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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Inom hälso- och sjukvården är kommunikation en grundförutsättning för att 

kunna ge patienten den omvårdnad hen har rätt till. I ett samhälle med ökande kulturell 

mångfald ställs vårdgivare inför nya utmaningar då gemensamt språk saknas för att bibehålla 

en personcentrerad och patientsäker vård.                                                                            

Syfte. Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med vilka 

de saknar ett gemensamt språk, för att kunna förstå vilka verktyg som efterfrågas för att 

underlätta den dagliga omvårdnaden.                                                                                 

Metod. Studien är utformad enligt kvalitativ design. Respondenterna selekterades genom ett 

bekvämlighetsurval. Sju sjuksköterskor intervjuades enligt semistrukturerad metod. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys.      

Resultat. Åtta kategorier identifierades; kommunikation, begränsningar i omvårdnaden, 

personcentrering, arbetsmiljö, sjuksköterskans upplevelser, tolkanvändning, alternativa 

kommunikationsmedel samt utvecklingsmöjligheter och riskfaktorer. Sjuksköterskorna 

upplevde ofta en känsla av otillräcklighet i dessa situationer, och att omvårdnaden blev ytlig 

och mindre personcentrerad. Det verktyg som sjuksköterskorna främst använder sig av i 

kommunikationen med dessa patienter är kroppsspråk och tolkningshjälp av närstående. 

Professionell tolk används sällan i omvårdnaden på vuxenavdelningarna, eftersom det 

upplevdes otillgängligt och osäkert. De verktyg som sjuksköterskorna efterfrågade för att 

kunna ge en mer jämlik vård var en lättillgänglig tolktjänst/tolkapplikation speciellt utvecklad 

för en sjukvårdskontext.                                                                                                    

Slutsats. Det verktyg som sjuksköterskorna oftast använder i sin kommunikation där 

gemensamt språk saknas var kroppsspråk. Sjuksköterskorna efterfrågade en mer lättillgänglig 

och pålitlig översättningstjänst eller applikation för att underlätta den löpande omvårdnaden. 

Nyckelord: Vårdrelationer, kommunikationssvårigheter, språkbarriär, omvårdnad, 

kommunikationshjälpmedel.  
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ABSTRACT                                                                                                        

Background. Within a health care context, communication is a crucial basis in order to give a 

patient the care he or she deserves. In a society with an ever-growing cultural diversity, the 

health care system in Sweden now faces new challenges to uphold a safe and patient centred 

care even when nurse and patient lack a common language.                                          

Purpose. The purpose was to explore nurse’s experiences of working with patients with 

whom they do not share a common language, in order to understand which tools they request 

to aid the everyday care.                                                                                                  

Method. This study has a qualitative design. The respondents were selected out of 

convenience. Seven nurses were interviewed with a semi structured method. The results were 

then transcribed and analysed by through a content analysis method.                               

Result. Eight categories were identified: communication, boundaries in nursing, person 

centring, working environment, the nurse’s experiences, interpreter, alternative means of 

communication and areas of development and risk-factors. The nurses described a feeling of 

insufficiency facing these situations. The nursing care often became shallow and less person 

centred. The tool most commonly used by the respondents was body language alongside the 

help of a bilingual person close to the patient. Professional interpreters are rarely used in the 

adult departments as they were perceived as inaccessible and unreliable to use. The tool most 

requested from the nurses was an easily accessible yet medically accurate translation app or 

service especially developed for a health care context.                                             

Conclusion. The tool most commonly used by nurses in their communication with patients 

with whom they do not share a common language was body language. The tool most 

frequently requested was an easily accessible translation service or application developed 

specifically for a healthcare context to aide their every day care.                                 

Keywords: Caring relations, communication difficulties,  language barrier, nursing, 

communication aids. 
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BAKGRUND 

Ordet kommunikation härstammar från latinets communicare, “göra 

gemensam” (Fredriksson, 2012, s 323) 

En primär förutsättning för den mänskliga gemenskapen, både på en samhällelig nivå och för 

den enskilda individen, är viljan och förmågan till att kommunicera. Inom vård och 

omvårdnad är språk och kommunikation en grundförutsättning för att kunna förstå patientens 

tidigare upplevelser och erfarenheter av hälsa och ohälsa (Fredriksson, 2012). God 

omvårdnad ges på personnivå med hänsyn till patientens egna önskemål, kunskapsnivå och 

integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Trygghet, hänsyn till närståendes behov av 

delaktighet och jämlika maktförhållande mellan vårdgivare och vårdtagare är andra viktiga 

aspekter av god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

De senaste 10 åren har även begreppet personcentrerad vård vunnit allt mer mark inom svensk 

hälso- och sjukvård. I patientlagen kap 5, §1 fastslås att “Hälso- och sjukvården ska så långt 

som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten” (SFS 2014:821). 

Personcenterarad vård ska utgå från varje persons förmågor, vilja och behov och alltid 

garantera varje människas värdighet, medkänsla och respekt (Vårdförbundet, 2015).  

En väl fungerande kommunikationskanal förstås som en avgörande förutsättning för att en 

vårdgivare ska kunna leva upp till dessa riktlinjer om personcentrerad vård och god 

omvårdnad, där patienten känner sig delaktig och involverad i sin behandling. Epstein och 

Street (2011) har i en artikel om personcentrerad vård visat att patienten sägas kunna fatta ett 

tryggt och informationsgrundat beslut om sin fortsatta vård bara om hen har fått, och även 

förstått all information (Epstein & Street, 2011).  

Vårdläget på Gotland 

Under 2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige, varav 35 000 var ensamkommande barn, 

till största del pojkar mellan 13–17 år (Länsstyrelsen Gotland, 2016). Alla delar av det 

svenska civilsamhället har ställts inför nya prövningar, och detta gäller också vården. På 

Gotland bor det cirka 57 400 personer året runt, av dessa hade vid 2016 år mätning ca 6% 

utländsk bakgrund (Region Gotland, 2016). Jämfört med resten av landet är den siffran 

anmärkningsvärt låg, men precis som i resten av landet har de allra flesta av dessa 6% 

bakgrund i något närliggande land snarare än att ha kommit hit som flyktingar. Under 2015 
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och 2016 kom det enligt Länsstyrelsen (2016) ungefär 1700 asylsökande till ön, men i 

dagsläget är siffran endast omkring 660, varav ungefär 200 är ensamkommande ungdomar 

(Länsstyrelsen Gotland, 2016). 

Patienters upplevelser av vårdrelationer utan gemensamt språk 

I en amerikansk utredning från 2003 sammanfattas att patienter som tillhör etniska och 

språkliga minoritetsgrupper överlag har en sämre upplevelse av den mottagna vården och 

även rent objektivt löper högre risk att få en sämre vård. Denna utredning belyser emellertid 

kulturella skillnader lika mycket som språkliga och det bör också beaktas att det amerikanska 

välfärdssystemet har utestängande mekanismer för ekonomiskt utsatta grupper (Smedley, 

Stith & Nelson, 2003). Liknande resultat presenteras i en rapport från Socialstyrelsen från 

2011 där både finsktalande och romer i Sverige visade sig vara mindre benägna att söka sig 

till hälsovården både på grund av språkliga och kulturella barriärer. Att ha en jämlik och 

språkneutral hälso- och sjukvård kan i ett land med växande minoriteter tänkas ha stora 

effekter på den sammanräknade folkhälsan, och även för att stärka de nya svenskarnas 

förtroende för välfärden och den svenska modellen (Socialstyrelsen, 2011).  

Tolkar bästa verktyget 

En amerikansk systematisk genomgång sammanfattar ett antal olika aspekter av 

tolkanvändande i en amerikansk vårdkontext för, i huvudsak, spansktalande patienter (Flores, 

2005). Patienter som fått hjälp via telefontolk var lika nöjda med vårdbesöket som de 

patienter som träffat en vårdgivare som pratade samma språk som de själva. De som fått 

översättningshjälp av en tvåspråkig närstående eller annan vårdanställd var dock signifikant 

mindre tillfredställda. Minst nöjda var de som inte erbjudits någon tolk alls. Dessa löpte också 

betydligt högre risk för en rad andra kvalitetssänkande faktorer; de blev oftare utsatta för en 

mer omfattande och dyrare diagnosticeringsprocess, löpte högre risk att bli inskrivna samt att 

lämna sjukhuset utan en uppföljningstid (Flores, 2005). 

