fokus på kommunikationens 

inverkan på omvårdnad. 

 

Urval 

Ett strategiskt urvalav deltagande resulterade i sju sjuksköterskor med aktiv tjänst inom den 

kirurgiska vården på ett universitetssjukhus. Antalet sjuksköterskor bestämdes till mellan 6-10 

stycken då denna mängd ansågs vara tillräckligt för att uppnå trolig mättnad (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Sjuksköterskor inom kirurgisk 

vård tillfrågades då vården av patienter i större utsträckning är längre inom kirurgisk vård än 

vad den är inom medicinsk vård för att se kommunikationens förändring under vårdtiden. De 

sju sjuksköterskor som deltog i studien var mellan 20-50 år, representerades av bägge könen 

och varit yrkesverksamma i mellan 4 månader och 17 år. Fem kirurgiska vårdavdelningar på 

ett universitetssjukhus tillfrågades för studien varav en avdelning avstod ifrån att delta då 

deras vård var mestadels elektiv och de situationer som studien valt att studera inte uppstår i 

samma mängd.  

 

Inklusionskriterier var att sjuksköterskan skulle ha vårdat en patient vars språk inte hanterades 

av sjuksköterskansamt varit yrkesverksam i minst 4 månader. 

Exklusionskriterier är sjuksköterskor som ej hade en aktiv tjänst på universitetssjukhuset och 

sjuksköterskor med en administrativ tjänst på universitetssjukhuset. 

 

Datainsamling 

Data insamlades genom semi-strukturerade intervjuer under oktober månad, 



14 
 

2015.Intervjuerna som spelades in varade mellan 13 och 27 minuter och transkriberades sedan 

i enlighet med Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys(2004).  

 

Under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1- Intervjuguide) med åtta öppna 

frågor och eventuella följdfrågor. Frågorna handlade bland annat om när sjuksköterskan 

senast vårdade en patient som inte pratade svenska eller engelska, hur de upplevde 

kommunikationen och omvårdnaden med dessa patienter och om det fanns något som 

sjuksköterskan uppfattade kunde underlätta kommunikationen mellan parterna. 

Tillvägagångssätt 

Godkännande för att genomföra studien söktes hos verksamhetschefen för de kirurgiska 

vårdavdelningarna på sjukhuset. Efter godkännandet skickades ett informationsbrev ut till de 

kirurgiska vårdavdelningarna inom sjukhuset för att tillkalla sjuksköterskors uppmärksamhet 

till studien samt rekrytera de som hade intresse av att delta (se bilaga 2 – Informationsbrev). 

En intervjuguide (se bilaga 1 – Intervjuguide) utarbetades specifikt för studien och testades i 

två intervjuer. Intervjuerna testades på två frivilliga sjuksköterskor innan datainsamlingarna 

skedde för optimering av intervjufrågorna och för att få en uppfattning om tidsåtgången för 

intervjuerna. De två intervjuerna genomfördes av författarna under samma förutsättningar 

som för intervjuerna i studien och tog 18 respektive 37 minuter vilket var inom den tidsram 

som författarna tänkt sig att intervjuerna skulle ta ursprungligen. Författarna ansåg att de svar 

som uppkom under testintervjuerna inte fodrade förändring av intervjuguiden då svaren täckte 

studiens syfte.  Därefter tog intervjuerna plats i ett avskilt rum på sjukhuset och spelades in 

med två ljudinspelande mobiltelefoner för att sedan transkriberas och kodas av båda 

författarna. Fem intervjuer genomfördes av båda författarna och två intervjuer gjordes enskilt, 

varav en författare gjorde två intervjuer på egen hand. Dessa intervjuer gjordes i slutet av 

intervjuperioden då författarna var bekväma med intervjuguiden. Intervjuerna gjordes en gång 

per respondent då syftet var att undersöka tankar och känslor vid ett tillfälle och inte en 

förändring över tid. 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades sedan av båda författarna med en 

deduktiv analys. Den deduktiva analysen utgick ifrån viktiga begrepp för bemötande, 

kommunikation och omvårdnad (se figur 1 – Förhållande mellan utvalda begrepp). De 

transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger av författarna som identifierade 
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och tog ut meningsbärande enheter. Författarna jämförde och diskuterade sedan de 

meningsbärande enheterna och kondenserade dessa enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Kondenseringen innebär att texten komprimeras men innehållet kvarstår. Den kondenserade 

meningen tillgavs sedan en kod som sammanfattade den kondenserade meningen. Koden 

tillgavs sedan en underkategori vilken beskriver vilken situation eller upplevelse som den 

meningsbärande enheten syftar till (se Tabell 1 – Analysmodell). Efter att samtliga 

meningsbärande enheter tilldelats en kod och en subkategori diskuterade författarna kring 

vilka subkategorier vars manifesta innehåll som tillhörde de förberedda kategorierna som 

framkommit efter tidigare studier. Författarna jämförde resultatet med tidigare studier och 

teorier, här Travelbee’svårdteori om den mellanmänskliga relationen, för att fullfölja 

innehållsanalysen och kategoriseringen av materialet. Slutligen ställdes de identifierade 

kategorierna mot den transkriberade texten för att stärka rimligheten kopplat till studiens syfte 

och frågeställningar. 

