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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Invandring till Sverige ökar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla rätt till lika 

sjukvård. Patienter har rätt till information och självbestämmande. För att uppnå delaktighet 

krävs att sjuksköterska och patient kan kommunicera. Det är därför av stort värde att beskriva 

förutsättningar i vården för patienter som har otillräckliga eller inga kunskaper i svenska. 

Syfte: Att undersöka förutsättningarna för en patient, som har otillräckliga eller inga 

kunskaper i svenska, att få god somatisk slutenvård samt att undersöka hur kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska kan underlättas. 

Metod: En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer där åtta sjuksköterskor 

från ett universitetssjukhus i Sverige har intervjuats. Intervjuerna blev inspelade, 

transkriberade och analyserade med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Sjuksköterskan får ofta hitta egna lösningar och verktyg. Ett av de mest använda 

verktygen är det digitala verktyget Google Translate. Tolk används sällan även om 

sjuksköterskorna gärna ser att det används mer. Att inte kunna förstå personalen och inte ha 

möjlighet att kommunicera effektivt leder till att patienten förlorar mycket av sitt sociala liv, 

informationen blir bristfällig och delaktigheten blir lidande. Detta kan eventuellt leda till att 

patientens säkerhet påverkas.  

Slutsats: Språkbarriären påverkar patientens sociala behov, delaktigheten och 

informationsflödet. Mer användning av tolk efterfrågas men är omständligt. Digitala verktyg 

är ibland det enda alternativet, dessa verktyg är dock varken medicinskt anpassade eller säkra 

att översätta med. 
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ABSTRACT 
Background: Immigration to Sweden is increasing. According to the Swedish Health Care 

Act, everyone is entitled to equal health care. Patients have the right to information and self-

determination. To achieve participation requires that the nurse and patient can communicate. 

It is therefore of great value to describe the conditions of the care of patients who have 

inadequate or no knowledge of Swedish. 

Aim: To investigate conditions for a patient, who have inadequate or no knowledge of 

Swedish, to receive good somatic inpatient care and how communication between patient and 

nurse can be facilitated. 

Method: A qualitative study based on semi-structured interviews where eight nurses from a 

Swedish university hospital was interviewed. The interviews were recorded, transcribed and 

analyzed using qualitative content analysis. 

Result: Nurses often find their own solutions and tools. One of the most used tools is the 

digital tool Google Translate. Interpreters are rarely used even if the nurses would like to see 

the interpreter and telephone interpreting being used more. Not being able to understand the 

staff and not having the ability to communicate in a good way causes the patient to lose much 

of their social life, insufficient information and lack of participation, this may have an impact 

on the patient safety. 

Conclusion: The language barrier affects the patient's social needs, participation and the 

information flow. More use of interpreters is requested but is cumbersome. Digital tools are 

sometimes the only option, however, these tools are neither medically customized nor secure 

to translate with. 
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BAKGRUND 
Invandring till Sverige har ökat de senaste åren och 2014 ansökte 81 301 personer om asyl i 

landet. Året därpå hamnade siffran på 162 877 personer (Migrationsverket, 2016). År 2015 

var nästan 17 % av den svenska befolkningen utlandsfödda. De flesta var födda i Finland, 

Irak, Syrien och Polen. Invandringen från Syrien är den som ökat kraftigast de senaste fem 

åren, däremot har invandring från Finland minskat (Fores, 2016). Det kan antas att dessa 

personer kommer stanna kvar i Sverige och, så småningom, komma i kontakt med vården. Det 

finns evidens för att utlandsfödda har sämre hälsa än den svenskfödda befolkningen. Detta är 

inte bara ett svenskt fenomen, skillnader mellan inrikes- och utlandsföddas hälsa har även 

observerats USA och andra Europeiska länder (Socialstyrelsen, 2011). 
 

Enligt artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är alla människor 

födda fria och lika i värde och rättigheter (Regeringskansliet, i.d.). I hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 1982:763) stadgas det att hälso- och sjukvården har som mål att hela befolkningen ska 

får vård på lika villkor. Patienten och dess närstående har också rätt till information och 

självbestämmande (Socialstyrelsen, 2011). 

Kommunikation 

Alla människor har idag rätt till att uttrycka sina åsikter (SFS, 1991:1469). En patient har rätt 

till autonomi och att yttra sin önskan för hur vården ska utföras (Carlsson & Björk Brämberg, 

2014). Forskning har visat att behandling och övrig vård blir bättre då patienten får vara med 

och fatta beslut (Eldh, 2014). Tillsammans med andra professioner inom vården ansvarar 

sjuksköterskan för att möjliggöra för patientens delaktighet. För att sjuksköterskan ska kunna 

säkra patientens delaktighet och, inte minst, respektera patientens autonomi krävs en 

förståelse mellan patient och sjuksköterska (Eldh, 2014). Genom kommunikation, som är en 

viktig del i sjuksköterskans yrke, kan en förståelse uppnås. Kommunikation mellan patient 

och sjuksköterska sker ofta i samtalsform. Genom samtal kan en relation mellan sjuksköterska 

och patient etableras. Relationen kan, i sin tur, underlätta vård och behandling samtidigt som 

vården kan bli mer personcentrerad (Baggens & Sandén, 2014). 
 

En viktig del av omvårdnaden är patientutbildning. Det är en av sjuksköterskans uppgifter att 

utbilda och informera sina patienter. Detta sker ofta genom olika typer av samtalsformer. 

Patienten har rätt till information om sitt tillstånd, prognos och eventuell behandling. En 

sjuksköterska ska kunna kommunicera och ge stöd till sin patient, möjliggöra delaktighet samt 
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försäkra sig om att patienten har mottagit och förstått den information som givits (Tingström, 

2014). Områden och frågor som är viktiga för patienten och där svar kanske inte kan nå fram, 

på grund av en språkbarriär, är då till exempel beslut om behandling, förklaring av vilka 

läkemedel som givits och vad en diagnos innebär (Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels & 

Meeuwesen, 2008). Till skillnad från kroppslig kommunikation kan språklig kommunikation 

användas till att förklara och beskriva fenomen och tillstånd. En patient kan beskriva sin 

smärta eller sitt mående samtidigt som en sjuksköterska kan förklara och ge råd. Språket 

öppnar också upp för diskussion och överläggning mellan sjuksköterska och patient. Språkets 

användande är, ur ett omvårdnadsperspektiv, mycket betydelsefullt för kommunikationen 

(Baggens & Sandén, 2014). 
 

I England har det påvisats att det bland utlandsfödda kvinnor anses att språket är det största 

problemet för kommunikationen med vårdpersonalen. I samma studie berättar en utlandsfödd 

patient att det största problemet med att vara invandrare och inte kunna tala landets språk är 

att andra personer tröttnar när de inte förstår och att vissa ignorerar patienten när denne 

försöker prata med vårdpersonal. Det är lättare att prata med en person som kommer från 

samma kultur och pratar samma språk som du själv. Personal känner också att de kan ge 

bättre vård då de pratar samma språk som patienten, som blir på bättre humör och mer 

avslappnad. Många patienter nämner dock att den viktigaste egenskapen hos vårdpersonalen 

är att de ska vara trevliga och göra sitt bästa och inte egentligen personalens etnicitet eller 

språk (Binder, Borné, Johnsdotter & Essén, 2012). Samtidigt så har samband påvisats mellan 

hur nöjd en person känner sig med vården och hur pass bra personen är på språket som talas i 

landet (Harmsen et al., 2008). Det förekommer att vårdpersonal förväntar sig att annan 

personal kan översätta. Vid till exempel förberedelser inför en operation är det viktigt att 

patienten får den informationen som krävs, vid en språkbarriär kan det då vara problematiskt 

att hjälpa patienten att förstå något som, redan utan språkliga problem, kan vara svårt att 

förklara (Patel et al., 2016). 

Användning av tolk 

Flera studier påvisar brister i att använda tolk (Kale & Syed, 2010; Garrett, Forero, Dickson & 

Klinken Whelan, 2008; Patel et al., 2016; Binder et al., 2012). De största problemen som 

nämns är att patienterna som behöver tolk inte alltid får det och enbart 50 % av de patienter 

som hade behov av tolk blev tillfrågade om de ville ha en tolk närvarande (Garrett et al., 

2008). Forskning visar även att läkare använder tolk i större utsträckning än sjuksköterskor. 
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Anledningen till att man som sjukvårdspersonal inte alltid kontaktar tolk beror främst på att 

det är tidskrävande, omständigt samt låg förekomst av tolkar (Kale & Syed, 2010). 
 

