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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige har antalet invånare med utländsk bakgrund ökat de senaste 

åren vilket medför att hälso- och sjukvården vårdar allt fler patienter som inte kan 

det svenska språket. Informationsutbytet mellan patienten och sjuksköterskan är en 

viktig del av vårdandet. Arbetet inom hemsjukvården kan vara utmanande då allt 

fler patienter vårdas hemma, och sjuksköterskor ska kunna leva upp till de krav som 

ställs på att ge alla patienter god vård på lika villkor. Språkliga hinder kan vara en 

utmaning för sjuksköterskor i mötet med patienter. När kommunikationen inte 

fungerar på grund av språkbarriärer riskerar patientens vård att drabbas negativt. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

språkbarriärer vid mötet med patienter i hemsjukvården. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ induktiv ansats med åtta 

semistrukturerade intervjuer. Tre distriktssköterskor, en specialistsjuksköterska 

inom vård av äldre samt fyra sjuksköterskor deltog. Datainsamlingen analyserades 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier och tio underkategorier. 

Sjuksköterskorna använde sig ofta av olika strategier för kommunikation, genom 

kroppsspråket samt anhöriga och vårdpersonal som tolkar. Vidare upplevde 

sjuksköterskorna utmaningar i vårdarbetet vid språkbarriärer, där mer tid avsattes 

för patienterna. Även förutsättningar för god vårdrelation samt bedömning 

försvårades vid språkbarriärer. Sjuksköterskorna upplevde även skillnader i 

vårdmötet när ett gemensamt språk saknas, där kunskapen om olika kulturer 

upplevdes bristande. Språkbarriärer påverkade även sjuksköterskornas 

arbetsbelastning samt patienters förväntningar på hemsjukvården. 

Slutsats: Det krävs en fungerade kommunikation för att skapa en god vårdrelation. 

Att använda auktoriserad tolk är inte alltid optimalt inom hemsjukvårdens 

verksamhet då det krävs mer planering. Ofta tolkar anhöriga och kollegor istället. 

Det upplevdes ta mer tid att vårda patienter som inte talar svenska, önskemål fanns 

om att verksamheten anställer fler sjuksköterskor. Bristande kunskap om olika 

kulturer upplevdes, mer utbildning inom kulturella skillnader var önskvärt för att 

vårdrelationen med patienten kan förbättras. Förväntningarna på hemsjukvården 

upplevs höga från patienter som inte talar svenska, genom lättillgänglig skriftlig 

information på olika språk om hemsjukvårdens verksamhet kan rätt information nås 

ut till patienterna. 
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Abstract 

Background: In Sweden the number of residents with a foreign background has 

increased, and as a  result it is becoming more common in the health care to care for 

patients who cannot speak the Swedish language. The exchange of information 

between the patient and the nurse is an fundamental part of the care. The work 

within home care can be challenging as more patients are cared for at home and 

nurses must be able to live up to the requirements that are set, for all patients to 

receive good care on equal terms. Linguistic barriers can be a challenge for nurses 

when meeting patients. When the communication does not work due to language 

barriers, the patient's care risks being affected negatively. 

Aim: The aim of the study was to describe nurses' experiences of language barriers 

when meeting patients in home care. 

Method: The study was conducted with a qualitative inductive approach with eight 

semi-structured interviews. Three district nurses, one specialist nurse in the care of 

the elderly and four nurses participated. The data collection was analyzed based on a 

qualitative content analysis. 

Results: The analysis resulted in three main categories and ten subcategories. The 

nurses often used different strategies for communication, through the body 

language, and relatives and nursing staff as interpreters. Furthermore, the nurses 

experienced challenges in the health care by language barriers, where increased 

time was spent for the patients. Prerequisites to establish a good care relationship 

and nursing assessment were more difficult due to language barriers. The nurses 

also experienced differences in health care meeting when a common language is 

missing, where the knowledge of cultural differences was felt to be lacking. 

Language barriers also affected the nurses' workload and patients' expectations of 

home care. 

Conclusion: A well-functioning communication is required to create a good care 

relationship. Using an authorized interpreter is not optimal within the home care, as 

more planning is required. Instead relatives and colleagues are used as interpreters. 

It was perceived to take more time to care for patients who do not speak Swedish, 

therefor there was a wish that more nurses should be hired. Lack of knowledge in 

cultures was experienced, more education in cultural differences was desirable to 

improve the care relationship. The expectations of home care were high from 

patients who dont speak Swedish, through easily accessible information about home 

care in different languages can the right information reached to the patients.  
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1 Inledning 

Författaren har under sin yrkesverksamma tid som sjuksköterska i hemsjukvården 

mött många patienter i deras hem, där variationen av språk och kultur är bred. 

Arbetet i hemsjukvården medför olika utmaningar, och en av dem är språkbarriärer 

där patienter har begränsad eller ingen kunskap i det svenska språket. En väl 

fungerande kommunikation är viktig för att tillgodose patienters behov och ge en 

optimal vård. Denna studie anses betydelsefull att genomföra då en del av vården i 

Sverige idag sker i hem, där patienter saknar kunskaper i det svenska språket. 