Etiska överväganden 

De sjuksköterskor som intervjuades informerades om konfidentialitet i studien. 

Deninformation de bidrar med kommer inte att kunna kopplas till respondenten, vare sig med 

rubricering eller specifikt innehåll. Detta för att åsikter skall kunna framföras som kan strida 

mot allmänna åsikter och för att förhindra spårning av de deltagande sjuksköterskorna i 

efterhand. Intervjuerna var frivilliga och respondenterna informerades (se Bilaga 2 – 

Informationsbrev) om att de hade full möjlighet att avbryta sitt deltagande under hela studiens 

gång. 
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Tabell 1 – Analysmodell 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori 

Ja men att det blir 

ett lite sämre 

bemötande att 

man kanske om 

man det är ju lite 

med vilken 

inställning man 

går in med också. 

Går man in med 

inställningen att 

man den här 

patienten förstår 

ändå ingenting av 

vad jag säger så 

jag behöver inte 

prata någonting.    

 

Bemötandet påverkas 

av vilken inställning 

jag har, går jag in 

med inställningen att 

patienten inte förstår 

mig så pratar jag inte. 

Sjuksköterskans 

inställning 

Hinder i 

patientbemötandet. 

Bemötandet  

. Det är, språket 

är ju så otroligt 

viktigt för att 

kunna utbyta 

information 

med varandra. 

Språket är en viktig 

del i 

informationsutbytet 

och 

patientkontakten. 

Verbalt språk 

underlättar 

patientkontakt 

Verbal 

kommunikation 

som grund i 

omvårdnaden 

Kommunikation generellt 
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RESULTAT 

Efter analysen framträdde 22 underkategorier som placerades in under fyra kategorier; 

bemötande (n=6), Kommunikation generellt (n=7), omvårdnad (n=5) och patientdelaktighet 

och autonomi (n=4).  

Tabell 2 – Sammanställning av kategorier och underkategorier. 

Kategori Bemötande Kommunikation  

generellt 

Omvårdnad Patientdelaktighet och 

autonomi 

Under-

kategori 

Första mötet 

Upplevelse av 

patientens 

situation i 

patientmötet  

Språkförbistring

ens påverkan på 

patientkontakt.  

Faktorer som 

underlättar 

bemötandet  

Hinder i 

patientbemötan

det  

Tidsperspektiv i 

bemötandet. 

 

 

Verbal kommunikation 

som grund i omvårdnaden  

Att ge information  

Verifikation av 

patientförståelse  

Sjuksköterskans känslor 

kring kommunikation  

Sjuksköterskans tolkning 

av patientens upplevda 

känslor kring 

kommunikation  

Kroppsspråk som 

kommunikationsform  

Tolk som resurs  

 

Kommunikationens 

påverkan av 

omvårdnaden  

Information kring 

omvårdnaden  

Kommunikationssv

årigheterna 

påverkar 

vårdkvalitén  

Kommunikation 

påverkar viss 

omvårdnad  

Kommunikationen 

påverkar inte 

omvårdnaden  

 

Patientdelaktighet 

Tidsperspektiv kopplat 

till autonomi och 

delaktighet  

Uppgiftsorienterad vård 

ersätter patientcentrerad 

vård  

Patientsäkerhet  

 

 

 

Bemötandet 

Första mötet 

Sjuksköterskor upplever oftast inte att själva presentationen av namn och yrkesroll skiljer sig 

mellan olika patientgrupper, det är en väletablerad bemötanderutin på de avdelningar som 

intervjuats. 

Upplevelse av patientens situation i patientmötet.  

De sjuksköterskor som försökte sätta sig i patienten situation säger att de gärna velat kunna 

förmedla sig om de själva varit sjuka, att risken för att relevant information faller bort är 

stor. Patienten upplevs underlägsen i sin situation, i en okänd miljö. 
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Språkförbistringens påverkan på patientkontakt 

En patient som sjuksköterskan delar språk med upplevs lättare att knyta kontakt med, och 

därmed hur information överförs än en patient där ett delat språk saknas, vilket upplevs viktigt 

inför kommande rond. 

 

…när du har en patient du kan kommunicera med så, så får du ju kontakt på ett helt 

annat sätt, man börjar ju känna någon på ett annat sätt… - Respondent 3 

 

Faktorer som underlättar bemötandet 

Faktorer som kan underlätta bemötandet är förmågan att inge en känsla av lugn till patienten 

försöka vara kreativt lagd och att gå in med en inställning att försöka kommunicera med 

patienten, även om det kan upplevas irriterande att inte kunna samspråka dynamiskt i stunden. 

Det lyfts även, från en respondent, hur viktigt det är med en tydlig planering kring patienten. 

 

Hinder i patientbemötandet 

Saknas ett samförstånd mellan sjuksköterska och patient så leder det till att påföljande 

bemötandetillfällen upplevs stressande eller svåra då de inte kan förmedla den 

omvårdnadsplan som utformats eller vill undvika den frustration som patienterna upplever. 