Läkare förlitar sig till stor del på att på att det finns närstående som kan fungera som tolk 

(Patel et al., 2016). Att använda närstående som tolk beskriver Garrett et al. (2008) både som 

något bra och dåligt. I vissa situationer, där patienten litar på sin närstående, där den 

närstående har de språkkunskaper som behövs och att patienten kan öppna sig, fungerar det 

bra. I det omvända, där patienten till exempel inte känner sig bekväm med att tala om allt 

inför sin närstående eller om patienten är osäker på om det blir korrekt översatt så fungerar 

det dåligt (Garrett et al., 2008). Även om tolk används så kan det vara svårt för 

sjukvårdspersonalen att veta om patienten helt förstår situationen. Flera uttrycker även en 

osäkerhet kring tolkars medicinska kompetens och en eventuellt otillräcklig vokabulär inom 

något av språken (Binder et al., 2012). 

Säkerhet 

När patient och sjuksköterska inte talar samma språk skapas en barriär mellan dem, som i sin 

tur påverkar vårdmötet och patientens säkerhet (van Rosse, de Bruijine, Suurmond, Essink-

Bot & Wagner, 2016; Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm & Ahlberg, 2012). Enligt van Rosse et 

al. (2016) får patienter, som inte talar samma språk som sjuksköterskan, inte lika säker vård 

som en person som talar samma språk som sjuksköterskan. Språkbarriären påverkar 

säkerheten vid provtagning och administration av läkemedel, där sjuksköterskan ska kunna 

kontrollera patientens identitet genom att be personen upprepa sitt namn och personnummer. 

Samtidigt skriver Nkulu Kalengayi et al. (2012) att patienter inte ringer på larmklockan då de 

borde eftersom de fått information de inte kan förstå. Detta kan i sin tur skapa allvarliga och 

akuta situationer då det inte alltid finns vårdpersonal närvarande på en sal. Att under 

vårdmötet inte förstå varandra, leder till att det är svårt och tar lång tid att skapa en god 

kontakt mellan patient och sjuksköterska. Patienterna kan lätt missuppfatta vad som sägs och 

möten missas på grund av att information inte når fram. En patient som inte pratar svenska får 

information hemskickad på svenska om ett kommande besök som missades på grund av att 

han inte förstod vad som stod i brevet (Nkulu Kalengayi et al., 2012). 
 

Språkbarriären leder också till svårigheter vid smärtskattning och administration av 

smärtstillande läkemedel. Sjuksköterskan kan inte förklara smärtskattningsprocessen och 

patienten kan inte uttrycka sin smärta med ord (van Rosse et al., 2016). Sjuksköterskan kan 
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inte heller ge information om vilka läkemedel som ges (Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels & 

Meeuwesen, 2008). Dessa faktorer kan i sin tur leda till onödigt lidande eller ett överintag av 

smärtstillande läkemedel (van Rosse et al., 2016). 

Teoretisk referensram 

Språket och möjligheten att kommunicera med patienten i ett samtal är nödvändigt för en 

vårdgivare, det skapar möjlighet för att förstå patientens verklighet och lidande. Kan man 

kommunicera och förstå varandra skapar man en grund för den vårdande kommunikationen 

(Fredriksson, 2012). Därför kan studiens teoretiska referensram grunda sig i det 

vårdvetenskapliga begreppet “Vårdande kommunikation”.  
 

Fredriksson (2012) utvecklade det vårdvetenskapliga begreppet “vårdande samtal”. Efter en 

analys av begreppet ändrade han det till “vårdande kommunikation” då det blev ett mer 

övergripande begrepp som bättre kan förknippas med ett vårdande perspektiv. Enligt 

Fredriksson (2012) kan kommunikation ses på tre olika sätt: 

• En relationell kommunikation. Den gemenskap som skapas mellan vårdare och 

patient. 

• Narrativ kommunikation. En berättande kommunikation till vårdaren som binder 

samman patientens bakgrund, den tiden patienten nu lever i samt framtid. Patienten 

kommunicerar den värld denne lever igenom lidandeberättelsen.  

• Etisk kommunikation. Kommunikationen här visas genom en ömsesidig respekt 

mellan människor. En respekt för en själv som sedan mynnar ut i en respekt och 

omsorg för andra. 
 

Dessa tre synsätt sammanfaller med vad kommunikation ursprungligen betyder, nämligen att 

upprätta eller återupprätta gemenskap (Fredriksson, 2012). En avsaknad av kommunikation i 

en vårdsituation kan enligt Fredriksson (2012) ge patienten en lägre grad hälsa och 

välbefinnande. Medan det omvända ger möjlighet för en högre grad av hälsa och 

välbefinnande. 

Problemformulering 

Det är viktigt att alla får ett jämlikt bemötande av vårdpersonalen, trots 

kommunikationssvårigheter relaterad till en språkbarriär. Mer kunskap om hur 

vårdsituationen ser ut då patienten inte talar svenska, och vilka eventuella hinder 
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sjuksköterskor stöter på, skulle underlätta framtagandet av riktlinjer, nya verktyg, alternativa 

kommunikationssätt och vård för patienter med otillräckliga eller inga kunskaper i svenska. 

Syfte 

Syftet är att, med språkbarriären i åtanke, undersöka förutsättningarna för en patient, som har 

otillräckliga eller inga kunskaper i svenska, att få god somatisk slutenvård, samt att undersöka 

hur kommunikation mellan patient och sjuksköterska kan underlättas.   
 

METOD 

Design 

Frågor kring uppfattningen om ett fenomen och tankar runt det besvaras bäst genom en 

kvalitativ studie med induktiv ansats (Kristensson, 2014). Eftersom denna studie syftar till att 

försöka förstå sjuksköterskans syn på vården för patienter som inte talar svenska samt 

undersöka vilka eventuella förbättringar som efterfrågas har en kvalitativ design valts.  

Urval 

Första steget för urvalet var att hitta en grupp med potentiellt hög nivå av information inom 

ämnet, där personerna kunde maximera förståelsen av fenomenet (Polit & Beck, 2014). 

Avdelningar inom olika verksamheter valdes strategiskt ut för att hitta passande informanter. 

På respektive avdelning blev sedan sjuksköterskor tillfrågade efter ett bekvämlighetsurval och 

visst snöbollsurval (Polit & Beck, 2014). Då studien inte har som syfte att jämföra olika 

grupper inom sjuksköterskorna lades ingen vikt vid spridning eller för att strategiskt söka efter 

olika typer av personer. 
 

Inklusionskriterier: 

• Sjuksköterska. 

• Arbetat som sjuksköterska på vårdavdelning under minst sex månader. 

• Har haft kontakt med patienter som inte talar svenska, gärna regelbundet. 

Exklusionskriterier: 

• Har tidigare arbetat eller arbetar tillsammans med intervjuaren. 

 

Sjuksköterskor som arbetade på olika avdelningar inom somatisk slutenvård på ett svenskt 

sjukhus intervjuades (Tabell 1). Datainsamlingen avslutades när 8 intervjuer hade genomförts, 
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då det ansågs att datamättnad var uppnådd. De åtta sjuksköterskorna som intervjuades var alla 

25-28 år (Tabell 1). En deltagarna var man, detta redovisas inte i tabellen då det inte anses ha 

någon betydelse för resultatet. Inte heller vidareutbildningar presenteras då endast en av 

sjuksköterskorna hade genomgått en vidareutbildning. Alla intervjuade sjuksköterskor hade 

sedan examen arbetat som sjuksköterska vilket gjorde att antal år inom yrket och examensår 

visade på samma sak.  

 

Tabell 1. Redovisning över informanternas ålder, antal år inom yrket samt avdelning. 