En norsk kvalitativ observationsstudie (Landmark, Svennevig, Gerwing & Gullbrandsen, 

2016) adresserar vikten av ömsesidig förståelse när det kommer till avgörande medicinska 

beslut. Studien berör framförallt situationer där patient och vårdgivare tror att de har ett 

gemensamt språk, även om den ena av de två parterna inte är helt flytande. Tolk är det bättre 

alternativet i situationer där det är oklart hur mycket man egentligen förstår varandra 

(Landmark et al., 2016).  
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I en annan studie undersöktes läkare och sjuksköterskors upplevelser av att vårda migranter, 

och särskilt hur det fungerar att kommunicera via tolk (Kale och Sayed, 2010). Deras statistik 

visade en signifikant skillnad, till läkarnas fördel, på hur ofta sjuksköterskor jämfört med 

läkare tillkallade tolk. De två gruppernas tillfredsställelse med utfallet av tolksamtalen 

undersöktes också, samt nöjdheten med information från arbetsgivaren samt hur nöjda de 

tillfrågade var med sin egen kunskap eller förmåga i fråga att samtal med tolk På samtliga 

jämförelsepunkter var läkarna nöjdare än sjuksköterskorna. Tidsbrist och resursbrist var 

orsakerna till sjuksköterskornas lägre användning av tolk, framförallt eftersom det ansågs 

besvärligt att boka och använda tolk (Kale och Sayed, 2010). 

Svensk lagstiftning uttalar inte specifikt att vård av patienter som inte talar svenska skall ske 

med hjälp av tolk, men 3e kapitlet, 6 och 7 §§ i Patientlagen (SFS, 2014:821) anger att 

informationen som ges till patienten ska anpassas till individens förutsättningar utifrån ålder, 

mognad, erfarenheter och språklig bakgrund, vilket enligt Socialstyrelsen (2016) kan ses ge 

stöd till rätt till tolk. Socialstyrelsens rapport om tolkar och tolkanvändning inom hälso - sjuk- 

och tandvård samt rättsväsendet från 2016 visar på att bristen på auktoriserade sjukvårdstolkar 

är akut. Många av de ensamkommande ungdomarna kommer från Afganistan och har dari 

som modersmål, men 2016 fanns endast sex auktoriserade tolkar i dari, varav ingen var 

specifikt inriktade på sjukvård (Socialstyrelsen, 2016).  

Tolk är inte det enda sättet att kommunicera på i situationer då ett gemensamt språk saknas. 

Kroppsspråk och icke verbala kommunikationsmedel, som bildkartor eller pekböcker, har 

länge varit vedertagna verktyg i kommunikationen med patienter med kognitiva 

funktionsvariationer (Iacono, Trembath & Erickson, 2016). Sahlgrenska 

universitetssjukhusets arvsfondsfinansierade projekt Kom Hit (Sahlgrenska 

universitetssjukhuset, 2016) har sedan 2013 utvecklat och producerat bildstöd för 

kommunikation i en vårdkontext för barn med olika kommunikationssvårigheter och 

begränsad kunskap i svenska. Materialet består av pictogram eller bilder med text på både 

svenska och något av de 10 språk som deltar i projektet, däribland dari, arabiska, somaliska, 

pashto och albanska. Utredningen från Socialstyrelsen (2016) nämner också dessa bildkartor 

som ett bra alternativ i de situationer då tolk inte finns eller räcker till.  

Teoretisk ram  

Arbetets teoretiska ramverk grundar sig i den begreppsvärld som Lennart Fredriksson (2012) 

presenterar. Den vårdande kommunikationen innebär inte endast att förmedla ett budskap 
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mellan individer utan kan ses som en strävan efter att göra något gemensamt. I en vårdande 

situation där människan upplever lidande och transformerats till patient mister hen i viss mån 

sin gemenskap med andra. Det blir då den vårdande professionens ansvar att upprätthålla en 

kommunikation med patienten för att minska dess lidande (Fredriksson, 2012). God 

kommunikation kan även ses som en kvalitetssäkring inom vård - och omvårdnadsarbetet. En 

icke fungerande kommunikation kan leda till val och lösningar som försämrar vårdkvalitén 

och äventyrar personcenteringen (Eide & Eide, 2009). En dansk intervjustudie om hur 

allvarligt sjuka patienter uppfattar sjuksköterskors ickeverbala kommunikation (Timmerman 

et al., 2017) når slutsatsen att kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstläge har stor påverkan på 

patientens förmåga att känna hopp och få en positiv vårdupplevelse. 

 

En etisk aspekt av kommunikation är förhållandet mellan viljan att göra gott, respekt för 

patientens autonomi och den lidande situation som patienten befinner sig i. Lidandet kan 

medföra svårigheter för patienten att ta in och förstå information och att utifrån den givna 

informationen göra ett val. Det jämbördiga förhållandet mellan patienten och vårdgivaren i en 

kommuniktionssynpunkt blir svår att upprätthålla och vikten av en balanserad ömsesidig 

respekt blir framträdande (Fredriksson, 2012). Etisk reflektion handlar också om att som 

sjuksköterska kunna känna sig trygg i att de beslut man tar grundar sig i god omvårdnad och 

att man i professionens roll handlar utifrån en yrkesmässig integritet och att man tar hand om 

sina patienter på bästa möjliga sätt (Eide & Eide, 2009). Timmerman och kollegor (2017) 

belyser också den etiska aspekten av den icke verbala kommunikationen eftersom den får 

påverkan på patientens uppfattning av sitt eget lidande och dess hopp och förtroende för 

omvårdnaden.  

Fredriksson (2012) beskriver två olika traditioner inom den vårdande kommunikationen, den 

dualistisk-reduktionalistiska och den holistisk-humanistiska. Det förra förhållningssättet kan 

ses ha en linjär syn på kommunikation med en sändare och mottagare i korrelerande led, 

något som idag kan ses något omodernt. Denna tradition använder sig dock av två 

underbegrepp som är exklusiva för vårdande kommunikation; instrumentell och emotionell 

kommunikation. Dessa begrepp har i examensarbetet delvis använts som ett komplement till 

det vidare kommunikationsbegreppet för att definiera hur sjuksköterskorna ser på 

kommunikationen som helhet. Instrumentell kommunikation beskrivs av Fredriksson (2012) 

som den delen av vården som kretsar kring objektiva aspekter; undersökningar, läkemedel, 

provtagningar med mera. Emotionell kommunikation beskrivs å andra sidan som det som sker 
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mellan två individer bortom det kliniska eller diagnostiska arbetet. Respekt, tröst och tillit. De 

små orden av stöd och uppmuntran som vi småpratar fram under en provtagning för att bryta 

fokuset på nålen mot huden, trösten som ges vid nattliga uppvaknanden fyllda av oro och 

ångest inför kommande behandling eller en oviss framtid, men också en varm blick och en 

hand på en annan (Fredriksson, 2012).  

 

Problemformulering       

För att uppnå det som kan kallas för god omvårdnad, med personcentrering och respekt för 

patienten och de anhörigas önskningar och förutsättningar, kan en fungerande kommunikation 

med vårdgivaren antas vara avgörande. Då bristen på tolkar i de mest efterfrågade språken är 

stor kan det i dagsläget inte anses vara en tillförlitlig lösning i alla vårdsituationer. Det 

identifierade problemet är hur sjuksköterskor i slutenvården kan klara av att ge patienter, 

oavsett modersmål och språkkunskaper, en jämlik och god omvårdnad med bibehållen 

personcentrering och patientsäkerhet. Vilka kunskaper, hjälpmedel och resurser är idag 

tillgängliga och värdesatta, och vad efterfrågas ytterligare?  

Inom en omvårdnadskontext förekommer studier inriktat på icke verbal kommunikation med 

patienter som är drabbade av olika typer av kognitiva nedsättningar som demens eller autism. 

Forskning finns också kring hur vårdpersonalens kroppsspråk och ickeverbala 

kommunikation påverkar vårdupplevelsen för allvarligt sjuka patienter som talar 

majoritetsspråket. Förutom detta finns också det omfattande arbete som ligger till grund för 

Kom Hit Flyktings nyutvecklade material. I övrigt är fältet kring icke verbal kommunikation 

för att överkomma språkbarriärer till synes outforskat.  

