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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Språkbarriär är ett kommunikationshinder som påverkar sjuksköterskans arbete 

och den personcentrerade omvårdnaden. Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad och 

personcentrerad omvårdnad är målet som eftersträvas. När det uppstår ett 

kommunikationshinder på grund av språkbarriär löper sjuksköterskan stor risk att inte förstå 

patienten. Detta kan leda till att patienten inte bemöts som en unik individ och därigenom inte 

är delaktig i sin omvårdnad. I Sverige har antalet invandrare ökat och språkbarriär är därför 

något som sjuksköterskor konfronteras med. Det finns idag endast ett fåtal studier om 

sjuksköterskors erfarenhet av språkbarriär och detta är något som bör belysas.   

Syfte: Belysa sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation vid språkbarriär och hur den 

personcentrerade omvårdnaden påverkas. 

Metod: Metoden var en empirisk studie som gjordes genom intervjuer och som grundades på 

en kvalitativ ansats. För att analysera data användes Burnards fyrastegsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskorna använder sig av olika redskap för att kommunicera. De olika 

redskapen var tolkar, bilder/broschyrer och kroppsspråk. De utnyttjade även det som fanns 

nära till hands såsom flerspråkig personal eller teknik. Resultatet visade också att trots 

redskapen, räckte de inte alltid till för att uppnå en personcentrerad omvårdnad eftersom det 

inte alltid gick att vara säker på om patienten var införstådd på vad som skulle ske. Detta 

kunde leda till att patienten inte var delaktig i sin omvårdnad. 

Slutsats: Trots tillgång till olika redskap för kommunikation upplevdes dessa inte som 

tillräckliga för att kunna uppnå en personcentrerad omvårdnad. Språkbarriären bidrog till 

osäkerhet bland sjuksköterskorna och oförmåga att samla in och förmedla information. 

Genom att utveckla ett översättningsprogram som fungerar i praktiken inom vården går det 

att möta patienter med språkhinder på ett helt nytt sätt och anpassa vården lättare. En 

kombination av verbal och icke-verbal kommunikation hade ökat möjligheterna till bättre 

förståelse eller kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten.  

 

Nyckelord: Intervjuer, kommunikation, personcentrerad omvårdnad, språkbarriär 
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Inledning 

En språkbarriär försvårar många gånger en sjuksköterskas omvårdnadsarbete eftersom det 

begränsar möjligheten till att förstå patienten (Bernard, Whitaker, Rat, Rockich, Barton-

Baxter, Barnes, Boulanger, Tsuei och Kearney, 2006). En språkbarriär är ett 

kommunikationshinder och sjuksköterskor behöver tillgång till kommunikation för att kunna 

forma den personcentrerade omvårdnaden (a.a). Den personcentrerade omvårdnaden ingår i 

sjuksköterskans kärnkompetenser och lyfter fram patienten som en unik individ med 

individuella behov och på så sätt bevaras personens integritet och värdighet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Mccarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) menar att 

kommunikationen möjliggör att se patienten som en enskild individ. Wittenberg-Lyles, 

Goldsmith och Ferell (2013) beskriver, förutom att den personcentrerade omvårdnaden 

fallerade vid kommunikationshinder, hur många sjuksköterskor ibland upplevde att de inte 

kunde ge en god och säker vård. De upplevde begränsningar med att samla in och tolka data 

som på sikt resulterade i en osäker vård (a.a). Däremot menar Finke, Light och Kitko (2008) 

att kommunikation inte enbart sker verbalt. Genom att finna ett alternativ till kommunikation 

kan sjuksköterskan nå fram till patienten och därmed ge en god och säker vård (a.a). 

 

Genom en litteratursökning hittades få studier om sjuksköterskans erfarenhet av 

kommunikation vid språkbarriär och hur det påverkar den personcentrerade omvårdnaden. 

Sverige är ett land med ökad invandring som står inför utmaningar att kunna ge en god 

omvårdnad till patienter med annan bakgrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Statistik 

visar att invandringen ökar i Sverige och 2014 låg antalet på 81 301 människor 

(Migrationsverket, 2015). Mellan januari och mars 2015 låg antalet invandrare till Sverige på 

13060 och jämfört med samma period 2014 har det skett en ökning på 1 % (a.a). Det saknas 

kunskap från sjuksköterskornas perspektiv av kommunikation vid språkbarriär samt hur de 

upplever att den personcentrerade omvårdnaden påverkas.  Detta är därför ett ämne som bör 

belysas för att öka kunskap inom området. Genom att lyfta fram och beskriva problemet kan 

det bidra till en ökad kompetens bland sjuksköterskor om hur situationen ska bemötas och 

hanteras. På sikt kan god omvårdnad uppnås även för de som inte talar samma språk. Genom 

en intervjustudie ges möjligheten att fånga och fördjupa sjuksköterskans personliga 

erfarenheter av situationen. 
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Bakgrund 

Personcentrerad omvårdnad 

Willman (2011)  beskriver att begreppet personcentrerad inte har någon entydig definition. 

Grunden för personcentrerad vård är att se patienten utifrån ett holistiskt synsätt och inte vara 

sjukdomsorienterad. För att patienten ska känna välbefinnande ska sjuksköterskan visa 

följande: respekt, artighet, kompetens och effektivitet. Dessutom ska patienten vara delaktig i 

sin vård, få tid för vård, och sjuksköterskan ska vara tillgänglig, ge information och kunna 

kommunicera med patienten för att förstå hans eller hennes olika behov (a.a). McCormack 

och McCance (2006) betonar också att begreppet personcentrerad omvårdnad används i stor 

utsträckning. För att skapa en bättre förståelse av begreppet och dess användningsområde 

beskriver McCormack och McCance även personcentrerad omvårdnad som ett ramverk med 

fyra olika delar. Dessa fyra delar är följande: förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade 

processer och förväntade resultat (a.a). Vidare förklarar McCormack och McCance (2006) 

begreppet förutsättningar som att sjuksköterskan ska besitta kunskaper inom professionen. 

Vid vårdmiljö förklaras att fokus ligger på utförandet av omvårdnaden och att det ska finnas 

olika professioner tillgängliga som arbetar för patientens hälsa. Vidare påverkar tillgång till 

olika professioner helheten av patientens personcentrerade omvårdnad. Personcentrerade 

processer innebär att vården ska utgå från ett personcentrerat synsätt där patienten ses som en 

unik individ. Vidare ska patienten även vara delaktig i alla beslut och har rätt till all 

information angående alternativ och processer (a.a).  Den sista delen förklara McCormack 

och McCance (2006)  är förväntade resultat som innebär sammanställningen av hur effektiv 

den personcentrerade omvårdnaden har varit. Mätningen utgår från de andra delarna av 

ramverket eftersom det är svårt att mäta huruvida den personcentrerade omvårdnaden är bra 

eller dålig. Författarna förklarar att det är viktigt att utvärdera patientens delaktighet, 

förutsättningar och hur den vårdande miljön har påverkat omvårdnaden (a.a). 

 

Jensen, Vedelø och Lomborg (2013) förklarar hur patienter känner när de får vård med 

personcentrerad omvårdnad. Patienterna upplevde att de var delaktiga och kände att 

sjuksköterskan var mer lyhörd för patienternas tankar om vården. För att sjuksköterskan ska 

kunna uppnå personcentrerad vård med god kvalitet krävs att båda parter samarbetar, att 

sjuksköterskan inte pratar över patienten och att patienterna känner att sjuksköterskan lyssnar 

på dem och bemöter deras behov (a.a). Enligt Hälso-sjukvårdslagen 2a § (SFS 1982:763) 



 

6 

 

skall hälso- och sjukvården uppfylla vissa krav för att uppnå god vård. Patienten skall känna 

trygghet vid behandling och vård, och vården ska vara lättillgänglig. Dessutom skall 

patientens integritet och självbestämmande respekteras. Sjukvårdspersonalen bör även få god 

kontakt med patienten och tillgodose patienten kontinuitet och säker vård (a.a). 