Sjuksköterska  Ålder År inom yrket Avdelning 

Sjuksköterska a 26 3,5 1 

Sjuksköterska b 25 3 1 

Sjuksköterska c 25 4,5 1 

Sjuksköterska d 25 1 2 

Sjuksköterska e 27 1,5 2 

Sjuksköterska f 28 4 2 

Sjuksköterska g 25 1,5 3 

Sjuksköterska h 27 2 3 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide med frågor styrde 

samtalet (Bilaga 1). Semistrukturerade intervjuer passade syftet då det inte gick att förutspå 

informantens svar, men hjälpte intervjuledaren med att alla frågor togs upp och fick en chans 

att besvaras (Polit & Beck, 2017). Frågorna som ställdes var öppna och utan antagande eller 

värdering och intervjuledaren lyssnade aktivt och sa inget för att påverka svaren. En 

intervjuguide arbetades fram i linje med studiens syfte och testades vid en pilotintervju innan 

datainsamlingen startades. Efter pilotintervjun anpassades frågorna något då ytterligare tre 

frågor ställdes under intervjun. Dessa tre frågor lades till i intervjuguiden och pilotintervjun 
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inkluderades i analys och resultat. Syftet med intervjuguiden var att se till att samma frågor 

ställs vid varje intervju och hjälpa intervjuledaren att inte lämna ämnet. Första gruppen frågor 

i intervjuguiden är faktafrågor om sjuksköterskan som intervjuades (Bilaga 1). En del av 

dessa svar har presenterats i Tabell 1. Den senare gruppen frågor berörde det aktuella ämnet. 

Frågorna var avsedda att öppna tankar kring ansvaret för patienter som inte pratar svenska och 

hur vården för dessa kan påverkas, på grund av språkbarriären. Vidare bads informanten prata 

om de verktyg som finns, hur de fungerar och vad som saknas. Informanten fick i slutet 

berätta om två situationer där ett fall med en patient som inte pratar svenska har hanterats bra 

respektive mindre bra (Bilaga 1).  

Tillvägagångssätt 

Sjuksköterskor som arbetade på strategiskt utvalda avdelningar tillfrågades att delta i studien. 

Avdelningarna som valdes ut var infektionsavdelning, akutvårdsavdelning och 

gynekologavdelning. Dessa avdelningar valdes då det kunde antas att det här kunde påträffas 

en större grupp utrikesfödda bland vårdtagarna. Berörda avdelningschefer kontaktades via e-

mail (Bilaga 2). Alla avdelningschefer gav sitt godkännande till att genomföra studien. 

Sjuksköterskorna blev tillfrågade genom att författarna, efter godkännande av respektive 

avdelningschef, besökte avdelningens personalmöte. Där lämnades muntlig information och 

de som var intresserade fick i sin tur anmäla intresse av deltagande i studien. Målet var att 

intervjua ungefär två till tre sjuksköterskor från varje avdelning. När sjuksköterskorna 

rekryterades fick de först information muntligt genom författarna, på mötet, eller genom en 

kollega på arbetsplatsen. Inför intervjuns start fick sjuksköterskan ett informationsbrev att läsa 

igenom (Bilaga 3) och en samtyckesblankett för att ge sitt godkännande (Bilaga 4). 

Intervjuerna genomfördes av en intervjuledare, i form av en av författarna, i ett enskilt rum på 

arbetsplatsen eller i ett förbokat rum i sjukhusets bibliotek. Val av lokal baserades på 

informantens önskan då det är viktigt att denne känner sig bekväm i situationen. Intervjuerna 

tog mellan 12 och 27 minuter (i genomsnitt 18 minuter). Varje intervju spelades in och 

transkriberades senare av respektive intervjuare. Analysen påbörjades då all data var insamlad 

och författarna såg att svaren från de sista intervjuerna inte gav någon ny information, 

datamättnad ansågs vara uppnådd. 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna i studien fick muntlig och skriftlig information om studiens övergripande plan, 

syfte och metod, samt att medverkan var frivillig och kunde när som helst avbrytas. 
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Informationsbrevet som skickades ut till avdelningschefer utformades enligt Sandman och 

Kjellström (2013). Även information om hur insamlat material skulle bearbetas, förvaras och 

hanteras delgavs till deltagarna (Codex, 2016). Deltagarna gav innan deltagande i intervjuerna 

sitt samtycke. Under transkriberingen avidentifierades intervjun för att säkerställa att 

materialet behandlades konfidentiellt. Materialet förvarades oåtkomligt för obehöriga och 

användes enbart för den aktuella studien. Efter studien avslutats kommer samtliga 

intervjuerna att raderades (Sandman & Kjellström, 2013). 
 

Ett preliminärt godkännande från berörda verksamhetschefer inhämtades under utformningen 

av projektplanen. Efter projektplanens godkännande lämnade författarna ut en blankett som 

skulle fyllas i och signeras på varje avdelning, för ett slutgiltigt godkännande (Bilaga 5). 

Blanketterna lämnades tillbaka till författarna, fullständigt ifyllda och signerade, innan 

datainsamlingen påbörjades. 

Bearbetning och analys 

Insamlad data bearbetades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att möjliggöra ett grepp om 

helheten. Därefter gjordes en mer noggrann inläsning. Meningsbärande enheter, som består av 

meningar och fraser som är relevanta för syftet, identifierades. De meningsbärande enheterna 

kondenserades sedan i syfte att göra texten kortare men ändå behålla det viktiga innehållet. 

Utifrån detta skapades sedan koder som beskrev meningens innehåll. Koderna jämfördes med 

varandra och de som var lika sorterades i samma kategori. Kategorierna visade på 

huvudbudskapen i intervjuerna. Exempel på hur en meningsbärande enhet har bearbetats 

vidare till kategorier i analysprocessen kan ses nedan (Tabell 2). 
 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Och man lägger ju 
liksom.. Det blir ju 
det här att man 
samlar ihop allt som 
man ska ta upp med 
en tolk. Och sen får 
det vara tills nästa 
gång vi tar upp det. 

Det blir att man 
samlar ihop allt som 
ska tas upp med en 
tolk. Sedan får det 
vara tills nästa gång 
vi träffar tolk. 
 

Allt som ska tas 
upp skjuts upp 
till träff med tolk 

Användning av 
tolk 

Metoder för att 
underlätta 
kommunikationen 
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RESULTAT 

I studiens resultat redovisas förutsättningarna för en patient som har otillräckliga eller inga 

kunskaper i svenska att få god vård, hur patienten påverkas och hur kommunikationen kan 

underlättas samt vilka metoder och verktyg som saknas. Resultatet presenteras under tre 

kategorier; personalens förutsättningar att ge god vård, påverkan av patienten och metoder för 

att underlätta kommunikationen, genom sju underkategorier (Tabell 3). Citat används i texten 

för att öka förståelsen hos läsaren och skapa en djupare bild av patientens situation.  

 

Tabell 3. Översikt av underkategorier, kategorier och områden. 

Underkategori Kategori 
 

Personalens kompetens 
 
 
Personalens förutsättningar att ge god vård 

 
Inställning hos personalen 

 

 
Påverkan på patientens psykosociala välbefinnande 

 
 

 
 

Patientsäkerhet 
Påverkan av patienten 

 
Närståendes närvaro påverkar vården 

 

 
Personalens metoder och digitala hjälpmedel 

 
 
Metoder för att underlätta kommunikationen 

 
Användning av tolk 

 

 

Personalens förutsättningar att ge god vård 

Personalens kompetens 
Att ansvara för en patient som inte talar svenska är krävande för sjuksköterskan och resten av 

personalen. Det krävs att sjuksköterskan kan komma fram med egna sätt att skapa förståelse 

och föra fram information. Då patienten inte själv lika lätt kan framföra hur denne känner och 

mår så måste sjuksköterskan ha tillräcklig erfarenhet för att kunna lita på sin egna kliniska 

blick och behöver, till exempel, kunna se om patienten har mer ont än vanligt eller om 

smärtstillande läkemedel behövs. Smärta kan vara ett problem hos svensktalande patienter 
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och blir ännu mer komplext när en patient inte kan förmedla sin smärta. Hur vi visar smärta 

kan vara personligt men också kulturellt. Om patientens sätt att visa eller inte visa sin smärta 

inte stämmer överens med sjuksköterskans förväntningar tar det längre tid innan patienten får 

rätt mängd smärtstillande. 
 