Genom studien finns förhoppningar om att skapa en ökad förståelse för 

sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärer i hemsjukvården. Studien belyser 

sjuksköterskors perspektiv då de tillämpar vårdrelaterade insatser i vårdtagarens 

hemmiljö. 

2 Bakgrund 

2.1 Ett mångkulturellt Sverige 
Vid årsskiftet mellan 2017–2018 var 18,5% av befolkningen i Sverige utrikesfödda. 

Detta är en ökning sedan 1995 då siffran låg på 10,6%. Orsaker till varför 

människor söker sig till andra länder är olika. Det kan bero på våld och krig, men 

även turism, arbete eller besök av familj och vänner  (Statistiska centralbyrån, 

2018). Den ökade invandringen har medfört en påverkan på hälso- och sjukvården 

har skett på grund av språkbarriärer samt bristen på kvalificerade tolkar. Detta har i 

sin tur påverkar mötet mellan patienten och vårdpersonalen (Socialstyrelsen, 

2016a). Problematik uppstår där patienter som inte har svenska språket som 

modersmål känner sig i lägre grad informerade och delaktiga i vården, än de 

patienter som har svenska som modersmål (Socialstyrelsen, 2011). Migration bidrar 

till att variationer av språk blir mer vanligt. I en individs vardagliga liv kan det 

svenska språket vara tillräckligt, men när individen blir en patient kan 

kommunikativa hinder uppstå. Detta eftersom att förmåga att kunna språket är 

situationsberoende, där man är utsatt då man är hjälpsökande i kombination med 

bristande språkkunskaper (Bäärnhielm, 2013).  

2.2 Hemsjukvården i Sverige 
Hemsjukvård beskrivs som hälso- och sjukvård som ges i hemmet, såväl i ordinärt 

som särskilt boende samt i daglig verksamhet. Det omfattar medicinska insatser, 

rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal eller vårdpersonal med delegering. Ansvaret för de medicinska 

åtgärderna är sammanhängande över tid och åtgärder samt insatser ska ha föregåtts 

av vård- och omsorgsplanering (Socialstyrelsen, 2008). Det är inte helt enkelt att 

definiera hemsjukvård då det saknas fastställda kriterier och entydig beskrivning av 

hemsjukvårdens uppdrag i Sverige. Svårigheter finns att definiera omfattningen av 

regionens ansvar samt kommunernas ansvar. Vid otydligheter i ansvarsförhållanden 

och organisationerna kan det medföra att patienter och anhöriga hamnar ”mellan 
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stolarna”. Otydligheterna kan även försvåra för sjuksköterskan att genomföra sitt 

arbete (Josefsson & Ljung, 2017; Socialstyrelsen, 2008). Det är politikerna som 

avgör hur hemsjukvården ska organiseras och vilka resurser som ska användas 

(Josefsson & Ljung, 2017).  

Under 1992 genomfördes ädelreformen som innebär att kommuner har ansvar för 

hälso- och sjukvård som avser långvarig vård av äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Målet med ädelreformen var att äldre och svårt sjuka skulle få 

möjlighet att bo kvar hemma med tillgång till sjukvård i hemmet. De patienter som 

inte kände sig trygga med att bo hemma fick möjlighet att ansöka om plats på ett 

särskilt boende. Efter att ädelreformen trädde i kraft minskade antalet vårdplatser 

samt vårdtider på sjukhuset (Josefsson & Ljung, 2017). Hemsjukvården har i 

flertalet län övergått till kommunal regi och arbete pågår att föra över all 

hemsjukvård till kommunerna (SOU 2011:55). Hemsjukvårdens organisation och 

dess uppbyggnad kan variera mellan kommuner och regioner. Inom kommunen 

erbjuds sjukvård upp till sjuksköterskenivå. När en mer avancerad medicinsk 

bedömning och behandling behövs får patienter söka sig till regionen (Josefsson & 

Ljung, 2017). Då avtalen mellan kommun och region ser olika ut, skiljer det sig i 

vem som har rätt till hemsjukvård. En gemensam faktor i avtalen är att alla bygger 

på tröskelprincipen, där individer som inte kan ta sig till vårdinrättning kan få 

hemsjukvård. I vissa avtal anges det även att individen ska ha ett längre vårdbehov 

(SOU 2011:55). Vidare har även ett valfrihetssystem antagits i riksdagen av 

äldreomsorgen, där den enskilde personen har rätt att välja leverantör som ska utföra 

tjänsten vilket kan vara via offentlig eller privat sektor (SFS 2008:962). 