Det råder osäkerhet i hur sjuksköterskorna ska hantera situationen och att en avgörande faktor 

är sjuksköterskans inställning. Några respondenter förmedlar hur de tillsammans med kollegor 

försöker undvika dessa situationer.   

 

Tidsperspektiv i bemötandet 

Sjuksköterskor uppfattar att det är svårt att ge information till patienten på kort tid, inför 

operation eller övriga aktiviteter. Vid korta och akuta situationer är det ett hinder för at ge ett 

bra bemötande däremot så upplevs det som att patienter, där de har en längre kontakt, se 

längre vårdtid, ökar samförståndet. Att ge information tar mer tid hos en patient utan delat 

språk men kan underlätta fortsatt vårdkontakt.  

 

”…första passet utan kanske tredje passet då har man ofta börjat hitta något, 
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något litet sätt och kommunicera. Dels så känner dom igen mitt när jag kommer 

in och de vet litegrann vad man försöker få fram, som det där med VAS-stickan, 

då är vi ju redan överens om den grejen. Så att det skulle jag säga, det är lättare 

ju mer man lär känna den här patienten” – Respondent 3 

 

Kommunikation generellt 

Verbal kommunikation som grund i omvårdnaden  

Språket anses vara en vital del i av kommunikationen med patienterna, det underlättar vid 

verifikation av information och är en viktig komponent i den kliniska blicken och i förmågan 

att knyta kontakt med patienten. Ett delat språk inger trygghet hos de som fört en dialog och 

skapar bättre förutsättningar för samförstånd kring välmående, vård och vårdmoment och 

anses överlägset kroppsspråk. Brister i kommunikationen leder däremot till att vital 

information kan missas eller missförstås mellan sjuksköterska och patient 

Att ge information 

Att ge information ansågs av en respondent så viktigt att om en patient skulle fullfölja 

vårdkedjan utan att ha blivit informerad, det nämns ej om vad, så skulle det bedömas som ett 

tjänstefel. 

Verifikation av patientförståelse 

Ett av problemen med kommunikationen är, enligt sjuksköterskorna, verifikationen av 

information.Någon form av respons är möjlig, men inget som kan garantera informerat 

samtycke. Att inte ges möjlighet att verifiera den information som getts, avsaknaden av ett 

gensvar, en felaktig repetition, upprepade frågeställningar eller att sjuksköterskan bedömer att 

patienten inte förstått, förmedlar ett missförstånd, vilket försvårar omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskan kan ha förmedlat informationen för snabbt och kan behöva repetera 

informationen på flera olika sätt 

 

Sjuksköterskans känslor kring kommunikation 

De intervjuade sjuksköterskorna upplever att kommunikationen med patienter som inte talar 

svenska eller engelska är frustrerande, stressande och jobbig. Det är ett problem de lyfter i de 

interna arbetsgrupperna och vissa kan känna sig låsta av att patienten inte delar språket.  
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Sjuksköterskans tolkning av patientens upplevda känslor kring kommunikation 

Frustrationen är inte enskilt bunden till vårdpersonalen utan upplevs även från patienter som 

ej kan förmedla sig om önskemål, frågeställningar och välmående.  

”Jag tycker det är, är jättejobbigt när man inte kan kommunicera med varandra. 

Och framförallt ser jag hur frustrerade patienterna blir när dom inte kan förmedla 

sig till mig”- Respondent 7 

Kroppsspråk som kommunikationsform 

Kroppsspråk har, enligt författarna, använts som en form av alternativ kommunikation. Denna 

form av kommunikation beskrivs som en svårtolkad nödvändighet som får ersätta eller 

komplimentera det talade språket i det dagliga arbetet. Den används som verifierande faktor 

för sjuksköterskan när det kommer till bedömningar, tolkning av patientens önskningar eller 

mående och som verifikation av förståelse och bör individanpassas efter patientens 

förståelseförmåga. Kroppsspråket upplevs som ett för grovt instrument för att hantera ett 

läkarsamtal. Att använda kroppsspråket har fått ersätta den dagliga verbala kommunikationen 

med patienterna. Det innebär dock inte att de för en dialog med patienten, det genomförs två 

monologer där det kan ske missförstånd och orsaka frustration hos de patienter som inte blir 

eller gör sig förstådda och kan missa information som behöver förmedlas till läkare eller övrig 

vårdpersonal. 

Tolk som resurs 

Det bästa sättet att få verifikation av att informationen är förstådd var att ha någon form av 

tolk närvarande, antingen anhörig, kollega eller professionell tolk, vilket samtliga 

sjuksköterskor nämner. Tolkresurser är dock inget som kan garanteras dagligen även om det 

upplevs vara idealiskt, då några respondenter påpekar att de inte alltid har möjlighet att 

samordna med tolk i bland annat akuta skeden. En verbal kommunikation med gemensamt 

språk kan inge trygghet i patienten och verifiera information kring omvårdnaden vilket 

upplevas som lättare att genomföra när tolk finns tillgänglig.  

Omvårdnad 

Kommunikationens påverkan av omvårdnaden 

Flera moment upplevs som svårare att genomföra med målet att genomföra god vård. 