”Min egen upplevelse är att vi är sämre på att smärtbehandla patienter som inte pratar 
svenska för att det är svårare att fråga om smärtan. Du kan inte fråga om den har blivit värre 
sedan igår, hur ont du har på en skala från ett till tio, har smärtan vandrat, är den på samma 
ställe.. Alla dessa extra frågor ställer man ju inte utan man kanske går in och tar en tummen 
upp. Är det bra så får man en tumme upp tillbaka, och ja då är det bra. Men egentligen 
kanske patienten ligger och har jätteont.” 
- Sjuksköterska c, avdelning 1 
  

När information ges till patienten krävs också att sjuksköterskan vet vad patienten redan vet. 

Det nämns i intervjuerna att patienter med otillräckliga eller inga kunskaper i svenska ibland 

har lägre medicinsk kunskap än svenska patienter men det är lätt att anta att patienten har 

samma kunskap som en patient som har gått i skolan i Sverige. Genom att ta reda på vilken 

kunskapsnivå patienten har kan också informationen läggas på en anpassad nivå och 

patientens säkerhet höjs. 

 

Sjuksköterskorna känner sig otillräckliga då patienter som har otillräckliga eller inga 

kunskaper i svenska får sämre vård. Det kan, enligt sjuksköterskorna, ses som ett 

misslyckande från vårdens sida när patienten inte blir förstådd, då vården är personalens 

ansvar.  
 
”Jag tror inte att man med flit ger någon annan vård, men jag tror att de får sämre vård. Helst 
om man har mycket annat att göra, det blir mer svårjobbat på de salarna på något vis Att man 
kanske inte riktigt tar sig tiden att få det bekräftat att de förstått eller att allt är bra på samma 
sätt. Jag kan inte förklara men man menar inget ont men jag tror att det blir svårare. ” 
- Sjuksköterska f, avdelning 2 
 

Det är hög efterfrågan på utbildning och fortbildning inom kommunikation med patienterna, 

sjuksköterskorna vill veta hur de kan använda sig av tolk och hur de självständigt kan 

kommunicera bättre med patienterna med hjälp av alternativa kommunikationsformer. Detta 

anses av sjuksköterskorna vara något som borde arrangeras på en högre nivå än på enskilda 

avdelningar och gälla för hela hälsosystemet. 

 

Även om en högre förekomst av komplikationer kan ses hos patienterna behöver inte 

språkbarriären ses som ett direkt hot mot patientsäkerheten. Sjuksköterskorna berättar att de 

ändå kan utföra stor del av arbetet utan någon förståelse från patienten. De viktigaste 
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kontroller och prover kan tas och läkemedel kan ges. Det som faller bort är framför allt 

patientens delaktighet och den personliga omvårdnaden men detta behöver inte påverka 

säkerheten. 

 

Talar patienten engelska kan sjuksköterska och patient kommunicera utan att en tredje part 

behöver tas in. Detta kräver dock att sjuksköterskan är bekväm i sina engelskkunskaper och 

det går inte helt att utesluta en risk för missförstånd, då det inte är sjuksköterskans och kanske 

heller inte patientens första språk. Också skriftlig information kan ibland finnas på engelska, 

även om detta är ovanligt. Har patienten tur kan information finnas tillgänglig på arabiska 

men troligtvis inget annat språk.  

 

Inställningar hos personalen 
Det finns en förhoppning bland sjuksköterskorna att patienter som har otillräckliga eller inga 

kunskaper i svenska inte får en annan vård än de patienter som pratar svenska, däremot är de 

överens om att det ibland uppstår skillnader i vården mellan de två patientgrupperna. Vården 

har dock börjat anpassas till den aktuella patientgruppen tillsammans med resten av samhället 

och det blir bättre och bättre. Sjuksköterskorna kunde uppmärksamma att uppfattningar och 

förväntningar på vården hos patienter med otillräcklig eller ingen kunskap i svenska kan skilja 

sig från övriga patienters inställning. Detta i sin tur troddes leda till att de aktuella patienterna 

inte är lika missnöjda som en patient som är uppvuxen i Sverige hade varit över samma vård. 

Det finns en risk att vården av patienten påverkas av personalens förutfattade meningar om 

hur en person med otillräcklig eller inga kunskaper i svenska är och vad denne önskar. Som i 

resten av samhället påverkas bemötandet av förutfattade meningar hos den enskilde personen. 
 
”Hon hade inte fått in någon madrass, klockan var typ tolv. Och jag är hundra procent 
övertygad om att det var bara för att de inte var svenskar. Och det går inte att säga om det var 
för att de inte kunde kommunicera, ”jag vill ha en madrass” eller om det var för att man.. Ja, 
men det måste nästan vara så, jag hoppas att det var det.. ..Man har inte lika kort 
reaktionsförmåga, känns det som ibland. Alltså för de här patienterna.. ..Och bara det faktum 
att hon låg på golvet, på bara en vanlig filt.. ..det hade inte varit så ifall det var Anna 
Andersson. Hade man sett henne ligga på filt. Vad hade man gjort då på en gång? Man 
hämtar madrass.” 
- Sjuksköterska d, avdelning 2 
 

Sjuksköterskorna beskriver situationer där de och annan personal drar sig för att gå in till en 

patient som inte talar svenska då processen kan bli svår och omständlig. Personalen förstår 

ändå inte vad patienten säger och prioriterar sin tid till andra arbetsmoment. Detta leder till att 
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patienten inte ses till lika många gånger per arbetspass och komplikationer kan missas 

samtidigt som mycket av det sociala umgänget försvinner för patienten.  

 

Påverkan av patienten 

Påverkan på patientens psykosociala välbefinnande 

Sjuksköterskorna upplever att en känsla av obehag och rädsla uppstår hos patienten när denne 

inte förstår den information som ges. Det kan vara information om vad som skall hända 

härnäst som att patienten ska byta avdelning eller information om eventuella behandlingar. 

När sjuksköterskan och patienten inte pratar samma språk uppstår en barriär i uppbyggandet 

av en relation och patienten kan ha svårare att öppna upp sig och ställa frågor. Många 

sjuksköterskor beskriver tydligt när en patient verkligen förstår den information som ges, då 

blir patienten betydligt lugnare och tryggare. Ett lugn som i vissa fall varar i flera dagar och 

påskyndar patientens läkningsprocess och hemgång. Patienter som inte talar svenska blir lätt 

isolerade och ensamma då de inte kan prata med personalen, detta påtalas i intervjuerna som 

negativt för patienternas välbefinnande. Patienterna förlorar det vardagliga samtalet och får 

inte samma omvårdnad som en patient som talar svenska. Omedvetet blir denna patientgrupp 

åsidosatt och får i högre grad inte lika ofta frågor om sitt mående och sin vård.  
 

“Men hade det varit någon annan patient som hade varit så… Som ändå hade kunnat 
kommunicera, då hade man kunnat stanna där inne och prata med den här ett litet tag. Men 
nu är det ju liksom ingen idé.. ..Och det är lite tragiskt faktiskt. Det måste vara väldigt 
ensamt för dem. Att ligga i en säng på sin lilla sal.”  
- Sjuksköterska a, avdelning 1 

 
En patient som är inlagd på sjukhus kan komma att behöva psykiskt stöd och vägledning. 

Detta med hjälp av till exempel sjuksköterska eller kurator. Behövs det under samtalet en tolk 

eller annat översättningsverktyg kan det vara svårt för sjuksköterskan att bygga ett band 

mellan sig själv och patienten, vilket i sin tur påverkar samtalet. Sjuksköterskorna beskriver 

patientgruppen som har otillräckliga eller inga kunskaper i svenska som en grupp med ett 

större behov av psykisk hjälp men att resurserna inte finns för att ge dem det stöd som behövs.  