En lucka i det vetenskapliga fältet har identifierats, då merparten av den publicerade forskning 

som finns på ämnet rör sig kring tolkanvändning och mätbar vårdkvalitet. De senaste åren har 

ett antal litteraturstudier i ämnet genomförts på kandidatnivå, och även ett par deskriptiva 

kvalitativa studier med syfte att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att vårda utan 

gemensamt språk. Studier som visar vilka verktyg eller resurser sjuksköterskor värdesätter 

eller efterfrågar i sitt arbete med patienter de saknar gemensamt språk med saknas.  
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Syfte  

Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med vilka de 

saknar ett gemensamt språk, för att kunna förstå vilka verktyg som efterfrågas för att 

underlätta den dagliga omvårdnaden.  

 

METOD 

Design  

Studien var en kvalitativ studie som bygger på semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 

2013).  

Urval  

Ett bekvämlighetsurval har använts. En spridning av vårdavdelningar, kön och erfarenhet på 

de tillfrågade kunde ha positiv inverkan på det insamlade materialets bredd (Ejlertsson, 2012) 

och har därför eftersträvats. Inklusionskriterier för deltagarna var att de skulle vara fast 

anställda sjuksköterskor vid någon av de utvalda avdelningarna och som behärskar det 

svenska språket. Exklusionskriterium har varit att ha haft sin sjuksköterskelegitimation 

kortare än ett år, eftersom en nyexaminerad sjuksköterska inte exponerats för tillräckligt 

många patienter med vilken de saknar gemensamt språk.  

Initialt kontaktades enhetscheferna för infektionsavdelningen, kirurgavdelningen, 

barnavdelningen och kardiologiavdelningen på Visby Lasarett. Därefter tillfrågades 

individuella sjuksköterskor av enhetscheferna.  

 

Kirurgavdelningen och kardiologiavdelningen valdes ut tack vare sin höga patientomsättning 

vilket resulterar i att personalen träffar många olika patienter. Barnavdelningen valdes ut för 

att de har en större kontaktyta med den icke svenskspråkiga populationen, vilken överlag har 

en yngre genomsnittsålder än den på kardiologiavdelningen och för att sjuksköterskorna där 

använder sig av mer verktyg i sin omvårdnad oavsett patientens språkkunskaper (se tabell 1).  
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Tabell 1. Presentation av deltagande sjuksköterskor. 

 Ålder Kön Avdelning Legitimationslängd 

Ssk 1 33 år Kvinna Kardiologiavdelningen 6 år 

Ssk 2 30 år Kvinna Kirurgavdelningen 1år 

Ssk 3 50 år Kvinna Kardiologiavdelningen 11 år 

Ssk 4 58 år Kvinna Kardiologiavdelningen 30 år 

Ssk 5 35 år Man Kirurgavdelningen 9 år 

Ssk 6 36 år Kvinna Barnavdelningen 12 år 

Ssk 7 32 år Kvinna Barnavdelningen 10 år 

 

 

Datainsamlingsmetod  

En semistrukturerad intervjumetod har använts vid datainsamlingen, vilket innebär att en 

intervjuguide (topic guide) med huvudfrågor utgjort grunden till samtalet vilka sedan följs 

upp av ytterligare följdfrågor eller samtalspunkter utifrån det initiala svaret (Polit & Beck, 

2013; Eriksson Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjufrågorna har konstruerats för att undvika 

slutna svar och berör (1) sjuksköterskans egna tankar och erfarenheter kring att ge vård utan 

att ha gemensamt språk med patienten, (2) hur sjuksköterskan brukar arbeta med patienter 

som de inte delar språk och (3) vilka verktyg, resurser och kunskaper som sjuksköterskan 

efterfrågar för att ytterligare kunna förbättra arbetet - både på individuell och strukturell nivå. 

Initialt utfördes en testintervju med en sjuksköterska från kardiologiavdelningen, men då 

intervjuguiden upplevdes fungera utan vidare korrigering har även denna intervju inkluderats 

i det slutgiltiga materialet.  

Tillvägagångssätt  

Enhetscheferna vid fyra slutenvårdsavdelningar inom Region Gotland tillfrågades om 

sjuksköterskorna ville delta. De tillfrågade avdelningarna var infektionsavdelningen, 

kirurgavdelningen, barnavdelningen och kardiologiavdelningen. Enhetschefen på 

infektionsavdelningen svarade ej på mail, men samtliga övriga var positiva till deltagande. 
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Enhetschefen på infektionsavdelningen eftersöktes därför inte vidare, utan utesluts i resten av 

arbetet. Intervjuerna genomfördes under vecka 37 och 38 2017, i huvudsak på arbetsplatserna 

under arbetstid, med undantag i tre fall där sjuksköterskorna själva föreslagit andra tider och 

platser.  

Informationsbrev samt samtyckesformulär delades ut till de berörda sjuksköterskorna vid 

intervjutillfället, samt informationsbrev/förfrågan till enhetschefer.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och pågick under 10 - 20 minuter. Efter 

varje intervjutillfälle lyssnades materialet igenom och transkriberades. Under 

datainsamlingsperioden transkriberades materialet parallellt med insamlingsarbetet, och det 

stod klart redan efter intervju nummer 5 att det som kallas för informationsmättnad uppstått i 

fråga om vårdandet av vuxna patienter där gemensamt språk saknas (Eijlertson, 2012).  

Forskningsetiska överväganden  

Ett projekt som detta är förenat med ett antal etiska frågeställningar eller problem. Eftersom 

inga interventioner har utförts, och inga patienter tillfrågas är det inga självklara patientetiska 

frågeställningar om frivilligt deltagande eller riskfyllda behandlingar som varit aktuella. Ingen 

patients intresse eller välfärd har satts på spel (Helsingforsdeklarationen, 2008). De 

intervjuade sjuksköterskorna har på förhand informerats om att all data kodats om för att 

skydda deras och patienters identitet i det presenterade arbetet (Etikprövningsnämnden, 

2013). Det är istället faktorer som god forskningskvalitet, biasfritt språkbruk och noggrann 

sekretess som är de etiska utmaningarna för detta arbete. 

Arbetets författare har noga övervägt sina formuleringar så väl som i skrift som i 

kommunikationen med de tillfrågade sjuksköterskorna (Sandman & Källström, 2013) i fråga 

om att inte särskilt utpeka någon grupp i samhället som problematisk (Etikprövningsnämnden, 

2013). Det dilemma som författarna ansett som den största problematiken är helt enkelt hur 

man formulerar själva kärnan i projektet. Genom ett sakligt språkbruk och problemlösande 

förhållningssätt har författarna försökt undvika att skapa negativa associationer kring 

frågeställningen och belysa möjligheter snarare än problem (Sandman & Källström, 2013). 

För att inte arbetet skall verka kränkande för någon person, eller överträda de etiska riktlinjer 

som finns definierade av den regionala etikprövningsnämnden (Etikprövningsnämnden, 2013) 

eller Helsingforsdeklarationen (2013) har därför dessa aspekter belysts.  
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Bearbetning och analys  

Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats enligt Graneheim och Lundmans 

kvalitativa innehållsanalys (2004). Analysmetoden bygger på idén om meningsbärande 

enheter som väljs ut ur de transkriberade intervjuerna för att sedan kondenseras, kodas och 

sorteras i kategorier och underkategorier. Det transkriberade materialet lästes initialt 

upprepade gånger. Därefter delades materialet i varje intervju in i analysenheter, övergripande 

avsnitt av samtalet, varifrån sedan de meningsbärande enheterna valdes ut. 

Dessa meningsbärande enheter är som en konstellation av ord som relaterar till samma 

centrala mening och sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De kan alltså 

vara en mening eller två sammanhängande, vilka sammanfattar eller “bär” essensen ur en 

analysenhet. Enheterna kondenserades sedan ned, dvs förkortades och rensades från talspråk, 

så att själva essensen av enheten fortfarande framgick. De kondenserade meningsbärande 

enheterna kortades ned ytterligare till grovt förenklade “koder”. Koderna representerar sin 

meningsbärande enhet i analysarbetet där alla intervjuernas koder sammanfattas i 

övergripande teman vilka sedan definierades i kategorier och subkategorier. I analysdelen 

nedan redovisas kategorier och subkategorier löpande med sammanfattade resultat av 

respektive subkategori. Underkategorierna har i möjligaste mån konstruerats så att ingen kod 

skall kunna höra hemma i två underkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tabell 2. Utdrag av innehållsanalysen. 