De specifika moment som nämns är smärtlindring, smärtskattning, upplevt illamående 

och vid mobilisering. Även omvårdnadsarbetet kring information påverkas där 
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lindrande av oro, förklaringen av läkemedel samt ifyllandet av informationsinsamlingen 

påverkas negativt. 

”Det mesta egentligen. Smärtskatta blir mycket svårare. Det är ganska lätt att 

fråga om dom har ont, ja eller nej.[…]men hur ont, var det gör ont, vilken typ av 

smärta…” – Respondent 1 

 

Information kring omvårdnaden  

Flera moment inom vården kräver att patienten har insikt i vad som händer och vilket syfte 

momentet har, det kan vara allt från de delmoment som krävs vid att hänga ett dropp till att 

förstå innebörden av att olika läkemedel sätts in. När det saknas ett språk försämras förmågan 

att delge den informationen och omvårdnaden blir lidande. De patienter som ställer mindre 

frågor upplevs ha ett mindre behov av information, de upplevs lita mer på personalen. 

 

Kommunikationssvårigheterna påverkar vårdkvalitén 

En sjuksköterska menar att det i händelse av kommunikationssvårigheter så bör vårdpersonal 

överväga om den vård som ges är av god kvalité 

Kommunikation påverkar viss omvårdnad  

En sjuksköterska menade att det bara fanns vissa omvårdnadsmoment som påverkades av 

patientens förmåga att dela ett språk. 

 

Kommunikationen påverkar inte omvårdnaden 

En sjuksköterska menade att den omvårdnad som gavs inte påverkades av patientens förmåga 

att dela ett språk med vårdpersonalen. 

Patientdelaktighet och autonomi 

Patientdelaktighet 

Sjuksköterskorna upplever att språkproblematiken leder till en minskad förmåga för patienten 

att vara delaktig i sin egen vård, både på ett informativt och på en praktisk nivå. Det kan 

innefatta att ta del av omvårdnadsknuten information och att kunna genomföra enklare 

moment som vanligtvis hanteras av patientgruppen. Detta leder till en ökad arbetsbelastning 

för vårdpersonalen. 

Uppgiftsorienterad vård ersätter patientcentrerad vård 
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Vid flera tillfällen under intervjuerna lyfts det hur de genomför moment utan patientens 

informerade samtycke och för vårdrelaterade dialoger över patientens huvud vilket upplevs 

som underlättande för uppgiften men otrevligt mot patienten.  

”…man gör det man ska och sen går man därifrån för man har inte någon 

kommunikation med patienten.” – Respondent 3 

Patientsäkerhet 

Sjuksköterskor upplever att delaktigheten och patientens autonomi påverkas, och att det i sin 

tur påverkar patientsäkerheten. På grund av kommunikationsproblemen anser några 

respondenter att patienternas delaktighet och insikt i sin vård kan ifrågasättas då den givna 

informationen inte blir förstådd.    

 

Tidsperspektiv kopplat till autonomi och delaktighet 

Några respondenter menar att omvårdnadsarbetet tar längre tid när man behöver förklara 

arbetetoch att vården istället blir uppgiftsorienterad och prioriteras över den individanpassade 

patientcentrerade vården, för att på så sätt vinna tid. Det krävs utökad tillsyn då patienten inte 

kan meddela förändringar på symptom på samma sätt vilket tar mer tid från personalen. Andra 

påpekar att omvårdnadsarbetet kan ta lika lång tid hos en patient med delat språk då de lätt 

fastnar i samtal med dessa patienter. Skillnaden mellan de två patientgrupperna upplevs vara 

interaktionen med patienten. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Huvudresultat 

Sjuksköterskor upplever bemötandet av patienter som inte pratar svenska eller engelska som 

stressande och problematiskt och att bemötandet skiljer sig från patienter de delar språk med 

och där de lättare kan etablera en kontakt. En avsaknad av delat språk beskrevs leda till ökad 

tillsyn av patienten men minskad interaktion, med uttalad frustration från bägge parter. 

Omvårdnadsuppgifter genomförs ibland utan eller delvis utan informerat samtycke från 

patienten. Den verbala kommunikationen får stöttas av, eller helt ersättas av, kroppsspråk som 

är ett grovt men nödvändigt hjälpmedel. Information som förmedlas via kroppsspråk är svår 

att verifiera. För det krävs tolk, men en längre vårdplacering underlättar förståelse och 

patientkontakt. Omvårdnadsarbetet upplevs svårare, med minskad patientdelaktighet och 
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svårigheter att respektera integritet och autonomi även om några hävdar att det inte är någon 

skillnad i den vård som genomförs. God vård omfattar dock mer än basala omvårdnadsrutiner. 

Den innefattar även att hjälpa patienten med att finna mening och kontroll i sin situation och 

genom att förbises kommunikationen fråntas patienten sin autonomi, vilket enligt Travelbee 

(1971) direkt motverkar omvårdnadsarbetet. 