 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerheten blir lidande då patienterna inte kan förmedla vad de vill och hur de mår. Det 

blir en ökad risk för missförstånd och språkbarriären försvårar behandlingar och moment, ett 

vanligt exempel är smärtlindring. Då patienterna inte kan förmedla sin känsla och upplevelse 

förlängs reaktionstiden hos personalen, detta skapar onödigt lidande hos patienten. 
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”Så det blir absolut fysiska och psykiska risker för patienten, skulle jag säga. Alltså onödigt 
lidande. Definitivt onödigt lidande. För att den [patienten] inte kan förmedla och uttrycka sig 
själv och hur den mår. Och det är ju bara på grund av att de [patienterna] inte förstår 
svenska, det är ingen annan anledning.”  
- Sjuksköterska d, avdelning 2 

 
Patientens delaktighet i vården blir lidande då patienterna inte får anpassad information lika 

ofta som patienter som talar och förstår svenska. Det är viktigt med information för patientens 

säkerhet då brist på till exempel instruktioner som rör tidig mobilisering efter operation kan 

leda till förlängd vårdtid. Patienterna får inte heller möjlighet att ställa frågor till 

vårdpersonalen lika ofta som patienter som talar svenska. Detta påverkar patientens säkerhet 

och skapar oro och rädsla. 

Närståendes närvaro påverkar vården 

Närstående ses som en bra tillgång i vården, de är engagerade, de hjälper gärna till och tar ett 

ansvar som gör att vårdpersonalen kan avlastas från vissa delar i omvårdnaden. De närstående 

tar ett stort ansvar över patienten och kommer till exempel ofta med mat till avdelningen. 

Dock förlorar därmed vårdpersonalen kontrollen över delar som är viktiga, till exempel vad 

patienten äter och vad patienten är allergisk mot.  

 

Sjuksköterskorna ser de närstående som en tolkmöjlighet de snabbt kan få nödvändig 

information från. Det är dock många faktorer som påverkar sjuksköterskans känsla av denna 

informationsöverföring negativt. När en närstående används som tolk blir sjuksköterskan 

osäker över vilken information som når fram till patienten, det blir opålitligt då 

sjuksköterskan inte vet om den närstående har tillräcklig medicinsk kunskap eller hur 

översättningen påverkas av den närståendes egna värderingar. Sjuksköterskan vill även 

undvika att använda närstående som tolk på grund av att intima och privata frågor ofta ställs, 

som vårdpersonal vet man inte säkert vilken relation som finns mellan patienten och den 

närstående. 

 
“När man tar hjälp av anhöriga så kan det också bli så att de inte har den medicinska 
kompetensen, vilket gör att det kan uppfattas fel, det man säger. Eller att dom inte vågar 
fråga exakt de frågor som jag vill ha svar på. Då blir det inget bra svar.” 
-Sjuksköterska c, avdelning 1 
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Metoder för att underlätta kommunikationen 

Personalens metoder och digitala hjälpmedel 
På avdelningarna får personalen ofta komma fram med egna sätt och metoder för att 

kommunikationen med patienten ska bli så bra som möjligt. Ofta börjar personalen med att 

försöka kommunicera med hjälp av teckenspråk och rörelser. Många avdelningar har också 

egengjorda alternativ som bilder på vanligt förekommande tillstånd, som patienten kan peka 

på, eller ordlistor som är anpassade för patienten och dennes tillstånd.  

 

Ett vanligt sätt för sjuksköterskor att kommunicera med patienter som inte talar svenska är 

genom Google Translate. Att använda sin egen telefon eller skriva ut en översatt text på 

arbetsplatsens dator är ett av de vanligaste sätten att hålla ett samtal med patienten. Ofta 

skickar sjuksköterskan sin egen telefon mellan sig själv och patienten. Google Translate anses 

fungera bra, så länge översättningen inte gäller mer än ett par ord. Går det över till meningar 

eller konversationer med medicinska uttryck är verktyget inte längre säkert att använda sig av. 

Med denna vetskap använder sjuksköterskorna ändå verktyget då det är det smidigaste 

alternativ som finns tillgängligt.  

 
“Några gånger har vi använt Google Translate men det blir lite fel med meningsbyggnad och 
sådant, det kan bli heltokigt. Men kanske just om man till exempel ska fråga vad de vill ha 
att äta till middag, frukost eller någonting. Då kanske man bara kan översätta ägg, yoghurt 
och sådant, alltså enklare saker. Eller duscha eller vad patienten nu vill göra.” 
- Sjuksköterska g, avdelning 3 

 
Idag är det vanligt att personalen på avdelningar pratar olika språk. Att utnyttja dessa 

språkkunskaper är vanligt och uppskattat, det används så fort det finns en möjlighet. Detta 

skapar trygghet hos patienten och ökar också informationsflödet och delaktigheten i vården. 

 
“Eller vi har i alla fall en stor bredd på våra undersköterskor och sjuksköterskor, de pratar 
många språk och det är ju fantastiskt när man kan använda sig av sådant. För man märker att 
de [patienterna] knyter an till dem som pratar samma språk, och det kommer upp väldigt 
mycket saker när man haft en undersköterska som pratar arabiska, det kommer upp så 
mycket mer när de undersköterskorna varit där för då kan de öppna sig på ett helt annat sätt.” 
- Sjuksköterska b, avdelning 1 

 
Det finns fortfarande många förbättringar som behöver göras, både på avdelningar och inom 

hälsosystemet. Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om ett bärbart digitalt verktyg med en 

medicinskt godkänd översättningsfunktion som personalen kan lita på och använda som 

verktyg vid översättning. Blanketter och broschyrer på fler språk skulle också uppskattas, nu 

finns det endast i fåtal fall på ett annat språk än svenska. Skulle dessa broschyrer vara 
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välutvecklade och finnas på fler språk skulle inte sjuksköterskan behöva oroa sig i lika stor 

utsträckning om vilken information som når patienten eller inte.  

 

En genomgående tråd som kan ses i de intervjuades svar är att det finns många olika sätt att 

kommunicera på och det är ibland komplicerat att få tag i det redskap som är bäst anpassat för 

patient, tid och rum. För snabba frågor kanske heller inte en tolk behövs medan kroppsspråk 

inte alls fungerar då ett vårdplaneringssamtal ska äga rum. Genom intervjuerna har en typ av 

hierarki kunnat ses mellan de olika översättningsmetoderna som här redovisas i ett 

flödesschema (Figur 1). Det har beskrivits att kroppsspråk och personalens egna verktyg 

oftast används i första hand. Finns personal eller närstående tillgängliga används de gärna av 

sjuksköterskorna för att underlätta situationen. Det minst använda men mest uppskattade 

verktyget är telefontolk och tolk som endast används när de tidigare nämnda alternativen inte 

fungerar. Att pilen är riktad åt en riktning visar endast på hierarkin och inte en tvungen 

flödesriktning. Det är vanligt att personalen går över till användning av kroppsspråk och hjälp 

av närstående mellan tolkmöten. 

 

 

Figur 1. Flödesschema över användandet av översättningsmetoder 

 

Användning av tolk 

Var patienten kommer från och, framför allt, vilket språk denne talar påverkar språkbarriären 

samtidigt som tolktillgången påverkas av vilket språk tolken önskas översätta. En del språk är 

vanligare än andra och vissa språk är väldigt svåra att hitta en tolk för. Det faller sig då 

naturligt att patienter som talar mer förekommande språk också har en högre tillgänglighet till 

tolkhjälp. Längden på patientens vistelse på avdelningen beskrivs också som en faktor som 

kan påverka om patienten får tolktillgång eller inte. Ofta kopplas en tolk eller tolktelefon som 

hjälp i början eller vid inskrivning för att kunna få ett grundligt svar på alla frågor. Stannar 

patienten en kort tid räcker oftast mängden information och frågor från tillfället med tolken i 
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början av vistelsen. Ett undantag kan vara akutfall där det ofta ska gå snabbt och tolk inte 

alltid hinner kopplas in. Stannar patienten en längre tid är tolkkontakten sällan återkommande, 

om det inte är viktig information som ska ges. Detta leder till att information inte kan 

uppdateras och frågor kan inte ställas lika ofta eller regelbundet som hos en svensktalande 

patient. När en tolk väl har kopplats in blir det lätt en stor mängd information och frågor på en 

gång, risken är att det blir överväldigande för patienten som får svårt att ta in allt på en gång.  