Kommunikation 

Begreppet kommunikation kommer från latinets communicare (Eide & Eide, 2009). 

Kommunikation betyder att göra gemensamt, det vill säga att involvera någon och ha en 

förbindelse med samma. Begreppet används inom olika fenomen från verbala diskussioner 

mellan två eller flera individer till skriftliga kommunikationer (a.a). Kommunikationen och 

språket skapar en möjlighet för individer att möta andra individer (Nilsson & Waldermarsson, 

2007). Begreppet innebär även att få information, kunna påverka både egna och andras tankar 

och känslor samt att ge bekräftelse. Tankar eller idéer kodas till ett budskap som via 

kommunikation sänds till mottagaren som sedan tolkar (a.a).  

 

Kommunikation behövs för att en personcentrerad omvårdnad ska bli möjlig. Wittenberg-

Lyles, Goldsmith och Ferell (2013) menar att kommunikation gör det möjligt att samla in 

data angående patienten för att ”se” individen och genom det forma personcentrerad 

omvårdnad. Travelbee (2006) lyfter fram att kommunikation hjälper sjuksköterskan att lära 

känna patienten, att förstå personen och möta dennes behov. Genom kommunikation kan 

patienten förmedla vilka vårdbehov den har och genom det förtydliga för sjuksköterskan hur 

han eller hon kan hjälpa patienten bemästra sjukdomen (a.a). Mccarthy, Cassidy, Graham och 

Tuohy (2013) menar att vid kommunikationshinder upplevde sjuksköterskor att 

konversationen mellan dem och patienterna ofta var begränsad. Detta ledde till svårigheter att 

förstå patienterna och påverkade sjuksköterskornas förmåga att inhämta detaljerad 

information (a.a). 

 

Wittenberg-Lyles, Goldsmith och Ferell (2013) tar upp att kommunikationshinder skapade 

två barriärer till personcentrerad omvårdnad. Den första barriären var bristen på struktur eller 

förenlighet i kommunikationen som ledde till kommunikationssvårigheter med patienterna 

och deras anhöriga. Sjuksköterskor upplevde svårigheter att samla in och tolka data om 

patienternas tidigare vårdtillfällen såsom kliniska besök eller läkarbesök. Wittenberg- Lyles 

m.fl. menar att dessa hinder att tolka och samla in data ledde till att endast få pusselbitar kom 

på plats, och på så vis uppstod en ostrukturerad kommunikation. Vidare menar de att alla 



 

7 

 

dessa faktorer påverkade sjuksköterskans förmåga att kunna planera omvårdnaden. En annan 

faktor som också påverkade kommunikationen var tidsbrist hos sjuksköterskor (a.a). 

Hemsley, Balandin och Worral (2012) tog upp att tiden är ett av de största hindren till varför 

sjuksköterskor inte heller kan uppnå en alternativ kommunikation. Hemsley m.fl. menar att 

om det fanns tid skulle det gå att finna andra metoder att kommunicera om språkbarriär är ett 

hinder (a.a). Wittenberg-Lyles, Goldsmith och Ferell (2013) förklarar den andra 

kommunikationsbarriären som brist på förståelse mellan läkare och sjuksköterskor. 

Wittenberg m.fl menar att läkare antar att sjuksköterskor skapar kommunikationsbarriärer 

mellan anställda i vårdpersonalen. Sjuksköterskor upplevde ofta att informationen från 

läkarna inte var tillräckliga för att forma omvårdnaden. Sjuksköterskorna menar på att det var 

brist på information om processen och händelseförloppet från läkarna som resulterade i att 

sjuksköterskor fick ”gissa” sig till sina tolkningar och detta sänkte vårdkvaliteten (a.a).  

 

Språkbarriär 

Språkbarriär är ett kommunikationshinder som uppstår när personer inte talar samma språk 

(SAOB, 2010). Språket är en av de faktorer som påverkar kommunikationen och det är en 

förutsättning för att individer eller grupper ska kunna förstå varandra och tolka varandras 

meningar (Nilsson & Waldermarsson, 2007). Inom vården uppstår det många gånger en 

språkbarriär som gör det svårt för en sjuksköterska att tolka sin patient (Bernard, Whitaker, 

Rat, Rockich, Barton-Baxter, Barnes, Boulanger, Tsuei & Kearney, 2006). Enligt McCarthy, 

Cassidy, Graham och Tuohy (2013) försvårar språkbarriär sjuksköterskans arbete bland annat 

eftersom sjuksköterskor upplevde oro över en otillräcklig förmåga att utvärdera eller 

sammanställa information om och från patienten. Detta hade sedan en indirekt inverkan på 

vårdkvaliteten (a.a). Bernard m.fl. (2006) tar även upp att språkbarriär bidrog till andra 

negativa faktorer såsom stress och ångest. Sjuksköterskor upplevde sig mer stressade när det 

rådde ett språkhinder eftersom det gjorde det svårt för dem att tolka patienten. Denna stress 

bidrog till oro och osäkerhet bland sjuksköterskorna samt till en mindre säker vård (a.a). 

 

Teoretisk referensram 

Utifrån Travelbees (2006) omvårdnadsteori är omvårdnad en mellanmänsklig process. 

Anledningen är för att omvårdnaden alltid, antingen direkt eller indirekt, kretsar kring 

människor. De människor som sjuksköterskan kommer att möta i sin profession är både sjuka 
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och friska individer, deras familjer, besökare och även andra olika yrkesprofessioner som kan 

kopplas in i omvårdnaden (a.a). Enligt Travelbee (2006) är omvårdnaden en process som 

baseras på erfarenhet, en händelse eller en serie av händelser som har inträffat. I den 

processen finns det en sjuksköterska som är närvarande såväl som en eller flera individer med 

behov av hjälp från sjuksköterskan. Vidare menar Travelbee att den dynamiska karaktären av 

varje händelse eller situation som sker i samband med omvårdnad betonas mer om 

omvårdnaden betraktas som en process (a.a) 

 

Travelbee (2006) utgår alltid från att alla människor är unika individer med olika 

personligheter och kunskaper. Sjuksköterskans kunskap om hela omvårdnadsprocessen 

används för att erkänna patienten som en unik, oersättlig individ och för att utveckla ett 

människa-människa förhållande till patienten såväl som att möta behoven hos patienten, 

anhöriga eller andra inblandade (a.a).  För att omvårdnaden ska vara möjlig betonar 

Travelbee (2006) hur viktigt det är med tillgång till kommunikation. Den är en central del för 

att kvalitetssäkra vården och individanpassa den. Kommunikationen är en dynamisk process 

och är ett verktyg i omvårdnaden och i omvårdnadsdiskussioner. Utifrån hennes teori är det 

ett verktyg för att upprätthålla ett människa-människa förhållande som sedan kan bidra med 

en positiv effekt till omvårdnadssyftet. Syftet är enligt henne att hjälpa en individ, en familj 

eller ett samhälle att förebygga ohälsa eller hantera svåra upplevelser (a.a). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation vid 

språkbarriär och hur den personcentrerade omvårdnaden påverkas. 