Vårdrelationer utan gemensamt språk 

KATEGORI - ALTERNATIVA KOMMUNIKATIONSMEDEL 

SUBKATEGORI - KROPPSSPRÅK 

Ssk Meningsbärande enhet Kondensering Kod 

Ssk 2 
Jag brukar alltid försöka visa på mig själv eller 
såhära ungefär om man skulle sätta en pvk så kanske 
jag visar den här nålen och så visar jag mot 

Brukar visa vad som ska 
hända på sig själv 

visa på sig själv 

SUBKATEGORI - RESURSER OCH KUNSKAPSUTVECKLING 

Ssk Meningsbärande enhet Kondensering Kod 

Ssk 6 vi har en pärm med liksom lite pekbilder.. Men det 
blir väldigt trubbigt, 

Pekbilder finns tillgängligt, 
men kan orsaka 
missförstånd. 

Verktyg kan 
orsaka 

missförstånd 
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RESULTAT 

När materialet analyserats framträder åtta kategorier; kommunikation, begränsningar i 

omvårdnaden, personcentrering, arbetsmiljö, sjuksköterskans upplevelser, tolk, alternativa 

kommunikationsmedel samt utvecklingsmöjligheter och riskfaktorer. 

Kommunikation 

Kategorin kommunikation delades upp i de två subkategorierna instrumentell och emotionell 

kommunikation. Sjuksköterskorna var samtliga överens om att de två kommunikationstyperna 

presenterar helt olika problem i situationer där gemensamt språk saknas, men uppfattningarna 

varierade kring vilken av de två som utgör den största utmaningen, och hur man bäst löser 

respektive utmaningar.  

Instrumentell kommunikation 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde den instrumentella kommunikationen som en större 

utmaning. Generellt beskrev de hur de förenklade sin information, visade med kroppsspråk 

och kanske utförde undersökningar, förflyttningar och läkemedelsadministration utan att ge 

patienten lika god förståelse för proceduren som de vanligen skulle göra.  

“så då tror jag bara att man tar den där sängen och går till röntgen, eller ja.. Eller 
kommer in och skakar med den där vagnen så de får se det där liksom, det tror jag.” - 
(Ssk 3) 

En minoritet av de intervjuade sjuksköterskorna såg dock den instrumentella 

kommunikationen som den mer lätthanterliga, eftersom det är mer konkret och kan översättas 

mer ordagrant med hjälp av google translate eller böcker.  

Emotionell kommunikation  

När det kommer till den delen av omvårdnad som handlar om tröst och stöd beskrev 

majoriteten av sjuksköterskorna den som mer hanterbar, eftersom det går att trösta med 

blickar, närvaro och fysiska handlingar som att hålla en hand. Någon beskrev också hur en 

hand på en axel kan ge patienten bekräftelse på att sjuksköterskan ser att hen har det jobbigt, 

något som hon menade kunde vara tröst i sig. 
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“Smärta och rädsla det är ju kanske något som man kan avläsa, oavsett vad man talar 
för språk, och då kunde jag ju också förmedla att jag förstod henne, på nåt vis” - 
(Ssk1) 

Flera av de intervjuade tyckte dock att denna kommunikationstyp var mer komplex eftersom 

de saknade möjlighet att fråga hur patienten känner sig, och inte heller kan ge de förklaringar 

eller förtydliganden som kanske skulle lätta patientens oro. Bland sjuksköterskorna 

framhävdes också att det blir mer tidskrävande att ge tröst och stöd när man har svårt att 

förstå varandra.  

Begränsningar i omvårdnaden 

Sjuksköterskorna beskrev att besöken hos dessa patienter blir kortare och förenklade helt 

enkelt för att man drar sig för att ställa följdfrågor och riskera att sätta patienten i en obekväm 

situation. Sjuksköterskorna beskrev det som att relationen blir grund, eller ytlig. Ett par av 

sjuksköterskorna pratade om hur de förlorar mycket av finkänsligheten, detaljerna och 

dialogen i omvårdnaden. Det framkom att det sågs som extra besvärligt i de fall då en insats 

är beroende av tillståndets utveckling, t ex att patienten behöver ringa på klockan om 

temperaturen förändras. I sådana situationer finns risk att själva vården fördröjs och påverkas 

på så sätt. Annars framhölls att de medicinska insatserna inte påverkades, även om kvalitén på 

själva omvårdnaden blir lidande. 

“det är ju ingen skillnad i själva behandlingen tror jag, men man vill ju att patienten 
ska känna sig trygg, och ska vara med på tåget, och det tror jag de känner i mindre 
utsträckning än patienter man kan prata obehindrat med.” - (Ssk 2) 

Personcentrering 

Personcentrering var inte alltid helt implementerat hos respondenterna. De var dock medvetna 

om de riktlinjer som finns kring medbestämmande och samtycke, och beskrev hur 

medbestämmandet blev svårare att leva upp till utan gemensamt språk.  

Patientens delaktighet 

Sjuksköterskorna försökte informera och sökte samtycke genom kroppsspråk och genom att 

visa informationsmaterial. Många av sjuksköterskorna beskrev hur man helt enkelt förenklar 

sina budskap och sina frågor, men en av dem berättade också om hur det kan riskera att 

fördröja vårdinsatsen om man ändå försöker involvera patienten i besluten och lägga upp en 
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gemensam plan. Flera sjuksköterskor beskrev hur de ibland känner sig tveksamma på om 

patienten riktigt har förstått budskapet trots att informationen framförts.  

“All information är ju hur man uppfattar vad jag har sagt, på vilket sätt, och att det 
finns tid till det, för att få feedback från patienten. En del är ju så artig att de säger ja, 
jaja. Men hur mycket de har förstått det får ju jag inte riktigt veta om inte de berättar” 
- (Ssk 4) 

Arbetsmiljö 

Under denna kategori ryms sjuksköterskornas reflektioner kring sin yrkesroll och de känslor 

av otillräcklighet som uppstår inom dem när de ställs inför att vårda patienter som de saknar 

ett gemensamt språk med. Sjuksköterskorna beskrev hur de i arbetslaget gav en grundligare 

överrapportering av de patienter som de saknade gemensamt språk med, men också hur de 

saknade information från arbetsgivaren om hur dessa situationer kan hanteras.  

Kollegialt utbyte 

Sjuksköterskorna beskrev det utbyte de har i den egna arbetsgruppen, till vilken man även 

räknar enhetschef och andra yrkesroller i vårdkedjan. Några av sjuksköterskorna beskrev att 

man talar sinsemellan om hur man kan arbeta i de här situationerna. Det handlar dock snarare 

om att det blir en mer ingående överrapportering om praktiska frågor som rutiner och 

ingående information om en patients språkkunskap. Stöd till varandra, delande av erfarenheter 

eller att man skapar gemensamma strategier uppges inte vara del av denna dialog.  

“jag kan inte säga att vi har nån uttalad strategi på avdelningen... Utan man försöker ju 
lösa det mer när det uppkommer.” - (Ssk 5) 

Det framkom att när den största tillströmningen av asylsökande var, förekom att 

arbetsgruppen tillsammans pratade om hur de skulle hantera den dagliga vården i de 

situationer då gemensamt språk saknades.  

Arbetsgivarens roll 

Sjuksköterskorna berättade att den information som finns rör rutiner kring tolk, men att den 

inte kommunicerats direkt från arbetsgivaren utan delas mellan kollegor. Generellt finns ingen 

information angående bildstöd eller annan icke verbal kommunikation. Man förlitar sig på 

förkunskaper från utbildningen eller från andra erfarenheter i livet. Tolksamtal tar mer tid, 
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precis som ickeverbal kommunikation, men den senare kräver dessutom mer förberedelse och 

eftertanke för att ha en tillfredsställande effekt.  