 
”Oftast fungerar det och man klarar sig. Sedan kan jag tycka att man ska ha tolk oftare. Till 
exempel så tycker jag att varje rond borde det ha en tolk eller telefontolk med. Nu är det 
oftast inte det, nu blir det bara ifall läkaren undrar någonting.. ..Och då passar man ju på att 
informera också. Men det är inte så att man beställer tolk för att de ska gå runt och prata med 
patienterna vardagligt. Och det kan jag tycka är ett problem. 
- Sjuksköterska h, avdelning 3 

 
Tolk är oftast en av de sista översättningsmetoderna som tas till, vilket också redovisas i Figur 

1. Under det dagliga arbetet kopplas tolk oftast in vid mer akuta situationer, viktiga 

informationstillfällen eller vid läkarrond. Tolken kan öka förståelsen, tryggheten och 

säkerheten för patienten. Ett fåtal av de intervjuade uttryckte också sin oro över tilliten till 

tolkarna. Även med tolkens medicinska utbildning kände sjuksköterskorna att de inte kan vara 

säkra på vad som egentligen sägs mellan patienten och tolken och vad som kanske faller bort i 

tolkens översättning. Sjuksköterskan och patienten får heller inte lika lätt en bra relation. Att 

använda telefontolk beskrivs av sjuksköterskorna vara logistiskt lättare än att en tolk kommer 

till avdelningen.  

 

Personalen kan själv boka in en tolk eller telefontolk men det görs inte så ofta som de själva 

hade önskat. Det är både krångligt och kräver planering. Sjuksköterskorna tar upp problem 

som att de inte helt vet hur tolken ska beställas och brist på riktlinjer för när och hur ofta tolk 

kan användas. Kostnaden är också en faktor som diskuteras. När en tolk behövs för ett samtal 

krävs det i många fall att sjuksköterskan ska vara ute i god tid, gärna en eller två dagar innan. 

Detta gör att sjuksköterskans information till patienten och patientens frågor förskjuts och får 

ges vid ett senare tillfälle, då en tolk eller annan person som kan tolka är tillgänglig. Det 

efterfrågas ett bättre system och riktlinjer för att koppla in tolk. Detta skulle hjälpa personalen 

att lättare få tag på tolk vilket tros öka användningen, som i sin tur skulle öka 

informationsflödet och delaktigheten för patienten. Även om tolk används kan inte 

sjuksköterskan vara helt säker på att patienten har förstått allt hon velat få fram eller det 

patienten har funderingar över. Detta är alltid något sjuksköterskan ska vara uppmärksam på.  
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DISKUSSION 

Resultatet beskrivs utifrån tre kategorier; personalens förutsättningar att ge god vård, 

påverkan av patienten samt metoder för att underlätta kommunikationen. Sjuksköterskan får 

ofta hitta egna lösningar och verktyg. Ett av de mest använda verktygen är det digitala 

verktyget Google Translate. Tolk används sällan även om sjuksköterskorna gärna ser att tolk 

och telefontolk används mer. Att inte kunna förstå personalen och inte ha möjlighet att 

kommunicera på ett bra sätt leder till att patienten förlorar mycket av sitt sociala umgänge. 

Språkbarriären kan också leda till att informationen till patienten blir bristfällig och patientens 

delaktighet blir lidande. Detta kan eventuellt leda till att patientens säkerhet påverkas. 

Resultatdiskussion 

Denna studies syfte var att undersöka förutsättningarna för en patient, som har otillräckliga 

eller inga kunskaper i svenska, att få god somatisk slutenvård, samt att undersöka hur 

kommunikation mellan patient och sjuksköterska kan underlättas. Analysarbetet resulterade i 

tre kategorier, vilka diskuteras nedan.  

Personalens förutsättningar att ge god vård 

Alla sjuksköterskor uttryckte att ha ansvar för en patient som har otillräckliga eller inga 

kunskaper i svenska ställer extra krav på dem under arbetsdagen. De är överens om att arbetet 

kan ta extra tid och att de får använda sig av sina egna eller provisoriska lösningar för att 

översättning och förståelse ska underlättas. Enligt Fredriksson (2012) är möjligheten att 

kommunicera med patienten nödvändig för att skapa förståelse för dennes lidande. Att förstå 

varandra skapar en bas för den vårdande grunden som baseras på kommunikation. Ett 

problem som framkom i intervjuerna är att smärtbehandling av patienten påverkas av 

språksvårigheter, något som också bekräftas av van Rosse et al. (2016). Sjuksköterskan kan 

inte ställa de frågor som behövs för att utvärdera smärtan och patienten kan inte uttrycka sin 

smärta eller eventuella behov av smärtstillande. Till skillnad från vad van Rosse et al. (2016) 

anser så berättar sjuksköterskor i denna studie att de inte anser att patientens säkerhet 

egentligen är påverkad då de kan uträtta livsnödvändiga åtgärder utan förståelse eller 

bekräftelse av patienten. Ett undantag från detta var dock allergier. Denna studie skiljde sig 

även från studien av van Rosse et al. (2016) på hur begreppet säkerhet tolkas. van Rosse et al. 

(2016) menar att säkerheten utmanas redan vid bristfällig identitetskontroll medan 

sjuksköterskorna i denna studie verkar dra linjen längre bort vid mer komplicerade och 

livshotande tillstånd.  
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Påverkan av patienten 

Sjuksköterskorna var överens om att patienter med otillräcklig eller ingen kunskap i svenska 

lätt blir isolerade och lämnade ensamma då de inte kan kommunicera med vårdpersonalen. 

När kommunikationen i en vårdsituation är bristfällig, och i vissa fall saknas, menar 

Fredriksson (2012) att patienterna kan uppleva en lägre grad hälsa och välbefinnande. Denna 

bristande kommunikation kan därför i sin tur påverka patienternas hälsa och välbefinnande 

negativt. När patienterna inte kan förmedla vad de vill ha och hur de mår finns det en stor risk 

för missförstånd i vården. Detta kan leda till att patienters säkerhet äventyras, något som van 

Rosse et al. (2016) och Nkulu Kalengayi et al. (2012) kan bekräfta.  

Närstående i vården är ur ett socialt perspektiv bra, de hjälper patienten och avlastar i viss 

mån vårdpersonalen. Sjuksköterskorna påtalade dock även brister i att använda närstående då 

vårdpersonalen förlorar kontrollen över vissa områden. När närstående agerar tolk är det inte 

alltid en säker översättning. Precis som Garret et al. (2008) beskriver blir sjuksköterskorna 

ibland osäkra på vilken medicinsk kompetens som finns hos den närstående, vilken 

information som når patienten och om patienten verkligen är bekväm med de ofta intima och 

privata frågor som ställs inför den närstående.  

 

Metoder för att underlätta kommunikationen 
Chang, Thyer, Hayne & Katz (2014) skriver i en fallrapport från Australien att det är svårt att 

ta in en tolk varje gång ett samtal ska hållas med patienten och att det som ska förklaras 

ibland kan vara svårt att få fram med telefontolk. Att inte tolk används beror framför allt på 

samordning och kostnader. Digitala redskap kan här hjälpa med översättningen. Det som 

saknas är mer forskning och utveckling av redskapen, för att öka tillförlitligheten av 

översättningen. Detta återspeglas i denna studies resultat där sjuksköterskor gärna använder 

mer tolk men, av samma orsak som Chang et al. (2014) nämner görs det inte. 

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver att de får komma på egna metoder och verktyg där 

de digitala redskapen är de mest populära. Som det nämns ovan, krävs en utveckling av 

redskapen för att de ska bli tillräckligt pålitliga. Enligt Chang et al (2014) kan mobil teknologi 

börja användas i ett vidare spektrum inom vården i framtiden.  

Ytterligare ett sätt där den moderna tekniken kan hjälpa oss att utveckla översättningsredskap 

beskrivs av Wofford, Campos, Johnson & Brown (2012) som presenterar en studie där 

tolkkontakt och samtal genomfördes över en videokonferens över läsplatta/ipad. Patienten och 
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vårdpersonalen delade en läsplatta samtidigt som tolken satt på en annan plats med en egen 

läsplatta. Både patienter och vårdpersonal var nöjda med resultatet av samtalen och metoden 

fungerade för alla parter. 

 

Resultatet utifrån den teoretiska referensramen 

I bakgrunden presenteras studiens referensram utifrån Fredrikssons (2012) vetenskapliga 

begrepp ”vårdande kommunikation”. Där redovisas också hans tre olika sätt att se på 

begreppet; relationell kommunikation, narrativ kommunikation och etisk kommunikation. 