Metod 

Design 

Det användes en empirisk, kvalitativ intervjustudie som metod. Patel och Davidson (2003) 

beskriver att begreppet empiri kan översättas till erfarenhet. Empirisk kunskap är således den 

kunskap som inskaffats genom erfarenhet från observationer av omvärlden, det vill säga 

verkligheten (a.a). Olsson och Sörensen (2011) beskriver en kvalitativ ansats som en flexibel 

metod där frågeställningarna fördjupas. Resultatet utgår från fåtal deltagare men ett stort antal 
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variabler såväl som specifika kontexter. Specifika kontexter innebär bestämda miljöer, 

omständigheter och tidpunkter (a.a). Genom en empirisk undersökning samlas ny information 

baserad på sjuksköterskornas erfarenheter (Priebe & Lanström, 2012). Danielson (2012) 

förklarar att genom en kvalitativ intervju blev det möjligt att förstå deltagarens syn på och 

erfarenhet av situationen.  

 

Datainsamling  

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en kvalitativ datainsamling sker genom berättelser, 

intervjuer och observationer. Intervjuerna som gjordes var semistrukturerade intervjuer och 

dessa spelades in med hjälp av en diktafon. Först ställdes fem huvudfrågor och därefter 

ställdes följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Enligt Danielson (2012) är den 

semistrukturerade intervjun en metod som består av få men omfattande frågor som även ger 

möjlighet till en öppen dialog. Danielson (2012) menar att metoden är flexibel. De öppna 

frågorna formas i en intervjuguide (se Bilaga 1) och kan sedan fungera som stöd under 

intervjun. En intervjuguide kan formas på olika sätt men vanligast är att den kan innehålla ett 

flertal frågor och under dessa kan det finnas stödord. Om deltagaren inte har nämnt stödorden 

under intervjun kan forskaren formulera och ställa frågorna där det kan vara intressant att 

veta mer. Frågorna behöver dessutom inte tas upp i ordning. Det är upp till forskaren att 

anpassa dem efter vad som tas upp i intervjun (a.a). Det gjordes även en pilotstudie på 

sjuksköterskestudenter som varit i kontakt med patienter som inte kunde förmedla sig via 

språket för att testa frågorna och se om syftet besvarades. En pilotstudie är enligt Olsson och 

Sörensen (2012) en förberedande undersökning. Syftet är att pröva 

undersökningsinstrumentet såsom frågorna och det praktiska genomförandet (a.a). Med hjälp 

av pilotstudie valdes en fråga bort och en annan fråga lades till. Intervjuerna tog plats i en 

lokal som bestämdes av båda parterna. Endast de som intervjuade och den som blev 

intervjuad befann sig i lokalen. Alla intervjuer delades upp i två delar där en person hade 

huvudansvaret för intervjuerna och en agerade stöd och sedan byttes rollerna. Personen med 

huvudansvaret ställde frågorna och stödet flikade in om det var något som utelämnades. 

 

Urval/population  

Inklusionskriteriet som skulle uppfyllas var en allmänsjuksköterska med erfarenhet av att 

arbeta med patienter som inte kunde kommunicera via det svenska eller engelska språket. Vid 
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sökandet efter deltagare kontaktades först olika avdelningar genom deras enhetschefer. Det 

var dock svårt att hitta avdelningar med sjuksköterskor som hade tid till en intervju. De 

enhetschefer som hade visat intresse fick två veckors tid på sig att höra med sina 

sjuksköterskor och lämna besked om de ville delta eller inte. Men alla kom med återbud där 

anledningarna var tidsbrist, ovillighet eller oerfarenhet. Återbuden ledde till tidsbrist och för 

att finna deltagare användes sociala medier. Sociala medier nyttjades genom att fråga 

kontakter om de kände någon legitimerad allmänsjuksköterska. De allmänsjuksköterskor som 

rekommenderades blev informerade om studien och dess syfte. Sedan tillfrågades 

sjuksköterskorna om de hade erfarenhet inom området. Endast de med erfarenhet fick 

förfrågan att delta i en intervju och de som inte hade tillräckligt med erfarenhet av 

språkbarriär sållades således bort i rekryteringen. Eftersom deltagarna hittades på sociala 

medier gick förfrågan inte genom enhetschefen. Totalt fyra sjuksköterskor från olika 

avdelningar i södra Sverige medverkade i intervjustudien och på så vis uppstod även 

variation bland deltagarna. Trost (2010) beskriver att fyra till åtta intervjupersoner är att 

föredra då det blir mer hanterbart och för att få en större överblick på viktiga detaljer. Ett 

strategiskt urval genomfördes utifrån inklusionskriterierna och deltagarna valdes ut från olika 

avdelningar. Trost (2010) förklarar att i ett strategiskt urval väljs ett antal variabler ut som har 

betydelse för studien. 

 

Dataanalys 

Dataanalysen vilade på Burnards (1996) fyrastegsanalys. Teorin är designad för att användas 

inom kvalitativ semistrukturerad intervjuforskning och den är uppdelad i fyra steg för att 

analysera en text (a.a). 

 

I första steget lästes transkriberingen från intervjuerna igenom ett flertal gånger och de 

meningsenheter som besvarade syftet valdes ut. Från dessa meningsenheter valdes sedan ord 

och fraser ut för vidare analys. Burnard (1996) beskriver detta steg som öppen kodning. En 

öppen kodning innebär att rubriken inte är fastställd. Vidare menar Burnard att materialet ska 

läsas igenom ett flertal gånger och de ord eller fraser som gemensamt sammanfattar 

innehållet fångas upp (a.a). I andra steget placerades de ord och fraser med gemensamt 

budskap tillsammans. Dessa blev sedermera rubriker, och materialet granskades också för att 

se om en reducering behövdes. En reducering ansågs dock inte vara aktuell. Burnard (1996) 

förklarar att i andra steget ska de ord och fraser som gemensamt sammanfattar innehållet 
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placeras tillsammans. Dessa bildar således rubriker. Vidare menar Burnard att materialet 

behöver kontrolleras för eventuella reduceringar (a.a). I tredje steget grupperades rubrikerna 

ihop med hjälp av färger. Rubriker med samma budskap fick samma färg. Färgerna som 

tilldelades var gul, grön, blå, lila och röd. Burnard (1996) förklarar att färgerna hjälper till att 

forma kategorierna. Efter det separeras de olika färgerna ifrån varandra för en tydligare bild 

(a.a). Kategorierna kontrollerades i sista steget och ifrågasattes huruvida de besvarade syftet. 

Om allt stämde var analysen färdig. Burnard (1996) betonar att kategorierna ska ifrågasättas 

om de besvarar syftet men även försvaras av forskaren om varför kategorierna uppfyller 

kravet. Genom det kan forskaren se relevansen mellan resultatet och syftet (a.a). 

 

Etiskt övervägande 

Danielsson (2012) förklarar för att få publicera en intervjustudie krävs det i regel ett etiskt 

godkännande. Den etiska ansökningen för intervjuer ska innehålla en detaljerad beskrivning 

av hur intervjuerna ska genomföras, intervjufrågor, urvalet och hur deltagarna kommer att få 

ut information och samtycke (a.a). Det gjordes en egengranskning av studiens syfte och sedan 

skickades en etisk ansökan till Etikkommittén Sydost. Efter en lyckad prövning skickas ett 

diarienummer som bevis på etiskt godkännande och i denna studie tilldelades dnr EPK 270-

2015. De deltagare som valde att delta i studien fick information angående det etiska 

övervägandet via ett informationsbrev (se Bilaga 2). Den informationen innehöll uppgifter 

om konfidentialitet, syfte, frågor som skulle ställas under intervjun, metod, frivilligt 

deltagande samt att de fick avbryta sitt medverkande när de ville. Samtycket togs upp 

muntligt i början av intervjun som spelades in. Under intervjun nämndes aldrig deltagarens 

identitet eller arbetsplats och därmed bevarades deras konfidentialitet. Förfrågan om 

deltagande i en intervju gick inte genom enhetschefen eftersom deltagarna hittades genom 

sociala medier. Under arbetets gång kommer transkriberingen och ljudfilerna att förvaras på 

en dator med lösenord. Ljudfiler arkiveras på Blekinge tekniska högskola och när arbetet är 

färdigt raderas transkriberingen av dessa.   