Bemötande 

Björk Brämberg (2008) nämner att språkliga hinder är problematiska för både patienten och 

vårdpersonalen.Det kan påverka hur patienter som söker sig till hälso- och sjukvård uppfattas 

och kan kommunicera med vårdpersonal på plats. Även detta syns i den aktuella studien där 

vårdpersonal beskriver att den fortsatta kontakten och kommunikationen med patienter där 

språkliga skillnader finns blir svårare att genomföra.Presentationen är oproblematiskt men det 

framtida arbetet kring patienten påverkas. 

För att som vårdutövare kunna bedriva ett bra bemötande är det aktiva lyssnandet viktigt. Om 

vårdpersonal ej har möjlighet att kommunicera verbalt med patienten får det aktiva lyssnandet 

bytas ut mot ett större bruk av den kliniska blicken.Det krävs fler observationer av patientens 

symtom i form av ökad tillsyn istället för att kunna föra en dialog med patienten och därmed 

komma fram till vilka problem patienten har. Den verbala delen i det aktiva lyssnandet blir 

bristande, fokus skiftar ytterligare åt det icke-verbala hållet där vårdpersonal  med hjälp av 

kroppsspråk får svara på vad patienten säger.Problematiken uppstår i att patienten har 

svårigheter att inte kunna förmedla sig med vårdpersonalen, vilket föranleder ömsesidig 

frustration vilket kan ge en sänkt förmåga att visa empati som sedan speglas tillbaka i 

kommunikationen (Eide & Eide, 2009; Travelbee, 1971.).  

Travelbee (1971) menar att det första mötet präglas av fördomar och tidigare erfarenhet och 

att fokuset ska ligga på att bryta ner de generaliserade vårdrollerna, här sjuksköterska och 

patient, till individnivå för att bägge parter ska kunna få en kontakt. Om sjuksköterskor 

undviker kontakt så etableras aldrig relationen och brister i kommunikationen står som ett 

hinder för att kunna identifiera individuella drag. Det upplevs här som att kontaktskapandet 

med patientgruppen tar längre tid, en längre tid att etablera de framväxta identiteterna, om det 

hinner ske under vårdtiden överhuvudtaget. Den individanpassade vården skiftar såledestill 

uppgiftsorienterad. Dock berättar en respondent att vårdkontakten och förmågan att förmedla 

sig förbättras över tid, sjuksköterskan och patienten bildar en relation och hittat någon 

möjlighet att förmedla sig till varandra.  
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Flera sjuksköterskor nämner att det är lättare att skapa kontakt och etablera en relation med 

patienter som de delar språk med än de som de inte delar språk med. Med språket kan man 

förmedla omvårdnadens syfte och lindra patientens lidande genom att stärka inställningen till 

sjukdomen. Det leder till att sjuksköterskan, där de inte kan etablera den mellanmänskliga 

relationen, får ett hinder i att känna empati för en specifik patientgrupp. Det här är en punkt 

som Travelbee poängterar, sjuksköterskor kan inte förväntas känna empati med alla patienter. 

Hon ansåg att det krävdes en gemensam nämnare i patientens och vårdpersonalens bakgrund, 

och språket är en stark sådan. När det finns en  svårighet att avgöra en patients individualitet 

och kunna förutse dess handlingar och beteende påverkas förmågan att sympatisera för 

samma patient och de kan inte uppnå en ömsesidig förståelse och kontakt, det som Travelbee 

kallar ”ömsesidig förståelse och kontakt”. Vid flera instanser motverkas förmågan till en god 

mellanmänsklig relation av kommunikationsbristen och därmed även förmågan att genomföra 

god vård. 

Kommunikation generellt 

De responderande sjuksköterskorna uttrycker att dela ett språk är grundläggande för att ha 

möjlighet att informera patienten om den vård som bedrivs.  I enlighet med svensk hälso- och 

sjukvårdslag (SFS, 1982:763) och ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2012) skall 

yrkesutövare inom vård tillgodose patienten information och trygghet kring vården. 

Författarna anser att denna punkt brister då somliga respondenter förklarar att det i vissa 

situationer inte finns möjligheter att förklara för patienten vad som sker och förmågan att 

verifiera att given information är mottagen och förstådd försvåras på grund av språkskillnaden 

mellan sjuksköterskan och patienten. 

Kopplat till begreppet hörsamhet upplever vårdpersonal att det kan vara svårt att förstå vad 

patienten försöker berätta med hjälp av sitt kroppsspråk och därmed uppstår en frustration för 

båda parter (Björk Brämberg, 2008). Detta stärks av studiens resultat då enbart kroppsspråk 

anses vara otillräcklig för kommunikation inom vården och att det är lättare för missförstånd 

att uppstå än i verbal kommunikation. 

Den problematik som Hadziabdic et.al (2010) tar upp i sin artikel om nyttjandet av 

professionella tolkar har inte uppmärksammats under studien utöver svårigheterna att nå tolk 

vid akuta situationer och hur vården påverkades av resursbristen på tolkar.  
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Omvårdnad 

Travelbee (1971) menar att för att uppnå god vård ärdet avgörande att följa fem olika steg för 

att uppnå den mellanmänskliga relationen, som då anses bära grund för god omvårdnad. Den 

inleds med hur sjuksköterskan och patienten upplever varandra vid det första mötet, 

skillnaden i maktpositioner och hur situationen tolkas efter tidigare erfarenhet och fördomar. 