“Mer tid...att de som bestämmer kan förstå att det tar mycket längre tid att få prata 
med en patient, att man kan avsätta mera tid, jag tror att det är tidsbristen som är det 
största problemet i det här...” - (Ssk 4) 

Sjuksköterskors upplevelser 

Denna kategori berörde sjuksköterskans egen person, bortom den professionella rollen. Det 

handlade om hur personlighet och tidigare erfarenheter kan påverka hur man hanterar en 

situation där man behöver ge vård utan att mötas språkligt. Det handlade även om de känslor 

eller spår som dessa situationer kan skapa i sjuksköterskans inre.  

Personliga erfarenheter spelar roll 

Flera sjuksköterskor nämnde att hur man hanterar att tvingas kommunicera med hjälp av sin 

kropp eller andra hjälpmedel, berodde lite på hur man är som person. En individ som är mer 

reserverad av sin natur kanske finner det långt mer begränsande än någon som har ett mer 

avslappnat förhållningssätt till sig själv och sin kropp. Språkintresse och att vilja utmana sig 

själv i yrkesrollen kom också upp under intervjuerna. Även personliga intressen, upplevelser 

eller lärdomar från andra delar av livet speglar hur man hanterar en språklös vårdrelation:  

“Asså det är ju både språk och kulturellt som man måste vara lyhörd för, och jag 
tycker det är intressant, och många gånger tycker jag att det ställer lite mer krav på 
mig kanske” - (Ssk 4) 

Inre motstånd och känsla av otillräcklighet 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna beskrev, mer eller mindre uttalat, en ofrivillig känsla 

av motstånd inför att gå in till en patient som de inte delar språk med. Sjuksköterskorna 

beskrev detta motstånd, och också den känsla av otillräcklighet som känner inför dessa 

patienter. En sjuksköterska beskrev det som ren panik, andra mer diffust som motstånd, eller 

att det är “jobbigt”. Språket beskrevs som ett viktigt verktyg som plötsligt saknas, och då 

orsakar att man inte kan genomföra uppgifterna som man önskar, eller som förväntas av en. 

De berättade om hur de tvivlar på sin egen kapacitet som sjuksköterska och även hur de 

tycker att det känns orättvist mot patienten när de känner att de inte kan ge hen en full 

omvårdnad.  
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“det känns ändå alltid lite svårt eller att man känner ett visst motstånd när man har de 
patienterna, att varje gång man ska göra nånting så känns det jobbigt i en själv. För att 
man känner en osäkerhet i sin roll, alltså som sköterska, att man ska verkligen ge den 
vården som patienten förtjänar” - (Ssk 2) 

 

Tolkanvändning 

Denna kategori sammanfattar alla situationer då en människa översätter vad de två parterna 

säger till varandra. Det som nedan refereras till som endast “tolk” är professionella tolkar som 

kontaktas via tolkservice. För övrig hjälp med översättning se subkategorin “Icke 

professionell tolk”.  

Tolk i praktiken 

Några av sjuksköterskorna beskrev hur tolken ofta bokas just till avgörande skeden som vid 

inskrivning eller inför hemgång, eller rent av har beställts från akutens håll. Sjuksköterskorna 

på barnavdelningen hade en avvikande erfarenhet av tolkanvändning då de där har en 

betydligt mer inarbetad rutin på att kontakta telefontolk. 

“det är vanligt att tolken är… det har varit inkopplat en tolk vid inskrivningen eller vid 
akutbedömningen och sen vid nåt tillfälle till i alla fall och sen i samband kanske 
med… i slutet av vårdtiden så. Så jag tycker ändå att.. Att vi använder det.” -  (Ssk 6) 

Med undantag för sjuksköterskorna från barnavdelningen var dock uppfattningen att tolk 

används förhållandevis sparsamt. Flera av sjuksköterskorna hade aldrig varit med om att man 

använt tolk på avdelningen. Det förekom också rakt motsatta erfarenheter av hur man använde 

tolk där en sjuksköterska berättade hur hen alltid var noga med att vända sig till patienten 

även om tolken var i rummet. Ett problem vid tolkanvändning som beskrevs var att man lätt 

vänder sig till tolken istället för till patienten.  

Tillgänglighet och tillförlitlighet 

Sjuksköterskorna beskrev snarlika orsaker till att man drar sig för att använda tolk. I första 

hand handlade det om tillgänglighet. När tolken bokas får patienten ofta en tid först flera 

timmar senare, och dessa tider hålls inte heller alltid. Sjuksköterskorna beskrev hur det 

uppfattas som besvärligare att försöka planera och kanske behöva skjuta på vården i väntan på 

en telefontolk, än att helt enkelt försöka lösa kommunikationen efter egen förmåga.  
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“...vi har tolkar det är ju också ett bra verktyg men det är också väldigt knöligt man 
måste boka i förtid, det finns telefontolkning som kan funka sådär men det är oftast 
när det ska vara nåt läkarsamtal och det är ju aldrig i den vardagliga omvårdnaden 
liksom.” - (Ssk 5) 

Sjuksköterskorna beskrev det också som begränsande att veta att man bara har en viss tid på 

sig för tolksamtalet. De vet aldrig i förväg vilka kommunikativa hinder eller frågor som kan 

dyka upp, varför samtalen ibland blir avbrutna innan man nått fram till problemets egentliga 

kärna. En annan sak som framkom som problem med användning av tolk var att man inte 

själv har någon möjlighet att kontrollera eller veta att tolken tolkar korrekt. Det nämndes 

också att denna oro förstärks på grund av att man på Gotland nästan uteslutande använder 

tolkar som bara finns med på telefon. De tyckte att man har ingen möjlighet att avläsa minspel 

eller om tolken ser ut som att hen förstått vad man säger eller att patienten med kroppsspråk 

bekräftar att budskapet har gått fram.  

“det finns ju sån där telefontolk som man har varit med om på andra ställen, men det 
är ju också svårt, eftersom jag inte pratar språket så är det ju jättesvårt att veta vad som 
kommer fram, och på vilket sätt det kommer fram” - (Ssk 1) 

Icke professionell tolk 

Denna subkategori handlar om när anhöriga, tvåspråkig personal från ett boende eller annan 

intern vårdpersonal hjälper till med översättning för en patient. Med annan intern 

vårdpersonal menas här tvåspråkiga sjuksköterskor, undersköterskor eller läkare som kopplas 

in tillfälligt för att hjälpa till med översättningen. Detta förfarande var enligt sjuksköterskorna 

mycket vanligt, även om de är medvetna om de olika risker och dilemman som detta medför. 

Sjuksköterskorna upplevde att den närstående inte alltid var helt tillförlitlig i sin översättning, 

men att hen ofta var där för tröst och stöd i en främmande miljö, som för att faktiskt översätta. 

Förutom samma problematik som förekommer med professionella tolkar, att man inte vet 

säkert om översättningen blivit korrekt och komplett, finns det även aspekter som sekretess 

och integritet att ta hänsyn till. Hjälp från närstående eller från flerspråkig personal beskrevs 

emellertid av ett par sjuksköterskor som något som patienten själv väljer och frågar efter. I 

dessa situationer uppfattades det dock ofta som att patienten själv fattat beslutet att inskränka 

sekretessen.  

“Ofta har de någon person med sig, och det är ju också när det gäller tolkar, när de har 
sin son med sig så tolkar de bara vissa saker, och andra saker är lite genant att prata 
om, det måste man också tänka på när man har vänner eller… man kanske inte tar upp 
allting.” - (Ssk 4) 
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Alternativa kommunikationsmedel 

Med alternativa kommunikationsvägar avses alla typer av analog icke verbal kommunikation; 

kroppsspråk, pekbilder, eller skriftligt material på olika språk. Sjuksköterskorna nämnde 

också egen kompetensutveckling eller samtalsguidning av specialist som alternativ de stött på 

i andra utmanande situationer.   

Kroppsspråk 

Sjuksköterskorna var eniga om att kroppsspråk är den kommunikationsväg som ligger 

närmast till hand när man saknar gemensamt språk, och det beskrivs som något naturligt eller 

universellt. Sjuksköterskorna beskrev hur de visar mycket av procedurerna på sig själva och 

visar en perifer venkateter mot armen eller med en docka hur det bästa läget för amning är. En 

sjuksköterska liknade sin kroppskommunikation med charader och visade med stora rörelser 

hur hen kan visa hela skeenden med kroppsspråk. Andra nöjde sig med att visa med handen 

till munnen att det är dags att äta.  