Resultat 

Det framgick i resultatet att sjuksköterskorna använde sig av tolk, bilder, broschyrer och 

kroppsspråk som stöd för kommunikation. Utöver dessa krävdes också sjuksköterskors och 

patienters egna initiativ och vilja för att komma på metoder för att kunna kommunicera. Det 
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framkom även att språkbarriär försvårar sjuksköterskans arbete och påverkar den 

personcentrerade omvårdnaden negativt. Från analysen framkom fem kategorier samt två 

underkategorier. Dessa fem var: användning av tolk, bilder som hjälpmedel för 

kommunikationen, informationsbroschyrer, kroppsspråk som redskap och språkbarriärens 

inverkan på omvårdnaden. Kategorin användning av tolk mynnade sedan ut till två 

underkategorier och dessa var opartisk tolk och anhörig. Trots dessa hjälpmedel framkom det 

att sjuksköterskorna upplevde att deras arbete försvårades eftersom de inte var säkra på att 

informationen till och från patienten uppfattats korrekt. Detta ansåg sjuksköterskorna 

påverkade vårdkvaliteten och den personcentrerade omvårdnaden.  

Användning av tolk  

Opartisk tolk     

Från intervjuerna påpekade sjuksköterskorna att tolk användes som redskap för att nå 

patienten och för att få fram information. Deltagarna betonade att tolk användes så ofta som 

möjligt, både fysisk tolk och telefontolk. I samband med det första läkarsamtalet nämnde 

sjuksköterskorna att det alltid erbjöds en opartisk tolk, det vill säga det fanns ingen relation 

mellan patienten och tolken. Om det fanns personal på avdelningen som kunde språket 

nyttjades dennes kompetens. Personal som agerade tolk var oftast införstådd i processen och 

kunde förklara den mer djupgående, och på så vis blev patienten mer delaktig i sin 

omvårdnad. Sjuksköterskorna lyfte också fram att alla frågor och all information som skulle 

ges till patienten samlades inför tolksamtalen för att vara effektivare. 

     

Samla så många frågor så möjligt till dem och sen ha ett riktigt tolksamtal 

och gå igenom allt.(deltagare fyra) 

 

Sjuksköterskorna upplevde dock att det fanns en osäkerhet vid användning av tolk. De 

menade att det inte gick att veta vad han eller hon översatte exakt och att de helt enkelt måste 

lita på tolken. Om denne översatte fel kunde det leda till en försämrad vårdkvalitet. En annan 

nackdel var att det tog mer tid vid användning av tolk. Allt skulle upprepas och ibland gick 

det inte att få tag på en tolk direkt. I resultatet omnämndes att hela processen och arbetet 

måste anpassas efter tolken och dennes tider. Sjuksköterskorna menade att om tolken inte 

hade tid direkt stannade arbetet upp och både vårdpersonalen och patienten fick vänta. Det 
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kunde även leda till att andra arbetsuppgifter och patienter blev eftersatta. Sjuksköterskorna 

ansåg att detta kunde ha en indirekt inverkan på vårdkvaliteten.  

Anhörigtolk 

Samtliga deltagare sade även att de använde anhöriga som tolkredskap om de kunde språket. 

Om anhöriga var på besök kunde personalen passa på att ställa aktuella frågor om patientens 

välmående. Även patienten kunde fråga vårdpersonalen om något oklart dykt upp. Anhöriga 

upplevdes ofta som bemötande. Det var en fördel om något var oklart och personalen kunde 

ringa en anhörig även när det inte var besökstid.  

 

Är det liksom i patientkontakten där jag märker att den förstår inte riktigt 

vad jag menar eller att jag inte pratar så att den inte förstår då brukar 

jag se om någon anhörig eller i familjen då som jag kan ringa som kanske 

kan svenska då och då kan jag förmedla via det sättet. (deltagare två) 

 

Bilder som hjälp för kommunikation 

Deltagarna tog även upp att det fanns bildböcker med bilder på olika redskap såsom toalett 

eller mat. Dessa bilder användes för att ställa frågor som berörde det vardagliga livet, till 

exempel om de behövde gå på toaletten eller om de var hungriga. Vid användning av bilder 

pekade personalen på bilderna när de undrade något. De pekade till exempel på en toalett om 

de ville veta om patienten behövde gå på toaletten eller på en person som åt när de frågade 

om personen i fråga var hungrig. Om personalen pekade på en bild var det viktigt att frågan 

var tydlig. Det framkom att de aktivt använde bilderna och att patienterna oftast förstod 

frågan när de pekade på dem. Vidare betonade sjuksköterskorna att hur ofta dessa bilder 

användes skiljde sig från avdelning till avdelning. Vissa använde dem mer än andra medan 

andra inte använde dem alls fast de hade tillgång till dem. De ansåg att de bilder som fanns 

gick att förmedla på samma sätt genom kroppsspråk.  

 

...Vi har bildböcker med liksom toaletter på mat och grejer alltså sådana 

vanliga saker som man kan behöva fråga, behöver du gå på toaletten, är 

du hungrig, har du ont och så vidare…(deltagare ett) 
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Informationsbroschyrer  

På vissa avdelningar fanns det enligt deltagarna informationsbroschyrer som var skrivna på 

flera olika språk. Informationsbroschyrerna innefattade den information som generellt gällde 

alla patienter på avdelningen. Sjuksköterskorna berättade att broschyrerna innehöll 

information om generella processer och förlopp på avdelningen. Patienterna blev tilldelade 

informationsbroschyrer utifrån deras modersmål. Dessa broschyrer användes således för att 

patienter ska kunna förstå det övergripande tillståndet eller processen. De är med andra ord 

inte anpassade efter individen. Däremot tilldelas de till individer som behöver förstå 

informationen. Följdfrågor kan således inte besvaras med dessa broschyrer men deltagarna 

menar att det är upp till sjuksköterskan att försöka nå patienten. Olika avdelningar hade olika 

riktlinjer om hur de använde dessa broschyrer. 

 

... dels finns det riktlinjer på den här avdelningen som jag jobbar på hur 

vi gör till exempel med de här broschyrerna och sen är det lite upp till sig 

själv att genom egen personlig förmåga att försöka att nå den patienten. 

(deltagare tre) 

 

Kroppsspråk som redskap 

Samtliga deltagare nämnde att de använde sig av kroppsspråk vid försök att kommunicera. 

Deltagarna berättade att de gestikulerade med händerna samtidigt som de pratade med 

patienten för att försöka förklara och vara tydliga. Kroppsspråk användes även för att försöka 

förmedla vad sjuksköterskan var på väg att göra med patienten eller vad som skulle ske.  

 

… oftast brukar man liksom visa lite med händerna och annat alltså att 

jag brukar göra lite tecken så vad jag kommer att göra. (Deltagare två) 

 

Det framkom även att kroppsspråk inte alltid räckte till enligt sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna menade att det kunde bli problem när patienten hade frågor och även om 

kroppsspråk tillämpades räckte det inte alltid till, och det gick inte att förstå varandra. 
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Språkbarriärens inverkan på omvårdnaden 

Alla deltagare upplevde att vid språkbarriär fallerade den personcentrerade omvårdnaden 

eftersom det inte fanns en kommunikation mellan parterna. Sjuksköterskorna upplevde att 

den personcentrerade omvårdnaden övergick till enbart medicinsk vård och att de helt enkelt 

gjorde det nödvändiga även om patienten inte var införstådd.  