Där eftersträvades det att separera rollerna ”patient” och ”sjuksköterska”, kategoriserande 

titlar, och individanpassa vårdgivandet och vårdtagandet. Enligt resultaten i denna studie 

känner sig flera sjuksköterskor obekväma i omvårdnadsarbetet då olika moment blir svårare 

att förklara. Det råder delade meningar hos respondenterna kring hur omvårdnadsarbetet 

påverkas, somliga uppfattar den som likvärdig med övriga patienter medan andra ifrågasätter 

om den kan vara likvärdig om inte det finns ett kommunikativt samförstånd med patienten. En 

sjuksköterska menar att det i händelse av kommunikationssvårigheter så bör vårdpersonal 

överväga om den vård som ges är av god kvalité 

Patientdelaktighet och autonomi 

Studien kan påvisa en relation mellan kommunikationssvårigheter i form av språkliga 

skillnader och en ökad risk att patientens förmåga att delta i vården minskar. Sjuksköterskorna 

beskriver att de ibland bara utför omvårdnadsarbetet, tar beslut utan att patienten är ordentligt 

informerad och slutligen endast fokuserar på omvårdnadsarbetet och inte på att inkludera 

patienten i vården. Detta kan medföra att patienter kan känna sig som objekt i vården 

(Carlsson, 2009). Sjuksköterskorna beskriver att beslut tas och genomförs utan informerat 

samtycke, vilket strider mot de etiska föreskrifter som svensk sjuksköterskeförening satt upp 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Förutom att handhavandet som beskrivs i studien 

bryter mot de etiska föreskrifter som finns, bryter de även mot svensk lag (SFS1982:763; SFS 

2014:821) vilket kan påverka denna patientgrupp och dess närståendes förtroende för hälso- 

och sjukvården. För att möjliggöra en högkvalitativ och patientcentrerad vård med denna 

patientgrupp anser respondenterna att tolk behövs dygnet runt, vilket inte upplevs hållbart. 

 Enligt Torres & Magnusson, 2010; Whittal& Rosenberg, 2015; Karliner, 

Eliseo&Gildengorin, 2004& Småland Goth& Berg, 2010, kan missförstånd och dylikt 

undvikas inom vården om patienter och vårdpersonal talar samma språk. Enligt resultaten i 

denna studie förekommer det missförstånd mellan vårdpersonal och patienter på grund av de 

språkliga skillnaderna. 

Även Flores et.al (2012)  menar att patienter som inte talar samma språk som vårdpersonalen 

riskerar att få sämre vård eftersom den påverkar deras autonomi och delaktighet i vården. 
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Resultatet i den aktuella studien bekräftar detta genom att respondenterna berättar att det 

praktiska omvårdnadsarbetet hamnar i fokus och inte är patientcentrerat. Valet blir istället att 

inte bemöta patientens kommunikativa behov, genomföra arbetsuppgiften utan att involvera 

patienten i mer än grova drag för att på så sätt spara in tid. Dock nämner en respondent att 

patienter vars språk delas med sjuksköterskan kan vara tidsineffektiv, grundat på att småprat 

kan uppstå i situationer där sjuksköterskan är med patienten. 

Det resultat vi ser efter intervjuerna är att patienter och närstående som inte delar språk med 

vårdpersonalen inte uppnår samma relation eller nivå av omvårdnad som en motsvarad 

patientgrupp som delar språk. 

Metoddiskussion 

Val av metod 

En kvalitativ ansats valdes för att få besvara studiens frågeställningar och syfte. Författarna 

anser att en kvantitativ ansats inte kunnat genomföras i denna studie då författarna ville få 

fördjupad och detaljerad kunskap om hur sjuksköterskornas upplevelse av bemötande, 

omvårdnad och kommunikation med denna patientgrupp. Under intervjuerna fanns det även 

en möjlighet att ställa följdfrågor där sjuksköterskorna fått utveckla sina svar och ge en 

tydligare beskrivning och ett mer nyanserat resultat. Innehållsanalysen utfördes enligt 

Graneheim& Lundmans (2004) innehållsanalys för få fördjupad förståelse kring området. En 

deduktiv ansats valdes för att se om det gick att utröna likheter mellan den genomförda 

studien och Travelbeesvårdteori i jämförelse med en induktiv analys som förutsättningslöst 

tolkar materialet och i efterhand applicerar teorin (Danielsson, 2012). Analysen av insamlad 

data präglades av tidigare forskning. Den deduktiva analysen valdes på grund av teorin att 

patienter som inte talar svenska eller engelska får sämre vård, vilket författarna upplevt. 

Därför valdes Travelbee’svårdteori att följas för att se om tidigare forskning och de 

responderande sjuksköterskorna delade författarnas uppfattning. 