“Och så brukar man ju använda kroppsspråket när det är tex mat (gestikulerar med 
händerna) man använder kroppsspråket när det gäller magen och liksom nu ska jag 
lyssna på ditt hjärta och så vidare” - (Ssk 4) 

Resurser och kunskapsutveckling 

Denna subkategori berör andra sätt att förbättra chanserna till att nå fram med sitt budskap 

utan att ha ett gemensamt språk. En sjuksköterska lyfte de många utmärkta 

informationsfoldrar som 1177 ger ut på en lång rad olika språk. En annan sjuksköterska 

berättade om hur kollegorna på hennes avdelning fått råd och tips av en psykiatrisköterska om 

hur de skulle kommunicera med en kognitivt nedsatt person. Detta väckte funderingar kring 

om man kunde ha någon liknande kunskapsfördjupning inom språkområdet. En fördjupad 

kunskap i att kommunicera icke verbalt efterfrågades, och så även kunskaper i fler språk. En 

av sjuksköterskorna funderade kring att de borde ha något eget bildstöd som förklarade de 

vanligaste procedurerna som förekom på avdelningen. Endast sjuksköterskorna från 

barnavdelningen hade erfarenheter av att arbeta med någon typ av bildstöd, eftersom det är 

standardprocedur inför alla behandlingar av barn.  

“ja ska vi ta ett blodprov till exempel så visar man det man ska använda och vi har ju 
även den här pärmen då där vi visar precis vad vi ska använda för material.. Ska du ge 
ett lavemang så har vi bilder för det… där man kan visa precis” - (Ssk 7)  
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Utvecklingsmöjligheter och riskfaktorer 

Denna sista kategori är den där sjuksköterskorna hade flest förslag och önskemål på verktyg 

som kan förbättra deras möjligheter att ge en god omvårdnad även där gemensamt språk 

saknas. Flera av sjuksköterskorna nämnde var någon form av översättningsapplikation (app) 

som är utvecklad och kontrollerad för att fungera speciellt i en vårdkontext. Hur denna 

översättningsapp skall fungera varierar något. En sjuksköterska ville ha ett talat resultat, en ett 

skriftligt, men huvudbudskapet var detsamma; mata in ett enkelt budskap och få det enkelt 

översatt. Det understryks att det skall vara anpassat för en vårdkontext. En sjuksköterska 

berättade om en situation då man använt google translate på avdelningen, men fick ett 

olyckligt resultat: 

“vi har erfarenhet av att det kan bli ehmm.. vi tror att det blir ganska mitt i prick den 
där översättningen, och sen så har vi fattat efteråt att det här blev fel liksom. Inte att 
det blev några dramatiska konsekvenser av det liksom men att det blev fel… och 
ibland kan det bli liksom olämpligt fel, olämpliga ord” - (Ssk 6) 

Ett konkret förslag som en förenklad tolklinje som skulle kunna stötta kommunikationen i de 

små samtalen, enkel information och instruktioner i den dagliga omvårdnaden. Respondenten 

tänkte sig att varje språk hade ett eget nummer där man helt enkelt fick vänta i turordning. 

När man kommit fram kunde sjuksköterskan och patienten använda en enkel och snabb 

tolktjänst för de tillfällena då man bara behövde hjälp i några minuter. En annan sjuksköterska 

tänkte sig en tolkapp med videosamtal och levande tolkar på distans, men som ändå blir 

verkligare än bara en telefontolk. 

DISKUSSION  

Sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter som de saknar gemensamt språk med, 

var att de begränsas i sitt omvårdnadsarbete eftersom det är svårt att bibehålla en 

personcentrering och patientsäkerhet när språket saknas. Respondenterna beskrev hur 

patientbesöken blir kortare och kommunikationen grundare, mycket beroende på en ofrivillig 

känsla av inre motstånd som de kände inför dessa patienter. De berättade att det till stor del 

var upp till varje enskild sjuksköterska hur väl kommunikationen med dessa patienter skulle 

fungera, eftersom det inte fanns några gemensamma strategier. Några av respondenterna 

beskrev att de även kände sig otillräckliga i sin yrkesroll. Det verktyg som användes mest var 

kroppsspråk. Tolk användes sparsamt på avdelningarna eftersom det upplevdes som 

besvärligt och delvis opålitligt. De verktyg som sjuksköterskorna efterfrågade var i första 
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hand mer lättillgängliga tolkhjälpmedel såsom olika appar eller en telefontolksservice för 

kortare samtal som inte behövde förbokas.  

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna beskrev att den instrumentella kommunikationen är mer svårhanterlig än 

den emotionella kommunikationen. De beskrev hur de förenklade sin information och 

använde kroppsspråk för att visa vad de tänkte göra. Undersökningar, förflyttningar och 

läkemedelsadministration utfördes utan att ge patienten lika god förståelse för proceduren 

som de vanligen skulle göra. Respondenterna i denna studie beskriver också hur de undviker 

att ställa följdfrågor till de aktuella patienterna och även hur de fokuserar på att ge 

information, snarare än att upprätta ett samtal. Detta får till följd att patientens förståelse av 

sin vård, och det egna inflytandet av den, begränsades. Sjuksköterskorna i denna studie var 

medvetna om de riktlinjer som finns kring medbestämmande och samtycke, även om själva 

begreppet Personcentrerad vård var inte helt implementerat.  

Att språk och kommunikation är en avgörande del av omvårdnaden är en uppfattning som 

delas av kommunikationsforskare och hälsoteoretiker (Larsson, Palm & Pahle Hasselbalch, 

2016; Fredriksson, 2012; Wiechula, Conroy, Kitson, Marshall, Whitaker & Rasmussen, 

2015). Fredriksson (2012) definierar begreppet kommunikation som något man gör 

tillsammans, ett utbyte av information, vilket alltså inte förefaller uppfyllas i dessa situationer. 

För att kunna ge en fullgod omvårdnad som lever upp till de lagstadgade kraven på jämlikhet, 

patientinflytande, patientsäkerhet och sekretess (SFS 2014:821) behöver det upprätthållas en 

öppen kommunikationskanal med jämlik dynamik mellan båda parter (Fredriksson, 2012). 

Epstein och Street (2011) beskriver personcentrering som att vårdgivaren just bör bjuda in 

patienten till ett samarbete för att nå det bästa resultatet. Detta utbyte förefaller svåruppnått i 

en språkförbistrad vårdrelation. Vårdgivarna i Landmark och kollegors studie (2016) var i 

dessa situationer så fokuserade på att få fram sitt eget budskap, att de blev mindre mottagliga 

för de signaler patienten sände i respons, vilket också ger stöd för teorin att bristande 

kommunikationsmöjligheter inskränker möjligheterna till god personcentrering. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var lättare att ge stöd och tröst genom kroppsspråk och 

beröring, men svårare att informera om medicinska procedurer. Flera av respondenterna 

uppgav att besöken hos patienter med vilka de saknar gemensamt språk blev mer mekaniska. 

De bara utförde sin uppgift och gick. Även om den medicinska behandlingen utförs korrekt 
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blir kvaliteten på omvårdnaden lidande. Denna uppfattning stöds av en dansk studie om 

samspel mellan verbal och icke verbal kommunikation (Timmermann, Urhenfeldt & 

Birkelund, 2017). I studien framkom att kroppsspråket har stor inverkan på patienters 

upplevelse av att känna sig sedd och värdefull. De allvarligt sjuka patienterna uppskattade 

särskilt när sjuksköterskorna utstrålade att de hade tid och ro för att finnas där för patienten. I 

denna studie beskrevs just detta, att stanna upp och ha ett personligt utbyte, som något man 

gjorde i mindre utsträckning för den aktuella patientgruppen. Timmermann och kollegor 

(2017) beskriver ett liknande fynd i sin studie, då sjuksköterskan kunde vara hos patienten 

fysiskt men inte mentalt, och att detta innebar en osäkerhet och otrygghet för patienten.   