 

Det blir inte som, alltså man får ingen sådan nära kontakt och det blir 

liksom ah man säger vad man ska göra, man säger när man ska vända 

dem i sängen men de förstår ju ändå inte och då blir dem ju rädda. Det är 

ju inte så många som vill bli omkullkastade i en säng liksom. (deltagare 

ett) 

 

Sjuksköterskorna ansåg att patienterna många gånger inte blev delaktiga i 

omvårdnadsprocessen och förstod inte vad som skedde. Det största problemet upplevdes vara 

att inte veta om informationen nådde fram till patienterna. De förstod inte vad vårdpersonalen 

gjorde, vad som skulle ske eller vilka mediciner de fick. Sedan framkom det även att 

patienten ibland gett en antydan om förståelse av situationen men att sjuksköterskorna varit 

osäkra om patienten verkligen uppfattat deras informationen korrekt. Ett exempel var att vid 

förfrågningar om patienten förstod kunde patienten svara genom att nicka men att 

sjuksköterskan varit osäkra på om det stämde då patientens blick sade något annat. 

 

Vidare upplevde sjuksköterskorna att trots alla försök till kommunikation så räckte det inte 

alltid till, och de kunde inte få kontakt med patienten. Deltagarna upplevde att detta 

påverkade patientens delaktighet i omvårdnaden. Sedan lyftes det även fram att vid 

språkbarriär krävdes det initiativ och vilja från båda parterna för att förstå varandra. 

Deltagarna menade att det var upp till sjuksköterskorna att själva försöka nå patienten och 

finna alternativ när språkbarriär förekom.  

 

Sen är det lite upp till sig själv att genom egen personliga förmåga att 

försöka att nå den patienten eller föräldraparet, patientens anhöriga eller 

vad det nu är eh man får ju plocka fram lite andra tillvägagångssätt där 

det inte går att prata samma språk. (deltagare tre) 
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Förutom sjuksköterskans försök att kommunicera måste patienterna själva också vilja förstå 

och bli förstådda. Det underlättade för sjuksköterskorna om patienterna var bemötande och 

engagerade sig i vården. Detta upplevdes som positivt av båda parter eftersom 

sjuksköterskorna hade fått fram information och patienterna fått den vård de behövde. 

 

... när de också då har tagit initiativ och liksom vill eh framförmedla sig 

då funkar det ju bra och då är det väldigt mycket lättare också arbeta 

med dem patienterna ...(deltagare ett) 

 

Sjuksköterskorna menade att när de själva inte kunde komma på lösningar tog patienterna 

ibland tagit egna initiativ och fann metoder att göra sig förstådda. Ett exempel på ett sådant 

initiativ var när en patient tag fram sin mobil och översatte från sitt språk till svenska. Även 

om metoden att använda mobiltelefonen för översättning inte alltid upplevdes vara det bästa 

alternativet, så uppskattade sjuksköterskan initiativet från patienten.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie valdes för att få djupgående svar samt för 

flexibilitet under intervjuerna. Patel och Davidson (2011) betonar att en sådan studie gör det 

möjligt att ställa fåtal huvudfrågor som sedan går att utveckla med följdfrågor för mer 

djupgående svar. Eftersom syftet var att undersöka sjuksköterskans erfarenhet av 

kommunikation vid språkbarriär upplevdes denna intervjumetod som den mest lämpliga.  

Förmånen med följdfrågor var att svaren om sjuksköterskans personliga erfarenhet av arbetet 

med patienter i sådana situationer blev mer uttömmande. Enligt Patel och Davidson (2011) 

har kvalitativa intervjuer en låg strukturering. Med det menar de att det ger intervjupersonen 

en möjlighet att besvara de ställda frågorna med egna ord (a.a). Kvalitativ valdes före 

kvantitativ då en kvalitativ studie utifrån Olsson och Sörensen (2011) är flexibel, och 

frågeställningarna kan fördjupas successivt. Resultatet grundar sig även på ett fåtal deltagare 

för att få mer djupgående svar (a.a). Olson och Sörensen (2011) förklarar att en kvantitativ 

studie är strukturerad, och frågeställningarna är formulerade i förväg och går därför inte att 

utveckla i efterhand. Resultaten grundar sig även på ett stort antal individer där variablerna är 

begränsade och därmed går det inte att få djupgående svar (a.a). I val av metod fanns en 
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möjlighet att göra en enkätstudie eftersom det var svårt att få tag i intervjuer på grund av 

tidsbrist hos sjuksköterskorna. Detta hade kanske inte varit ett problem om sjuksköterskorna 

hade fått göra en enkätstudie med kryssfrågor. Men å andra sidan hade det inte gått att få de 

djupgående svar som strävades efter till studien. Det gick inte att finna tillräckligt mycket 

material för att genomföra en litteraturstudie och ansåg därför detta inte vara en lämplig 

metod. Det som framkom var främst inriktat på kommunikation och inte på språkbarriär. Få 

lyfte fram sjuksköterskans upplevelse eller erfarenhet, och få handlade om inverkan på 

omvårdnaden. Axelsson (2012) menar att en litteraturstudie skall vara baserad på 

vetenskapliga artiklar.  

 

Intervjun bandades in med hjälp av en diktafon. Detta gjordes för att inte missa något svar 

samt för att kunna gå tillbaka till relevant information som kan ha förbisetts. Utifrån Patel och 

Davidson (2011)  är en inspelning en lagring av verkligheten som kan repeteras om och om 

igen för att vara säkra på att allt är korrekt uppfattat. Inspelningen kan även användas för att 

gå tillbaka och kontrollera reliabiliteten på informationen (a.a). 

 

Alla fyra intervjuer utfördes av två intervjuare. Under intervjun delades arbetet upp där en 

hade huvudansvaret och den andra agerade som stöd. Frågorna ställdes av personen med 

huvudansvaret och eventuella följdfrågor, om något behövde vidareutvecklas, ställdes av den 

som agerade stöd. Rollerna skiftades sedan i nästföljande intervju. Genom att dela upp arbetet 

blev intervjuerna mer strukturerade. Genom att båda intervjuarna närvarade maximerades 

resultatet från intervjuern. Eftersom rollerna byttes fick var och en agera intervjuare och 

samtidigt ge sitt stöd. Patel och Davidson (2011) menar om två samarbetar kan båda närvara, 

och medan den ena intervjuar, registrerar den andra svar och observationer som görs under 

processen. Om svaren och observationer uppfattats på samma sätt av ansvariga ökar 

reliabiliteten på resultatet (a.a).  

 

Burnards fyrastegsanalys tillämpades på dataanalysen. Denna analysmetod upplevdes vara 

mest passande för att analysera, förstå och koppla ihop data. De fyra stegen och 

uppdelningarna gjorde det enklare att tolka och kategorisera svaren och på så vis jämföra om 

syftet blivit uppnådd. Genom att dela upp det insamlade materialet i olika färger 

underlättades för att se vad som tillhörde vad i resultatet och därmed fick de en bättre 

överblick över hur resultatet skulle läggas upp. När materialet sedan lästes igenom av 



 

18 

 

respektive intervjuare tog ut meningsenheter framkom positiva aspekter då de hade valt ut 

liknande meningsenheter vilket resulterade i högre reliabilitet i studien.  

 

På grund av svårigheter att hitta deltagare till intervjuerna användes sociala medier. 