 

Studiens styrkor och begränsningar 

De sju intervjuer som genomfördes var inom räckvidden för rekommenderat antal, 6-10 

rekommenderades från institutionen för folkhälsoarbete på Uppsala universitet och SBU 

(2014). Efter att materialet insamlats ansågs informationsmängden ge tillräcklig mättnad för 

att ej genomföra ytterligare intervjuer. Efter sammanställning så transkriberades och 

analyserades materialet. En svaghet i arbetet kan vara att de förutbestämda kategorier som 
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valdes ligger väldigt nära varandra definitionsmässigt och därför kan överlappa varandra, 

vilket försvårat kategoriseringen av de meningsbärande enheterna.  Efter analysen kom 

frågeställningar kring följdfrågor som hade kunnat utforskas vidare för att ytterligare 

säkerställa reliabilitet, de genomfördes ej med hänsyn till arbetets tidsram.  

Efter att resultatet framkommit blev transkriberingarna kontrollästa och författarna anser att 

huvudresultaten överensstämmer med vad som kan tolkas i transkriberingarna och är 

betydande för studiens tillförlitlighet (Danielsson, 2012). Då författarna inte har någon 

tidigare erfarenhet finns det en möjlighet att resultatet kan tolkas annorlunda av forskare med 

annan erfarenhet. 

 Det är tydligt beskrivet hur författarna har gått tillväga med analysen av intervjuerna under 

metodavsnittet vilket är betydande för studiens tillförlitlighet (Danielsson, 2012). Studiens 

resultat baseras på sju sjuksköterskors upplevelser inom den kirurgiska vården på ett 

universitetssjukhus och är därför inte nödvändigtvis generaliserbart till verksamheter med 

andra förutsättningar. Samtliga intervjuer genomfördes i en avskild lokal med 

sjuksköterskorna vilket stärker resultatets kvalitet och detaljrikedom. 

Sammanställning och kodning genomfördes och diskuterades tre gånger för att tydligare lyfta 

innehållet i materialet som författarna erhållit. Detta gjordes för att erhålla en objektiv analys 

av materialet och säkerställa att analysen är korrekt genomförd. 

Av framkommit resultat i studien kan riktningen blivit mer negativt inriktad än vad stämmer 

överens med verkligheten. Några av respondenterna var inte förberedda på de frågor som 

ställdes och hade därför svårt att svara på en del frågor. Detta hade kunnat förändras genom 

att ha två möten med respondenterna där de mellan mötena fört en dagbok för att tydligt lyfta 

de frågor författarna tänkt ställa. Detta var dock inte möjligt att genomföra inom studiens 

nuvarande tidsram.  

Författarna anser att fler testintervjuer hade varit av nytta, både för att bli ytterligare bekväma 

med intervjuguiden och för att säkerställa tidsåtgången och nödvändighet av somliga frågor. 

Vidare hade intervjuerna kunnat göras i ett tidigare skede för att ge författarna mer tid för 

analys och sammanställning av resultatet. 
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Etik 

Respondenterna gav informerat samtycke till att delta i studien samma dag som intervjun 

genomfördes. Intervjuerna faller inte i kronologisk ordning efter utförandedatum och 

respondenterna benämns med könsneutrala pronomen för att inte undanröja dess genus. Detta 

genomförs för att säkerställa konfidentialiteten kring studien och dess försvarbarhet gällande 

etiska frågor. 

Kliniska implikationer 

Författarna anser att patientens autonomi och delaktighet, kopplat till Joyce 

Travelbee’svårdteori, har kliniska implikationer kring vikten att bevara patientens autonomi 

och delaktighet för att utföra patientcentrerad vård. Att vårda patienter som inte talar svenska 

eller engelska är en normal företeelse enligt respondenterna i studien, och den kommer bli allt 

mer vanlig. Det är därför av stor vikt att upplysa övrig vårdpersonal om detta för att förbereda 

handhavandet och säkra vårdkvalitén för denna patientgrupp. Författarna anser att tolkkontakt 

bör vara billigare, mer lättillgänglig och anställning av flerspråkig personal bör uppmuntras 

för att underlätta verbal kommunikation mellan patienter och personal och förhoppningsvis 

öka patientsäkerheten. 

 

Slutsats 

Författarna anser det positivt att vissa av respondenterna ser hindret som en utmaning i form 

av att utveckla sin kommunikation på ett kreativt sätt. Däremot upplevs det ofördelaktigt att 

denna patientgrupps informerade samtycke negligeras och att deras autonomi kränks i den 

utsträckning som studien visat. Författarna kan förstå hur den frustration som 

sjuksköterskorna upplever när kommunikationen brister på grund av språkliga skillnader kan 

påverka dessa situationer, och vikten i att förebygga denna. 

 

Enligt framkommit resultat påverkas omvårdnaden och patientdelaktigheten negativt vilket 

enligt författarnas tolkning leder till att lagar och etiska riktlinjer inte följs.  

 

Studien visar även att en mer generös rutin kring användandet och tillgängligheten av tolk 

behövs för att säkerställa god kommunikation och främja patientdelaktighet hos denna 

patientgrupp.Utifrån detta kommer mer forskning och etablering av nya rutiner att behövas för 

att kunna bemöta dessa patienter. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Introduktion: 

Innan intervjun kommer informationen om intervjuns syfte samt respondentens förmåga att 

avbryta samarbetet med projektet att repeteras. 

Grov intervjumall v.1.0 

1. När vårdade du senast en patient som inte pratade svenska eller engelska? 

a. Beskriv gärna den situationen. 

i. Hur upplevde du den? 