Den relationella kommunikationen är den gemenskap som skapas mellan vårdare och patient 

(Fredriksson 2012). Sjuksköterskor som intervjuades berättade om att det är svårt att etablera 

en relation och komma nära en patient som har otillräckliga eller inga kunskaper i svenska 

och anledningen till detta uppgavs vara brister i kommunikationsvägarna. Det berättas också 

om situationer där personal drar sig för och ibland låter bli att gå in, eller stanna kvar, på salen 

för att prata eller ställa frågor till patienten.  

 

Det andra synsättet, narrativ kommunikation, innebär en berättande kommunikation som 

binder samman patientens bakgrund, nutid och framtid (Fredriksson, 2012). En påverkan av 

detta har också bekräftats av sjuksköterskor som intervjuats. De berättar att det är svårt att få 

en helhetsbild av patienten och det vardagliga samtalet försvinner samtidigt som patienten 

inte får möjlighet att berätta om sitt lidande. Bakgrundsinformation som allergier kommer inte 

fram och kan påverka säkerheten för patienten.  

 

Etisk kommunikation, som är det sista synsättet, visas genom ömsesidig respekt (Fredriksson, 

2012). Flera ämnen som kommit upp under intervjuerna kan kopplas till detta sätt. Det kan 

ifrågasättas om det är respektfullt och etiskt korrekt att låta en patient bara ha tillgång till tolk 

endast en gång i veckan och under resterande dagar inte kunna önska eller fråga något. 

Sjuksköterskor berättade om vårdpersonal som ibland har förutfattade meningar om patienter 

som har otillräckliga eller inga kunskaper i svenska och behandlar dessa patienter utifrån sina 

fördomar, vilket också kan ses som en brist i den etiska kommunikationen. Dessa tre synsätt 

ligger nära varandra och går många gånger ihop (Fredriksson, 2012). 



20 
 

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) används bland annat begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet för att svara på frågan hur trovärdigt en kvalitativ studies 

resultat är. Dessa kriterier diskuteras nedan.   

Giltighet 
Giltighet visar på hur sanna en studies resultat är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; 

Polit & Beck, 2017) och beror på hur noggrant studien har genomförts inkluderat hur urvalet 

gjorts och hur analysen är genomförd (Graneheim & Lundman, 2004).  

Avdelningar inom olika verksamheter valdes strategiskt ut för att hitta passande informanter 

med potentiellt hög nivå av information inom ämnet, där personerna kunde maximera 

förståelsen av fenomenet (Polit & Beck, 2014). På respektive avdelning blev sedan 

sjuksköterskor tillfrågade efter ett bekvämlighetsurval och visst snöbollsurval (Polit & Beck, 

2014). Åldern på informanterna i studien är 25 till 28 år med en genomsnittsålder på 26 år. 

Spridningen på åldern var betydligt smalare än vad som hade förväntats innan 

datainsamlingsprocessens start. Då studien inte har som syfte att jämföra olika grupper inom 

gruppen av informanter lades ingen vikt vid spridning eller för att strategiskt söka efter olika 

typer av personer. Att alla informanter var unga kan utgöra en svaghet för studien då det inte 

kan antas att den äldre åldersgruppen inom yrket hade svarat på samma sätt. Det kan tänkas 

att en äldre generation inte använder sig i lika stor utsträckning av digitala verktyg och hade 

på frågor om detta hade svarat annorlunda och kommit med andra förslag till förbättringar. Då 

informanterna är unga har heller ingen av dem en arbetserfarenhet på över fem år, då dessa 

variabler går för informanterna hand i hand. Detta har eventuellt kunna göra att de har en 

något mindre vana för situationer som uppstår inom vården, möten med olika patienter och 

avdelningars rutiner. En liten skillnad finns mellan de olika avdelningar som studerats där viss 

skillnad påträffats angående tillgängliga verktyg och frekvens av tolkanvändning. Detta är 

dock inget som är tillräckligt påtagligt för att ta hänsyn till i resultat eller diskutera vidare.  

Giltigheten kan också påverkas av att deltagandet är frivilligt. Detta riskerar att attrahera 

informanter som deltar av en anledning som inte är generell för populationen. Till exempel 

kan det antas att den person som deltar har ett större intresse för ämnet och vill delta och 

diskutera i större utsträckning än de som inte intresserar sig för ämnet. Vissa kanske fokuserar 

mer på kvalitetsutveckling inom professionen och vill därmed delta i en högre grad. 
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Informanterna fick samma frågor utefter intervjuguiden som arbetats fram efter studiens syfte. 

Intervjuguiden testades först under en pilotintervju och ett tillägg av tre frågor gjordes innan 

den första intervjun genomfördes. Intervjuerna spelades in för transkribering och för att kunna 

ge klarhet runt eventuella funderingar under analysprocessen. De kategorier och områden som 

togs fram under analysen anses stämma överens med författarnas känsla av vad som berättats 

under intervjuerna. 

Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) kan citat hjälpa författarna att visa för läsaren 

att resultatet kan anses giltigt. Citaten i studiens resultat är utdrag ur intervjuerna och har lagts 

in för att ge en djupare bild av vad som beskrivits under intervjuerna. För att öka giltigheten 

ytterligare har max två citat tagits från en och samma sjuksköterska. Dock är en av de 

intervjuade inte representerad genom något citat då ingen del av den transkriberade texten 

ansågs passande som citat. 

Tillförlitlighet 
För att utvärdera trovärdighet ska också data över tid och de förhållanden data har samlats in 

under ses över (Polit & Beck, 2014; Polit & Beck, 2017). Studien genomfördes under kort tid 

av två personer och varje informant intervjuades av en av författarna. Att datainsamlingen 

genomfördes under loppet av två veckor gör att data inte kan ha påverkats över tid eller att 

insamlingen blivit utdragen. Resultatet påvisar sjuksköterskornas upplevelse över samma tid. 

För att öka bekvämlighet och trygghet fick informanterna själva välja var de ville att intervjun 

skulle utföras. Det enda kravet från författarna var att lokalen skulle vara fri från risk för 

avbrott och störningsmoment. Intervjuerna genomfördes i samtalsrum på avdelningen, 

fikarum och i privata grupprum på sjukhusets bibliotek. Inget samband har kunnat påvisas i 

svar eller intervjulängd baserat på intervjuns kontext.  

Överförbarhet 
Författarna kan, enligt Graneheim & Lundman (2004), ge förslag på hur resultatet kan 

överföras och på vilka grupper och miljö det är överförbart på. Dock är det upp till läsaren att 

bestämma om resultatet är överförbar eller inte till en annan kontext. För att möjliggöra 

överförbarhet ska process, urval och kontext vara klart beskrivet för läsaren.  

En noggrann beskrivning av urval och datainsamling finns under studiens presentation av 

metod. Datainsamlingen utfördes på tre avdelningar på ett sjukhus i Sverige. En viss skillnad 

kunde ses mellan avdelningar även om denna inte påverkade resultatet. Resultatet bör kunna 

tillämpas på resterande avdelningar på samma sjukhus men inte lika säkert på andra sjukhus. 
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Det går inte att anta att alla sjukhus i Sverige arbetar på samma sätt och har samma riktlinjer 

då sjukhusen styrs av olika landsting. Om studien hade gjorts i ett bredare spektrum hade fler 

sjukhus inom olika landsting tagits med och ökat möjligheten för överförbarhet.  

Förförståelse 
Olika uppfattningar finns om huruvida forskaren bör utnyttja den bild denne har av det 

fenomen som studeras från tidigare (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Innan studiens 

start fanns en viss förutfattad mening baserat på tidigare erfarenheter hos författarna som sa 

att patienter som har otillräcklig eller inga kunskaper i svenska får något sämre vård. Vad 

detta kunde bero på eller vad som kunde göras åt detta hade författarna inte någon mening 

om. Då frågorna som ställdes under intervjun vad öppna och bedömda att vara utan värdering 

tros inte författarnas inställning ha påverkat utfallet och svaren något. Att en personlig vinkel 

påverkat analysen kan inte uteslutas men risken tros vara minimal då författarna tillsammans 

diskuterat och analyserat varje intervju tillsammans.  