Deltagarna hittades genom att fråga kontakter om de kände en legitimerad 

allmänsjuksköterska. Enligt Trost (2010) kan det vara en nackdel att ta hjälp av kontakter 

eftersom hjälppersonen kan försöka styra urvalet. Med det menar Trost att hjälppersonen 

endast tar de som den själv anser är lämpligast till studien (a.a). Av den anledningen valdes 

deltagarna efter att de fått information om studien, dess syfte och efter att deltagarna berättat 

kort om deras erfarenhet kring ämnet. Detta var att försäkra att de tillfrågade verkligen 

uppnådde inklusionskriteriet. Det valdes sedan ut fyra allmänsjuksköterskor från olika 

avdelningar, detta för att få variation bland deltagarna. Trost (2010) berättar att i en kvalitativ 

intervju eftersträvas det variationer bland deltagare. Vidare menar Trost att fast variationer är 

bra ska de inte avvika från ämnet (a.a). Deltagarna valdes därför från olika avdelningar för 

variation, men för att inte avvika från ämnet skulle alla deltagare ha erfarenheter av 

språkbarriär och personcentrerad omvårdnad. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter sedan fram 

att kvaliteten på intervjun inte ligger på intervjupersonen. Författarna menar att det inte finns 

en ”idealisk intervjuperson”. Istället betonar Kvale och Brinkmann att kvaliteten på resultatet 

ligger hos intervjuaren. För att få ut mycket bra material ska intervjuaren vara kunnig, 

strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. Kvale och 

Brinkmann menar alltså att det är intervjuaren som styr intervjuprocessen. Intervjuaren styr 

processen genom att tillexempel veta vilka följdfrågor som ska ställas för att få ett utvecklat 

svar från deltagaren (a.a) 

 

Lokalen för intervjun anpassades efter deltagarnas önskemål för att de skulle känna sig 

bekväma under intervjun. Två av deltagarna valde sina hem, en valde Blekinge tekniska 

högskola och en sin arbetsplats. Endast deltagaren och ansvariga för intervjun befann sig i 

den valda lokalen för att undvika att bli avbrutna och för eventuella störningsmoment. Trost 

(2010) beskriver att i en intervju skall miljön vara lugn och ostörd. Miljön kan vara en 

trygghetsfaktor för den som blir intervjuad. Den som intervjuar skall ha i åtanke att 

störningsmoment kan uppkomma inom hemmet, telefonsamtal till exempel eller att 

dörrklockan ringer (a.a). Detta ansåg inte vara några problem eftersom de som blev 

intervjuade stängt av ljudet på mobilen och inte väntade besök.  
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Resultatdiskussion 

I resultatet framgår det att sjuksköterskorna upplever språkbarriär som ett 

kommunikationshinder som försvårar omvårdnadsarbete. Trots de redskap som användes 

känner de att det inte är tillräckligt för att forma en personcentrerad omvårdnad. En utav de 

viktigaste faktorerna som framkommer är att sjuksköterskorna upplever en osäkerhet 

eftersom de måste förlita sig på redskapen och att informationen faktiskt når fram till 

patienten. En annan bristande faktor, som de lyfter fram, är att patienterna ibland visar att de 

förstår men att sjuksköterskorna är skeptiska om det stämmer. Enligt McCarthy, Cassidy, 

Graham och Tuohy (2013) framkommer samma känsla av osäkerhet i studien om 

konversation genom språkbarriär. Även i den upplever sjuksköterskorna samma osäkerhet, 

för trots deras upprepade försök till kommunikation var de ibland osäkra på om patienten 

faktiskt förstod deras budskap (a.a). Travelbee (2006) beskriver kommunikation som en 

viktig tillgång för att omvårdnaden ska vara möjlig.  Det är ett verktyg för att upprätthålla ett 

människa-människa förhållande. Vidare uppmärksammar hon den verbala kommunikationen 

som en viktig faktor för en personcentrerad omvårdnad. I kommunikationsprocessen visar 

sjuksköterskan att hon eller han bryr sig om och vill hjälpa patienten. Genom det skapar 

patienten sin uppfattning och omvårdnaden är igång. Vid språkbarriär försvåras 

kommunikationen. Ett sådant problem kan försvåra hela omvårdnadsprocessen och påverka 

det människa-människa förhållande som Travelbee strävar efter. Som följd utesluts eller 

åsidosätts den ena individen, i det här fallet patienten, i “förhållandet” (a.a). I en sådan 

situation måste sjuksköterskorna förlita sig på att de redskap de använder håller igång hela 

processen och gör det möjligt för dem att forma en omvårdnad. Om sjuksköterskorna 

fortsätter processen utan att vara säkra på om patienten är införstådd, riskerar de att utelämna 

patienternas delaktighet i omvårdnaden och den personcentrerade omvårdnaden fallerar. 

 

I Travelbees teori (2006) är kommunikationen ett redskap för omvårdnadsprocessen. Den är i 

sig således även en egen process där tankar, känslor och attityder utbyts. Enligt henne kan 

dessa ske genom verbal och icke-verbal kommunikation. I den verbala inkluderas den 

kommunikationen som sker med hjälp av ord, antingen genom tal eller skrift (a.a). Här kan 

tolk och broschyrer placeras in eftersom ord används för att förmedla budskap. Sedan menar 

Travelbee att det icke-verbal kommunikation nyttjas när det inte går att använda ord. Icke-

verbal kommunikation innebär kommunicering genom gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk, 

tecken, symboler, bilder, musik, dans och pantomimer (a.a). I resultatet framkommer det 
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dock att sjuksköterskorna använder dessa som kommunikationsstöd eller som redskap, medan 

Travelbee (2006) synliggör dessa som andra sätt att kommunicera. Detta kan vara en fråga 

om uppfattning där sjuksköterskorna från resultatet definierar kommunikation annorlunda än 

Travelbee men att de menar samma sak. Vidare betonar Travelbee (2006) att icke-verbal 

kommunikation och verbal kommunikation går hand i hand eftersom det handlar om att 

förmedla och uppfatta budskap. Även om budskapet inte är förmedlat genom tal eller skrift 

handlar det om att sätta ord på budskapet (a.a).  

 

Från resultatet framkommer det att sjuksköterskorna använder sig av kroppsspråk för att 

försöka kommunicera med patienten. De använder sig till exempel av händerna för att visa 

gester eller för att förklara vad som kommer att ske. Trots detta vet sjuksköterskan inte om 

patienten uppfattat allt korrekt även om patienten nickar och visar förståelse. I studien som 

genomfördes av Jain och Krieger (2011) lyftes det fram att sjuksköterskorna använder sig av 

ögonkontakt för att ”kontrollera” om patienterna verkligen förstår det som sägs. Ögonkontakt 

är en form av icke-verbal kommunikation, som används för tolkning och förmedling. Vidare 

förklarar Jain och Krieger att sjuksköterskorna använder sig av ögonkontakt för att observera 

om patienterna förstår informationen, menar de att genom det kan sjuksköterskorna också 

visa att de bryr sig.  Genom att hålla god ögonkontakt, le, visa vänlighet och använda en varm 

röst visar de patienten omtanke (a.a). Ögonkontakt hade kunnat användas som komplettering 

när sjuksköterskorna var osäkra på om patienterna förstod. Genom ögonkontakt kan 

sjuksköterskan se om patienten upplever osäkerhet eller rädsla. Även genom tonen i rösten 

kan sjuksköterskan skapa en uppfattning om patientens förståelse eller känslor kring ämnet, 

till exempel om patienten låter osäker eller bestämd. Dessa metoder kan användas som 

hjälpmedel för att stärka sjuksköterskans kommunikation med patienten. Travelbee (2006) 

lyfter även fram detta när hon säger att olika sätt att förmedla sig är genom gester, 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Hon menar också att genom ljud såsom gråt, skrik eller 

flämtningar kan sjuksköterskan uppfatta hur patienten mår (a.a). Det går inte med säkerhet att 

veta vad patienterna tänker. Som deltagarna framhäver, så visar patienterna ibland signaler på 

att de förstår men att sjuksköterskorna inte tror på det. En patient kan nicka och visa 

förståelse samtidigt som blicken utstrålade osäkerhet. Willman (2011) beskriver för att 

personcentrerad vård skall kunna uppnås skall sjuksköterskan ge patienten tid. Hemsley, 