Sjuksköterskorna beskrev en ofrivillig känsla av motstånd inför att gå in till en patient som de 

inte kan tala med på ett språk som båda förstår. Flera av respondenterna beskrev hur de kände 

sig otillräckliga, “dåliga”, och hade dåligt samvete gentemot dessa patienter. Resultatet 

överensstämmer med Timmermann och kollegors studie (2017) som visar att omvårdnaden 

begränsas när sjuksköterskan tvivlar på sin egen kapacitet och känner sig otillräckliga. 

Kommunikation beskrivs som sjuksköterskans viktigaste verktyg (Larsson, Palm & Pahle 

Hasselbalch, 2016) och när detta verktyg försvinner eller kraftigt begränsas blir 

sjuksköterskans möjlighet att göra ett bra jobb inskränkta.  

Sjuksköterskorna påtalade att de saknar information från sin arbetsgivare om hur de ska 

hantera situationer där det saknas gemensamt språk. På Gotland är det inte så hög frekvens på 

dessa möten eftersom flyktingmottagandet inte varit så stort (Länsstyrelsen Gotland, 2016) 

vilket kanske kan vara en orsak till att avdelningarna varken har rutin eller strategier att tillgå.  

Sjuksköterskorna på de aktuella vuxenavdelningarna hade inte diskuterat alternativa 

möjligheter inom kollegiet. De hade inte erbjudits information om det omfattande 

stödmaterial som Kom Hit Flykting (Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2016) har skapat och 

hade inte jämfört sina sätt att kommunicera med kroppsspråk med varandra. Istället tvingas 

sjuksköterskorna uppfinna hjulet vid varje enskilt vårdtillfälle vilket ställer orimliga krav på 

den individuella sjuksköterskan. I denna studie har sjuksköterskorna på barnavdelningen 

själva satt sig ned i arbetsgruppen och utarbetat nya rutiner. När de får patienter som inte 

pratar svenska bokas tolk så fort som möjligt. Under vårdperioden har de längre 

överrapporteringar vid passbyten och är noga med att ta reda på precis hur mycket eller lite en 

patient förstår. Dessutom har de pärmar och kläm-och-känn-exemplar av nålar och dropp som 

används för alla barn, oavsett språkkunskap. Forskning visar att det inte spelar roll hur bra 
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handlingsplaner det finns på nationell nivå om dessa inte är implementerade i det dagliga 

arbetet (van den Muijsenbergh et al. 2014; Kale & Sayed, 2010).  

Det som sjuksköterskorna främst använde sig av i sin kommunikation med patienter med 

vilka de saknar gemensamt språk, var kroppsspråk. Flera sjuksköterskor i denna studie 

beskrev hur de upplevde att förmågan att kommunicera med kroppsspråk berodde på 

sjuksköterskans personlighet. Att befinna sig i en vårdsituation där det blir helt upp till den 

egna förmågan och lusten att uttrycka sig med kroppen som verktyg skapar självklart en stress 

som uppenbarligen har en stark negativ påverkan på deras arbetssituation och känslomässiga 

upplevelse av sin egen yrkesroll. Vi tror att detta skapar en negativ konnotation kring icke 

verbal kommunikation vilket lämnar sjuksköterskorna med en längtan efter en tydlig språklig 

kommunikationskanal. Higginbottom, et al (2014) beskriver kommunikation som något mer 

än bara det verbala språket. De menar att en icke verbal process av att sända och ta emot 

information bygger på att använda kroppsspråk och ansiktsuttryck, men även att användandet 

av översatt textinformation är minst lika viktigt i det vårdandet mötet. 

Sjuksköterskorna efterfrågar en snabbtillgänglig, enkel men pålitlig tolktjänst. Trots 

vetskapen om att patienter som inte talar svenska skulle få en bättre vårdupplevelse och mer 

jämlik vård om tolk användes, uppger sjuksköterskorna i denna studie att detta inte är vanligt 

förekommande på vuxenavdelningarna. Respondenterna som arbetade på barnavdelningen 

hade en betydligt mer inarbetad rutin på att använda tolk, och de kände också en större tillit 

till tolktjänsterna. Kale & Sayeds (2010) studie visade också den att de som har bäst rutin på 

att använda tolk är de som är mest nöjda med tolkservicen. Professionella tolkar anses 

generellt vara best practice för att kommunicera med patienter som saknar gemensamt språk 

med vårdgivaren (Flores, 2005; Kale & Sayed, 2010; Landmark et al., 2016; van den 

Muijsenbergh et al., 2014; Kolbjørnsen & Engeland, 2016; Higginbottom et al., 2014). 

Orsakerna till att tolk trots detta inte används mer var enligt de intervjuade sjuksköterskorna 

framför allt att det uppfattas som otillgängligt och besvärligt. Denna upplevelse styrks också 

av Kale & Sayed (2010). En annan faktor som våra respondenter beskrev som en tröskel var 

att de inte fullt ut litade på att tolken tolkade rätt. Flores (2005) beskrev flera olika studier där 

det blivit fel i översättningen trots att professionella tolkar använts, vissa med allvarliga 

konsekvenser. Dessa situationer beskrevs dock till stor del ha grundats i att vårdgivaren 

saknat kompetens för att kommunicera med hjälp av tolk. Problemen var till exempel sådant 

som att informationen gavs i för långa meningar med för komplicerat språk (Flores, 2005). 
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De verktyg som sjuksköterskorna i studien efterfrågade för att underlätta sin arbetssituation 

var en mer lättillgänglig tolktjänst. Både förenklade tolklinjer man kan ringa till för en snabb 

konsultation och olika appar för smarta telefoner nämndes. Sjuksköterskorna föreslog både 

skriftliga och talade tolkappar, såväl som videosamtal med levande tolk via någon typ av 

applösning. Det understryks att dessa appar eller tolktjänster bör ta hänsyn till omvårdnadens 

speciella krav på integritet, sekretess och korrekt men lättförståelig information.  

Resultatet överensstämmer med hur man i Norge utbildat sjuksköterskor för att fungera som 

guider för sina kollegor i bland annat hur man bäst samtalar med tolk och hur och var man 

finner flerspråkigt material (Kolbjørnsen & Engeland, 2016). Sjuksköterskorna utbildades 

även i att använda tolkappar, just sådana som våra respondenter efterfrågade, och i att förstå 

de begränsningar som en sådan teknisk lösning har. Detta tankesätt borde kunna vara 

applicerbart även på en svensk vårdkontext. Alla kan inte kunna allt, men precis som att varje 

avdelning har en som är extra kunnig på brandsäkerhet eller HLR kunde en sjuksköterska vara 

den extra resursen som guidar sina kollegor i sitt kommunikativa arbete. De norska 

vägledarna (Kolbjørnsen & Engeland, 2016) är ett utmärkt exempel på hur specialkunskaper 

kan förankras i organisationskulturen genom kollegialt utbyte. Ett bättre utvecklat arbete 

kring dessa patienter kan underlätta för sjuksköterskorna i deras vardagliga arbete, för de 

enskilda patienterna men också för samhället i stort. En mer inkluderande vård förmedlar en 

känsla av att alla, även de som ännu inte lärt sig behärska svenska, är välkomna och 

värdefulla samhällsmedborgare.  

Metoddiskussion 

Studien har en kvalitativ design med deskriptiv ansats vilket har valts för att undersöka 

sjuksköterskornas erfarenheter och arbetsmetoder i situationer där de saknar gemensamt språk 

med patienten. Metoden valdes då arbetets syfte varit att få undersöka sjuksköterskornas egna 

erfarenheter. Vi ville undersöka vilka strategier sjuksköterskor använder för att hantera dessa 

komplexa situationer, vilka verktyg de upplevde att de saknade och varför. Vår bedömning 

var att en enkät skulle blivit ett allt för fyrkantigt verktyg för att mäta och samla in dessa 

berättelser om erfarenheter och önskemål. Intresset var i första hand sjuksköterskornas egna 

tankar och ville därför inte använda förformulerade svarsalternativ och därmed riskera att 

lägga ord i munnen på respondenterna.  
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Urvalet av intervjuade sjuksköterskor kan anses vara begränsat och initialt var det också tänkt 

att fler sjuksköterskor skulle intervjuas. Efter fem intervjuer kunde informationsmättnad 

avläsas, varför vi valde att begränsa antalet deltagare. I urvalsprocessen försökte vi hitta en 

spridning på både avdelningar, kön och legitimationslängd hos de intervjuade 

sjuksköterskorna. 