 

2. Hur upplever du kommunikationen med patienter som inte pratar svenska eller 

engelska? 

a. “Positivt uttalande” - När du säger “citat”, kan du utvärdera eller ge exempel 

på “positivt uttalande” 

i. Vilka situationer i “positivt uttalande” är det annars som du stött på? 

ii. Har du något konkret exempel när “positivt uttalande” 

uppmärksammats och diskuterats av kollegor? 

 

b. “Negativt uttalande” - - När du säger “citat”, kan du utvärdera eller ge exempel 

på “negativt uttalande”? 

i. Vilka situationer i “negativt uttalande” är det annars som du stött på? 

ii. Har du något konkret exempel när “negativt uttalande” 

uppmärksammats och diskuterats av kollegor? 

 

3. Vad har du upplevt underlättar kommunikationen? 

a. Om svaret blir “Kroppsspråk”. Hur verifierar du att informationen har gått 

fram? 

b. Om svaret blir att “Tala tydligt och långsamt” Hur verifierar du att 

informationen har gått fram? 

 

4. Hur upplever du din kompetens när det gäller att kommunicera med patienter som inte 

pratar dina språk? 

 

5. Har ni fått någon information eller utbildning hur ni ska kommunicera med patienter 

som inte pratar svenska eller engelska? 

a. Har ni något material som stöd vid kommunikationen? 
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i. Hur bekväm känner du dig att använda det materialet? 

ii. Vad tror du att det finns för material tillgängligt? 

 

6. Hur upplever du den första vårdkontakten med patienter som inte pratar svenska eller 

engelska? 

a. Tycker du att den första vårdkontakten skiljer sig mellan patienter som pratar 

svenska och engelska och de som inte kan det. 

Varför/varför inte? 

 

7. Hur upplever du omvårdnadsarbetet kring patienter som inte pratar svenska eller 

engelska? 

a. Finns det några situationer, kring omvårdnadsarbetet, som du tycker blir lättare 

av att patienten inte kan prata svenska eller engelska. 

Vilka/Vilken? 

i. Finns det situationer som blir lättare över tid. 

Vilka/Vilken? 

 

b. Finns det några situationer, kring omvårdnadsarbetet, som du tycker blir 

svårare av att patienten inte kan prata svenska eller engelska. 

Vilka/Vilken? 

i. Finns det situationer som blir svårare över tid. 

Vilka/Vilken? 

 

8. Vid vilka situationer, kring omvårdnaden, tar ni kontakt med tolk för att genomföra ert 

arbete. 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

 

Till vårdpersonal 

Studie ” Sjuksköterskors upplevelse av kommunikation med patienter utan svenska 

eller engelska som modersmål eller sekundärspråk.” 

 

Du tillfrågas härmed om Du vill delta i studien ”Sjuksköterskors upplevelse av 

kommunikation med patienter utan svenska eller engelska som modersmål eller 

sekundärspråk”. Syftet är att undersöka sjuksköterskans tankar och upplevelser av bemötandet 

med en patient vars modersmål eller sekundärspråk ej hanteras av sjuksköterskan. Ytterligare 

är det även för att se hur sjuksköterskor upplever kommunikationsutbytet mellan sig själv och 

en patient utan gemensamt språk. Studien genomförs som ett examinationsarbete för 

sjuksköterskor på grundnivå. 

 

Varför genomförs studien? 

Studien genomförs då tidigare studier visar att bristande kommunikation relaterat till 

skillnader i talat språk är en faktor till bristande vård, både patienter och vårdpersonal anser 

detta men för patienter är detta ett större problem än för vårdpersonal. Språkskillnaderna kan 

leda till konsekvenser för patienten som kunnat förhindras om kommunikationen fungerat. 

Det ligger därför i författarnas intresse att se Akademiska sjukhusets sjuksköterskors tankar 

och uppfattningar kring detta område. 
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Vad innebär studien för mig? 

Om du väljer att delta kommer en intervju att genomföras. Intervjun kommer ta ungefär 45 

minuter. Båda författarna kommer att delta vid intervjun som kommer att spelas in för att 

sedan transkriberas. Resultatet från intervjun kommer att sammanställas konfidentiellt, inget 

enskilt bidrag ska direkt kunna kopplas till dig som till dig som deltagit i studien. 

 

Vad skall resultaten användas till? 

Resultaten kommer att användas till att se hur sjuksköterskor upplever bemötandet med en 

patient vars språk ej hanteras av sjuksköterskan. Ytterligare kommer resultaten användas till 

att se hur sjuksköterskor upplever kommunikationsutbytet med en patient vars språk ej 

hanteras av sjuksköterskan. Resultaten kommer att presenteras i en vetenskaplig rapport. 

 

Ansvariga 

Studien genomförs i samarbete med Uppsala universitet. Om du har frågor kan du kontakta 

nedanstående personer. 

 

Fredrik Gustafsson    Nils Ragnarsson 

Sjuksköterskestuderande   Sjuksköterskestuderande 

0725-317392    0730-269061 

fredrik.gustafsson.3784@student.uu.se  nilsragnarsson@hotmail.com 
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