Balandin & Worral (2012) betonar sedan att tiden styr sjuksköterskorna arbete och påverka 

huruvida de kan finna ett alternativ kommunikation.  
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Sjuksköterskorna tar sedan upp bilder och broschyrer som ett alternativt 

kommunikationsstöd. Ifall de använder sig av bilder eller broschyrer varierar från avdelning 

till avdelning. På vissa avdelningar är bilder att föredra, medan broschyrer är det bättre 

alternativet på andra. Bilder som alternativ kommunikation finns med i Travelbees (2006) 

definition på icke-verbal kommunikation. Denna metod kan vara bred eftersom det går att 

tolka individens gester och ansiktsuttryck på många sätt (a.a). Ett exempel är om 

sjuksköterskan visar en bild med mat och genom kroppsspråk pekar på patienten och 

demonstrerar en person som äter. Patienten responderar genom att nicka och på så vis visar 

att den vill äta och därigenom har de kommunicerat icke-verbalt. Icke-verbal kommunikation 

beskriver Travelbee (2006) som överföring av information eller meddelanden utan att 

använda ord. Denna metod är dock inte helt felfri. Travelbee menar att beroende på individen 

kan uppfattning och tolkning av tankar och känslor som förmedlas under interaktionen även 

missuppfattas och budskapet kan således misstolkas (a.a). Sjuksköterskorna i denna studie 

framhåller detta eftersom de betonar att det är upp till sjuksköterskan att säkerställa att 

patienten förstår budskapet vid användning av dessa metoder. På så sätt menar 

sjuksköterskorna att det kan uppstå missförstånd och att det är sjuksköterskans ansvar att 

detta inte sker. Ett missförstånd kan påverka patientens delaktighet eftersom sjuksköterskorna 

kanske gör något utan att dennes samtycke. McCormack och McCance (2006) menar att 

patienten måste vara delaktig och sjuksköterskorna måste förstå hans eller hennes behov för 

att personcentrerad omvårdnad ska vara möjlig. 

 

Broschyrerna som används innehåller skriftlig information om processer eller tillstånd som 

generell gällde på avdelningen. Dessa tilldelas patienterna efter deras modersmål. Denna 

metod bidrar till att patienterna blir delaktiga i sin vår eftersom de kan ta till sig information 

om den generella processen. Dock är denna metod inte anpassad för följdfrågor eftersom 

informationen enbart ges till patienten. Uppstår det följdfrågor måste det tillämpas andra 

metoder. Jensen, Vedelø och Lomborg (2013) betonar att både patienten och sjuksköterskan 

måste samarbeta och vara delaktiga för att nå en personcentrerad omvårdnad med god 

kvalitet.  

 

Broschyrer är skriftlig information, det vill säga textade ord. Dessa tillhör verbal 

kommunikation där ord används för att kommunicera (a.a). En annan form av skriftlig 

kommunikation som framkom i resultatet är användning av översättningsfunktioner i 

mobiltelefoner. Haith-Cooper (2014) beskriver att i dagens teknik uppstår det mer och mer att 
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patienter och vårdpersonal använder sig av översättningsfunktioner i mobiltelefoner för att 

kommunicera. Dessa funktioner översätter från patientens språk till det språk sjuksköterskan 

förstår och vice versa. Haith-Cooper beskriver vidare att en fördel med denna metod är att 

patienten själv kan skriva det han eller hon undrar över och sedan översätta direkt till 

sjuksköterskan. Även sjuksköterskan kan skriva det han eller hon vill förmedla direkt och på 

så vis sparar de tid och kan skapa en kommunikation. Men trots fördelarna framkommer det 

att denna metod inte är så säker (a.a). Samma känslor uppstod bland sjuksköterskorna i 

studien. Även de lyfter fram att mobiltelefoner används för att översätta det patienten vill 

förmedla men att det inte upplevs vara optimalt. Haith-Cooper (2014) tar upp att vid 

användning av översättningsfunktioner kan det uppstå svårigheter eftersom programmet inte 

alltid översätter korrekt och att det tar tid. Det uppstod även stunder där de fick omformulera 

informationen för att skapa bättre förståelse i översättningen. Författaren menar även att 

långa meningar kan bli felöversatta och detta kan ha betydelse i budskapet (a.a). 

Sjuksköterskorna kan komplettera broschyrer med översättningsfunktionen. Uppstår det 

följdfrågor kan patienten fråga sjuksköterskan direkt. Sjuksköterskan kan således även fråga 

och bekräfta med patienten om denne är införstådd. På så vis kan sjuksköterskan se patienten 

och möta dennes behov och därmed forma en personcentrerad omvårdnad. Wittenberg-Lyles, 

Goldsmith och Ferell (2013) betonar även att en personcentrerad omvårdnad är möjlig om 

sjuksköterskan se patienten som en unik individ och möter dennes behov.  

 

Sjuksköterskorna i studien upplever att det största problemet vid kommunikationshinder är att 

ge information. De anser att en del av sjuksköterskejobbet och den personcentrerade vården 

är att informera och uppdatera patienten för att patienten ska veta vad som komma skall och 

förstå vårdplanen. Detta är den information som avgör patientens delaktighet. Språkbarriär 

utgör ett hinder för sjuksköterskan att förmedla vad som kommer att ske i omvårdnaden för 

patienten. Den försvårar även för sjuksköterskan att samla in information trots användning av 

redskap. Även om de samlar in frågor till tolksamtal eller pekar på bilder för att fråga om 

tillståndet, är det inte detsamma som att kommunicera på samma språk. Wittenberg-Lyles, 

Goldsmith & Ferells (2013) lyfter upp liknande problem i deras första barriär om 

personcentrerad omvårdnad vid kommunikationshinder. I den första barriären beskriver de att 

kommunikationssvårigheter gör det svårt för sjuksköterskor att samla in och tolka data om 

patientens vårdhistoria. Oförmåga att samla ihop och tolka data resulterade i att endast få 

pusselbitar kom på plats, och detta påverkade sjuksköterskans omvårdnadsarbete (a.a). Sedan 

betonar även Finke, Light och Kitko (2008) att omvårdnadskvaliteten påverkas av 
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kommunikationen och har en övergripande effekt på patienternas återhämtning och vårdtid, 

vilket deltagarna även reflekterar över när de nämner att det uppstår osäkerhet och de får 

gissa sig till hur patienten vill ha sin omvårdnad. Detsamma speglas i Travelbees (2006) 

omvårdnadsteori när hon lyfter fram kommunikation som ett verktyg för 

omvårdnadsprocessen. Utifrån resultatet framkommer det att tolk är det mest använda 

redskapet. Samtliga deltagare använde sig av tolk i samband med till exempel läkarsamtal. 

Det finns en opartisk tolk som är inhyrd och som inte har någon relation till patienten medan 

en partisk tolk däremot har någon form av relation till samma. Exempel på en partisk tolk är 

en anhörig, såsom ens barn, förälder, syskon, respektive eller vän. Sjuksköterskorna använde 

sig av både opartiska och partiska tolkar. Till läkarsamtal kallas i första hand en opartisk tolk 

och när det är frågor angående patientens dagliga rutiner använder de sig av en partisk tolk. 

McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) förklarar att en opartisk tolk upplevdes ge en 

mer objektiv översättning av helheten eftersom de inte hade någon relation till patienten. 

Anhöriga upplevdes som att de kunde undanhålla information för att de var rädda för 

reaktionen hos patienten (a.a). 

 

Trots att tolk är det mest använda redskapet, upplever sjuksköterskorna känslor av osäkerhet. 