Eftersom att denna studie har gjorts på en så pass liten ort som Visby är överförbarheten 

begränsad, vilket innebär att det blir svårt att dra några generella slutsatser utifrån resultatet. 

Vi anser dock att det också finns ett värde i att studien gjorts på en liten ort med relativt litet 

flyktingmottagande. Att sjuksköterskorna inte ställs inför de aktuella situationerna så ofta gör 

att de inte har egna upparbetade strategier eller metoder att ta till. Ett litet sjukhus som detta 

kan fungera som ett lackmuspapper för att se hur väl nationell information och officiella 

riktlinjer når ut. 

En annan svaghet kan sägas vara själva designen då en kvalitativ studie aldrig går att upprepa 

med ett exakt jämförbart resultat. I jämförelse med den betydligt mer omfattande enkätstudien 

som utfördes i Norge (Kale & Sayed, 2010) är dock resultaten förvånansvärt lika.  

Resultatets trovärdighet i en kvalitativ studie kan mätas genom begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Giltigheten i 

resultaten värderas i relation till hur sanna och representativa dessa kan anses vara för den 

studerade populationen. Resultatet i denna studie är en sammanställning av de intervjuade 

sjuksköterskornas egna ord vilket vi anser styrker studiens trovärdighet och giltighet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

För att stärka resultatets tillförlitlighet är det viktigt med transparens i analysarbetet. 

Ställningstaganden under analysprocessen måste kunna verifieras mot råmaterialet. I denna 

studie anses det även som en fördel att intervjuerna har genomförts av två personer eftersom 

det minskar risken för bias och intervjuarens påverkan på resultatet. Genom at samarbete 

under transkribering, analysbearbetning och diskuterat olika möjligheter utifrån tolkning av 

texten och abstraktionsnivån har tillförlitligheten i studien ökat (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

Trovärdighet handlar även om hur överförbart resultatet är, och eftersom detta är en 

intervjustudie kommer resultatet aldrig helt kunna återskapas (Polit & Beck, 2013). Inom 

vetenskapsteorin anses att forskarens förförståelse alltid kommer ha en påverkan på resultatet 
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bara genom dennes blotta närvaro vid intervjutillfället (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). De intervjuade sjuksköterskorna är också de unika individer och deras svar kan varken 

räknas på eller återskapas av en annan likvärdig grupp. Vid semistrukturerad intervjuform är 

det respondentens svar som styr samtalet, och i dessa intervjuer ställde vi följdfrågor löpande 

efter de svar och ämnen som sjuksköterskorna berörde. Vid intervjutillfällena hade vi redan 

en viss förförståelse, kunskaper om det specifika ämnet, om tillgängliga verktyg och 

forskningsläget i allmänhet. De tankar och andra sjuksköterskors tidigare svar som 

ackumulerats under arbetets gång kommer självklart ha en påverkan på studiens objektivitet. 

Vi vill dock mena att arbetet kan anses ha en viss överförbarhet eftersom de resultat vi nått 

stämmer väl överens med tidigare forskning inom området (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012).  

För att uppfylla krav på pålitlighet samt giltighet har författarna i denna studie arbetat 

tillsammans under hela bearbetningen och kontinuerligt kontrollerat studiens material 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Etiska överväganden i metoden 

Bibehållen sekretess för sjuksköterskor och de eventuella patientfall som diskuteras har varit 

en viktig del av studiens analysarbete. Författarna har uteslutit svar som på något vis har 

kunnat identifiera såväl sjuksköterskor som patienter (Etikprövningsnämnden, 2013). En etisk 

avvägning som framkommit är att sjuksköterskornas ålder, legitimationslängd och arbetsplats 

framkommer i studien. Sekretessen kan därför delvis sägas vara komprometterad, men för att 

arbetet skall anses vetenskapligt korrekt behöver denna information ändå framgå. 

Författarna till denna studie har noga övervägt sina formuleringar i såväl skrift som i 

kommunikationen med sjuksköterskorna (Sandman & Källström, 2013) i fråga om att inte 

särskilt utpeka någon grupp i samhället som problematisk (Centrala Etikprövningsnämnden, 

2013). Spörsmål som bottnar i kulturella eller religiösa krockar har under arbetets gång 

uteslutits. En kulturell aspekt hade varit intressant ur ett relativistiskt perspektiv (Sandman & 

Källström, 2013) men har inte varit syftet med detta arbete.  

Vi har vidare försökt undvika att skapa negativa associationer till patientgruppen genom att 

fokusera på arbetets syfte; vilka verktyg och förutsättningar som sjuksköterskor värdesätter 

och efterfrågar (Sandman & Källström, 2013). Genom att formulera frågorna på sätt att de 

utgår från sjuksköterskan, snarare än patienten, tycker vi att detta dilemma i hög grad 
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undvikits. Ingen av sjuksköterskorna beskrev det som att det har varit patienterna som var 

problemet, utan de beskrev snarare individuella eller strukturella organisatoriska brister när 

behoven skulle kartläggas.  

Behov av ytterligare forskning 

Studien visar att det finns ett behov av vidare forskning inom området, som en mer 

omfattande kvantitativ studie för att kartlägga hur situationen och behoven ser ur nationellt 

perspektiv. Det behövs ytterligare forskning kring kroppsspråk och icke verbala 

kommunikationshjälpmedel i en vårdkontext där parterna inte delar språk. Vidare saknas 

forskning och riktlinjer för hur man kan implementera enkla metoder och verktyg till 

verksamheten för att kunna upprätthålla en god omvårdnad för patienter som saknar 

gemensamt språk med sin vårdgivare.  

Klinisk implikation 

Resultatet i denna intervjustudie visar att sjuksköterskorna efterfrågade en snabbtillgänglig, 

enkel men pålitlig tolktjänst. Eftersom kunskapsläget hos sjuksköterskorna varit begränsat 

både kring befintliga bildstöd och i fråga om kommunikation med hjälp av tolk, vill vi dock 

understryka vikten av en omfattande implementering om en sådan applikation skulle komma 

att lanseras. Implementeringsarbete och en förändrad diskurs måste ses som lika viktigt som 

utvecklandet av den tekniska lösningen.  

Studiens resultat kan användas som diskussionsunderlag för fortsatt arbete i frågan och i 

utveckling av digitala tolkhjälpmedel. Studiens fynd: att sjuksköterskor saknar kunskap om 

befintliga tillgängliga verktyg kan lägga grund till ett arbete mot fördjupad kunskap och tydlig 

implementering av nya verktyg. En modell med en språkansvarig sjuksköterska på varje 

avdelning skulle kunna vara en god början. Denna utbildas under några halvdagar med 

workshops. Där kunde de lära sig om de vanligast förekommande språkliga problemen. 

Sjusköterskorna kunde få utforska de bildverktyg som redan finns tillgängliga såväl som 

eventuella nya appar. Dessutom kunde de få fördjupad kunskap kring kroppsspråk som 

kommunikationsmedel i omvårdnaden, och inte minst öva på att föra samtal genom tolk.  
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Slutsats  

Sjuksköterskorna i denna studie upplevde att de blev begränsade i sin yrkesroll under arbetet 

med patienter som de saknar gemensamt språk med. De använde sig i första hand av 

kroppsspråk i dessa situationer och tyckte att det därför var lättare att ge tröst och stöd än att 

förklara och uppfatta patientens åsikter om diagnoser, behandlingar och läkemedel. 

Sjuksköterskorna efterfrågade en mer lättillgänglig och pålitlig översättningstjänst eller 

applikation för att underlätta den löpande omvårdnaden. Vår slutsats är att en mer 

lättillgänglig tolkservice eller app skulle förbättra både kommunikation, patientsäkerhet och 

personcentreringsarbetet och därmed ge en bättre omvårdnad. Ett sådant tekniskt hjälpmedel 

kan dock inte ensamt ses som hela lösningen, då implementering av såväl nya som befintliga 

verktyg är avgörande. Med en större kunskap och förbättrat informationsutbyte inom 

arbetsgrupperna finns möjlighet att förbättra arbetsmiljö såväl som omvårdnaden för enskilda 

patienter, och dessutom få ett mer välkomnande samhällsklimat på köpet.   
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