Forskningsetiska överväganden 
Deltagarna i studien fick muntlig och skriftlig information om studien samt vetskapen att 

medverkan var frivillig och att intervjun när som helst kunde avbrytas. Information om hur 

insamlat material skulle bearbetas, förvaras och hanteras delgavs till deltagarna (Codex, 

2016). Deltagarna gav innan deltagande i intervjuerna sitt samtycke. Intervjuerna 

avidentifierades för att säkerställa att materialet behandlades konfidentiellt. Materialet 

förvarades oåtkomligt för obehöriga och användes enbart för den aktuella studien. Efter 

studiens avslut raderades alla intervjuer (Sandman & Kjellström, 2013).  

Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Ökad kunskap inom området kan leda till utveckling av riktlinjer och strategier för hur 

patienten ska bemötas och situationen hanteras. En medvetenhet om situationen hos 

sjuksköterskan kan hjälpa i dennes arbete mot att alla patienter ska få samma vård oavsett 

eventuell språkbarriär. Då antalet personer som har otillräckliga eller inga kunskaper i 

svenska ökar har detta blivit mer betydande. Genom att ge bättre vård till en grupp som växer 

inom den svenska befolkningen kan det också ses som att hela landets befolkning i helhet får 

bättre hälsa och välbefinnande i längden. Som skrivet ovan skulle en bredare studie där fler 

sjukhus från olika landsting deltar vara av intresse för att få en större bild av hur det ser ut i 

landet och inte bara på ett enskilt sjukhus.  
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Slutsats  

Språkbarriären påverkar patientens sociala behov, delaktigheten och informationsflödet 

mellan patient och vårdpersonal. Mer användning av tolk efterfrågas av sjuksköterskor men är 

omständligt och dyrt. Digitala verktyg är ibland det enda alternativet, men dessa verktyg är 

inte medicinskt anpassade eller säkra att översätta med. Det som in nuläget krävs för att 

förbättra vården för patienter med otillräcklig eller inga kunskaper i svenska är en högre 

frekvens av tolkanvändning samt regionalt framtagna riktlinjer och översättningsmedel som är 

pålitliga och lätta att använda. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 

Faktafrågor 

1.     Man eller kvinna? 

2.     Hur gammal är du? 

3.     Vilket år tog du examen? 

4.     Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

5.     Har du en vidareutbildning? Vilken? 

6.     Har du arbetat på några andra avdelningar tidigare? Vilka? 

7.     Vilka avdelningar? 

 

Intervjufrågor 

8.  Berätta om din syn på att ha ansvar för en patient som inte talar svenska. 

9.  Vilka svårigheter och problem kan uppstå för patienten på grund av språkbarriären? 

10.  Vilka eventuella skillnader anser du finns mellan vården som ges till de som pratar 

svenska och de som inte gör det? 

11.  Berätta om vilka metoder och verktyg som finns för att underlätta språkbarriären på 

din avdelning. 

12.  Hur anser du att de verktyg du har fungerar? 

13.  Vilka metoder och verktyg saknar du eventuellt i ditt arbete? 

14.  Vilka förbättringar anser du att hälsosystemet behöver för att underlätta för 

vårdgivare och patient? 

 

15.  Berätta om en situation som fungerade bra, även om en språkbarriär fanns med. 

16.  Berätta om en situation som inte fungerade bra där en språkbarriär fanns med. 
 

17.  Är det något du kan tillägga, som du vill nämna men inte tagit upp? 
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BILAGA 2. INFORMATIONSBREV TILL AVDELNINGSANSVARIG 

Hej 

Vi, Jonas Ekström och Sandra Bergqvist, läser på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala 

universitet. Vi håller just nu på med vårt examensarbete i vårdvetenskap (15 hp). Vår studie 

avser att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter som 

inte talar svenska och om de har de instrument och hjälpmedel de behöver för att ge en så bra 

vård som möjligt till alla patienter, när en språkbarriär står i vägen, och vad de eventuellt 

saknar i sitt arbete. Vi söker sjuksköterskor som arbetat inom slutenvården i minst sex 

månader. Vi förväntar oss inte att de ska ha någon specifik kunskap inom området utan söker 

endast deras erfarenheter och åsikter. 
 

Studiens bakgrund och syfte 

Invandring ökar just nu och befolkningen som inte talar svenska ökar med detta. Det finns 

forskning som visar på att utlandsfödda har sämre hälsa än inrikesfödda, både i Sverige och i 

andra länder. 
 

Några av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att samtala, informera och utbilda patienten. 

Dessa moment underlättas avsevärt om sjuksköterska och patient talar samma språk. Patienter 

har rätt till information och att själv vara delaktig i sin vård. Talar inte patienten svenska kan 

språket skapa en barriär som förhindrar detta. 
 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda 

patienter med svenska som andraspråk samt eventuella problem och svårigheter som kan 

uppstå. Det ska också studeras om sjuksköterskor har de instrument och hjälpmedel de 

behöver för att ge en så bra vård som möjligt till alla patienter, när en språkbarriär står i 

vägen, och vad de eventuellt saknar i sitt arbete. Detta för att i längden kunna förbättra vården 

för patientgruppen som inte talar landets officiella språk. 
 

Studiens genomförande 

Vi har som önskemål att få komma till er avdelning och intervjua sjuksköterskor som kommer 

i kontakt med patienter som inte talar svenska. Deltagandet i studien är frivilligt och all data 

kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna beräknas ta ca 20-30 minuter och kommer 

genomföras på enheten i ett ostört rum, eller på annan plats om detta efterfrågas. Intervjun 

kommer att spelas in och därefter transkriberas. Samtalet mellan intervjuaren och 
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sjuksköterskan kommer att bestå av öppna frågor som berör erfarenheter kring möten med 

patienter. Informationen som kommer fram kommer enbart att användas i denna studie och 

kommer därefter raderas. 

 

Tack på förhand 

Jonas Ekström och Sandra Bergqvist 

 

Jonas Ekström                                       Sandra Bergqvist 

ek.jonas@hotmail.com                          sandra.elisa.bergqvist@hotmail.com    

0730949543                                          0702977547    

 

Handledare 

Kjerstin Larsson 

kjerstin.larsson@pubcare.uu.se 
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BILAGA 3. INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE 

Hej 

Du är härmed tillfrågad om Du vill delta i en intervjustudie angående sjuksköterskors 

uppfattning av vård av patienter som inte talar svenska.  

 

Du arbetar som sjuksköterska på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där studien kommer att äga 

rum. Vi förväntar oss inte att Du har någon specifik kunskap inom området. Det vi är ute efter 

är Dina erfarenheter och åsikter. 

 

Studien ska resultera i ett kandidatexamensarbete (15 hp) vid Uppsala universitet. Intervjun 

kommer att äga rum på vårdavdelningen, eller annan plats, efter överenskommelse och 

beräknas ta cirka 20-30 minuter. Tid och plats avtalas efter att Du samtyckt till att delta i 

intervjun. 

 

Samtalet kommer att spelas in och därefter analyseras. All data kommer att behandlas 

konfidentiellt, det kommer alltså inte vara möjligt att identifiera Dina svar i resultatet. Ingen 

utomstående kommer att få se eller använda intervjuerna. I resultatet kommer inga data att 

kunna kopplas till Dig och när uppsatsen är klar kommer all data att raderas. Deltagandet är 

helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta intervjun. 

Om Du har några frågor kan du kontakta oss via e-post. 

 

Tack på förhand 

Sandra Bergqvist och Jonas Ekström 

 

Sandra Bergqvist                                                        Jonas Ekström 

sandra.elisa.bergqvist@hotmail.com                          ek.jonas@hotmail.com 

0702977547                                                                0730949543 

 

Handledare 

Kjerstin Larsson 

kjerstin.larsson@pubcare.uu.se 
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BILAGA 4. SAMTYCKESBLANKETT 

Jag samtycker härmed till att delta i en intervjustudie som ska undersöka sjuksköterskors 

uppfattning av vård av patienter som inte talar svenska. Jag har mottagit muntlig och skriftlig 

information angående studien. Mitt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Härmed samtycker Jag till att delta i studien. 

 
  

Datum:___________ 

 

Namnunderskrift:________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:______________________________________________   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

BILAGA 5. ANSÖKAN OM ATT GENOMFÖRA EN STUDIE  
  

 