Osäkerheten uppstår för att det inte går att garantera en korrekt översättning av tolken. De 

menar att de inte vet om tolken översätter deras information till patienten korrekt och 

detsamma gäller informationen från patienten till vårdpersonal. En sådan situation kan leda 

till att patienten inte är delaktig i processen. Det sjuksköterskorna menar är att om tolken 

översätter fel eller utelämnar information kan det felaktigt upplevas som att patienten är 

införstådd i omvårdnadsprocessen. Detta missförstånd kan leda till att sjuksköterskan gör det 

som har sagts men att patienten inte alls förstår varför. På så vis uteblir patientens delaktighet 

och den personcentrerade omvårdnaden fallerar. Andra faktorer vid användning av tolk som 

sjuksköterskorna upplever påverkar deras arbete är tid. Vid användning av tolk ska allt 

upprepas och hela vårdprocessen anpassas efter tillgång till tolk. Den dubbla tiden som går åt 

hade kanske kunnat användas åt annat arbete eller andra patienter och genom det påverkas 

deras vårdkvalitet indirekt. Hemsley, Balandin & Worral (2012) tar upp att sjuksköterskor 

upplever tiden som en barriär för att hitta ett alternativ till kommunikation. De menar att det 

inte finns tid att försöka kommunicera på annat sätt eftersom sjuksköterskorna redan är 

mycket upptagna (a.a). 
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Slutsats  
Sjuksköterskor stöter många gånger på språkbarriär i vården. Denna barriär försvårar 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten vilket leder till att sjuksköterskan inte 

får den kontakt som behövs och inte får den relation till patienten för att se dennes behov. 

Detta leder till svårigheter att forma omvårdnaden efter patienten. För att skapa en 

kommunikation använde sjuksköterskorna sig av olika redskap för att försöka uppnå en 

personcentrerad vård. Dessa redskap upplevdes dock inte som tillräckliga. Sjuksköterskorna 

upplevde det som ett stort problem när det inte gick att informera patienten om vad som 

komma skall. Det resulterar i att patienten inte blev delaktig i sin omvårdnad eller att 

omvårdnaden föll enbart i den medicinska vården.  

 

Samtliga sjuksköterskor i studien lyfter fram att redskapen som användes för att 

kommunicera med patienterna inte var tillräckliga för personcentrerat omvårdnadsarbete. För 

att vården skall utvecklas och kunna ge en personcentrerad omvårdnad till patienter som inte 

kan språket kan det vara bra att utveckla en översättningsfunktion som fungerar i praktiken 

för omvårdnaden. Vidare forskning i ämnet språkbarriärer i vården kan rekommenderas inför 

framtiden med tanke på det stora antalet invandrare som kommer till Sverige. 

Självständighet  

I.J. och E.E. har tillsammans letat efter litteratur till bakgrunden. Däremot söktes 

vetenskapliga artiklar var för sig för att sedan läsas igenom och diskuteras. Tillsammans 

valdes lämpliga artiklar ut som bakgrund. Transkriberingen delades upp mellan I. J. och E.E., 

och var och en tog ut meningsenheter ur intervjuerna, som passade in i syftet, för att se det 

från olika perspektiv och för att sedan tillsammans diskutera och sätta ihop ett resultat. 

Resterande gjordes tillsammans. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Fråga 1: Hur ofta stöter ni på patienter som inte talar svenska eller engelska? 

Fråga 2: hur arbetar ni när ni träffar en patient som inte behärskar eller kan kommunicera 

svenska eller engelska? 

Fråga 3: Upplever du något hinder för personcentrerad omvårdnad vid språkbarriär? 

Fråga 4: Är det något du vill ändra eller göra annorlunda i sättet ni arbetar för att nå en 

personcentrerad omvårdnad? Och vad skulle det kunna vara? 

Fråga 5: Upplever du som sjuksköterska en negativ påverkan vid arbete med patient som inte 

kan behärska eller kommunicera på svenska eller engelska? 
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Bilaga 2 Informationsbrev  

 
Till Dig som är legitimerad sjuksköterska på Blekingesjukhus och Region Skåne. 

– Förfrågan om medverkan i undersökningen om: Personcentrerad omvårdnad vid språk 

barriär – När patienten inte kan göra sig förstådd på det svenska eller engelska språket. 

Detta projekt är ett examensarbete i sjuksköterskeutbildningen. Vi har valt att undersöka hur 

sjuksköterskor arbetar för att uppnå en personcentrerad omvårdnad när man träffar en patient 

som inte kan göra sig förstådd på svenska eller engelska. Personcentrerad omvårdnad är en 

central del i sjuksköterskans arbete och kommunikationen är ett viktigt verktyg för att det ska 

kunna uppnås. Om patienten inte blir förstådd kan omvårdnaden antas bli mer medicinsk och 

sjukdomsfokuserad vilket kan leda till att patientens integritet och självbestämmande glöms 

bort.  

Urvalet kommer att vara legitimerade sjuksköterskor som arbetar på en avdelning på 

Blekingesjukhus och Region Skåne där patienter läggs in samt hemsjukvården. Det finns 

relativt lite forskning kring detta ämne och vi vill därför intervjua sjuksköterskor för att få en 

bredare och djupare förståelse.  Vi räknar med att intervjua 1-2 sjuksköterskor per avdelning 

och på cirka 3-4 avdelningar. Intervjun beräknas att ta 15-20 minuter och den kommer att 

bandas in. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta till 

deltagande utan närmare motivering. Uppgifter som namn, ålder och kön kommer inte att 

registreras och resultatet kommer att presenteras på så sätt att du som deltagare är anonym. 

Intervjun kommer att bandas och sedan transkriberas. Materialet kommer att bevaras hos Elin 

Elvström och Isariya Jantharangsee och det är även vi som håller i projektet. Vår handledare 

Peter Anderberg kommer också kunna ta del av materialet. 

Vi som gör detta projekt är två sjuksköterskor studenter som går termin fem på 

sjuksköterskeprogrammet och detta är vår kandidatuppsats. Vi har hela tiden en handledare 

med i projektet för att stödja oss. Är du intresserad av slutmaterialet skickar vi den gärna till 

avdelningen. 

Du som deltar gör detta helt frivilligt. Vi kommer att kontakta avdelningen inom ett par dagar 

för att höra om du vill delta och vi berättar gärna mer om projektet då. 

Karlskrona 2015 02 18 

 Isariya Jantharangsee        Elin Elvström                      
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Handledare: Peter Anderberg 

tel. 0455385436 

Mail: pan@bth.se 
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Bilaga 3 Dataanalys 

 
Indelning i färg meningsenhet kondensering underrubrik rubrik 

Tolk Jag brukar se till så att personen i fråga får ett 

läkarsamtal med en tolk och tolken ska vara helt 

opartisk. 

 

Patient får tillgång till en 

opartisk tolk vid läkarsamtal. 

opartisktolk Användning av tolk 

Anhörig Men om patienterna har anhöriga som kan 

svenska eller engelska vilket ibland finns. Eh så 

är det ett väldigt bra redskap tycker å använda 

dem 

Om det finns anhöriga som kan 

svenska eller engelska är det ett 

väldigt bra redskap att använda 

sig av. 

anhörigtolk Användning av tolk 

Bilder/broschyrer …det första jag tänker på är att vi har mycket 

material, informationsbroschyrer och liknande 

på många olika språk 

 

Mycket material för information 

på många olika språk 

 

Bilder/broschyrer som 

hjälp för 

kommunikationen 

 

Påverkan  Det är ju mycket svårare och få fram vad de 

tänker och önskar och hur de mår 

 

Svårt att få fram vad de tänker 

och önskar 

 

Språkbarriärens 

påverkan på omvården 

 

kroppsspråk … oftast brukar man liksom visa lite med 

händerna och annat alltså att jag brukar göra lite 

tecken så vad jag kommer att göra 

Visar vad man kommer att göra 

med händer och tecken. 

 

Kommunikation genom 

kroppspråk 

 