Då kraven på vården har ökat i takt med ett ökat antal svårt sjuka, är det fler som 

skrivs ut från slutenvården med ett behov av hemsjukvård. Detta har medfört att 

hemsjukvårdens innehåll varierar. Då allt fler svårt sjuka skrivs ut från slutenvården 

har en utveckling mot en mer avancerad vård i hemmet skett (Josefsson & Ljung, 

2017). Under 2018 hade nästan 410 000 personer insatser inom den kommunala 

hälso- och sjukvården, varv 43 procent av dessa fick insatser varje månad under året 

(Socialstyrelsen, 2019). Inom hemsjukvården kan en sjuksköterskas uppgifter se 

olika ut då behovet av vård kan variera, allt från förebyggande arbete till avancerad 

sjukvård. Patienternas ålder varierar från spädbarn till vuxna och äldre över 65år, 

detta kräver att sjuksköterskor inom hemsjukvården har bred kunskap inom 

omvårdnad samt medicin (Josefsson & Ljung, 2017).  

2.3 Sjuksköterskans roll i hemsjukvården 
En legitimerad sjuksköterska ansvarar för kliniska beslut som ökar individers 

möjligheter för att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa och uppnå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). För 

sjuksköterskor i hemsjukvården är ansvarsområdet brett. Insatser och mål ska 

bedömas samt beslutas. Planering av insatser ska ske, de ska även utföras, ledas 

samt delegeras. Allt detta ska göras i samverkan med patienten, anhöriga, 

vårdpersonal, handläggare och enhetschefer (Josefsson & Ljung, 2017). Vidare ska 

sjuksköterskor ha en kompetens för att kunna driva personcentrerad vård, där 

kontakt med andra yrkesprofessioner ofta sker bl.a. med läkare, fysioterapeuter och 

dietister (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Det är sjuksköterskan som ansvarar 
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för att de omvårdnadsåtgärder patienten är i behov av tillgodoses. För att möjliggöra 

detta förekommer det ofta delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter till 

vårdpersonal inom hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2008). För att en god och säker 

vårt ska kunna upprätthållas behöver planering och samordning av patientens vård 

ske kontinuerligt. Därav föreslår Socialstyrelsen (2008) att en patientansvarig 

sjuksköterska införs i samtliga hemsjukvårdens verksamheter, där möjlighet ges för 

sjuksköterskan att följa upp och utvärdera vården för en patientgrupp. 

2.3.1 Brist på specialistutbildade sjuksköterskor 

Sjuksköterskeprofessionen är i ständig utvecklig då organisations- och 

kunskapsutvecklingen sker hela tiden samt ökade krav på förbättrad kvalitet och 

kostnadseffektivitet. Utvecklingen av professionen är nödvändig för att säkerställa 

att legitimerade sjuksköterskor har den kompetens som krävs för att möta patienters 

behov och därmed kunna utveckla omvårdnad (Josefssons & Ljung, 2017). I 

Sverige råder det stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor, av alla 

sjuksköterskor är antalet specialistsjuksköterskor under 50 procent. Detta är lite då 

det bedöms att cirka 70 procent av alla Sveriges sjuksköterskor bör vara 

specialistutbildade (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). En av 

specialistutbildningar är distriktssköterskor. De är verksamma både i region, 

kommuner samt privat sektor. Distriktssköterskor kan arbeta bl.a. inom 

hemsjukvården, primärvården och barn- och skolhälsovården. Arbetet innefattar en 

specialistkompetens inom läkemedel, behandling, prevention på en självständig nivå 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Dock väntas antalet specialistutbildade 

sjuksköterskor minska  under de närmaste åren då många av nuvarande 

specialistsjuksköterskor är över 55 år (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

2.3.2 Vård på lika villkor 

Att få vård i hemmet via hemsjukvården innebär en förändring i individens liv, 

hemmamiljön blir till en viss del arbetsplats för vårdpersonal. Därmed präglas 

vården av en avvägning mellan vårdpersonalens behov av optimal arbetsmiljö och 

patientens integritet (Glasdam, Henriksen, Kjær & Praestegaard, 2013). När arbete 

utförs i patienters hem behövs en medvetenhet om att man är gäst i patientens hem. 

Det krävs att patienten betraktas som en del av planeringen och genomförandet av 

vården, för att patienten ska vara nöjd över sin vård (Johansson, Borell & Lilja, 

2009; McWilliam et al. 2014).  En stor del av sjuksköterskans arbete ska utföras i 

enlighet med gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och 

sjukvården. Ett etiskt förhållningssätt ska prägla sjuksköterskans arbete, där all 

omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, respekt för 

självbestämmande, värdighet och integritet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). 

Sjuksköterskan ska i vårdarbetet främja en miljö där värderingar och 

trosuppfattningar hos den enskilda och allmänheten respekteras. Ett ansvar finns för 

att patienter får korrekt och tillräcklig information på ett kulturellt anpassat sätt. 

Sjuksköterskan delar även ansvar med samhället för att tillgodose allmänhetens, och 

framförallt sårbara befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Vidare bygger sjuksköterskans arbete utifrån att all 

vård ska ges på lika villkor med respekt för alla människors lika värde (SFS, 

1982:763). Vården ska erbjuda patienten delaktighet i sin egna vård, för möjlighet 
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till delaktighet krävs det att patienten får information på rätt sätt (SFS, 2010:659). 

Således ska den utformas så att den är anpassad efter patientens språkliga bakgrund 

och andra individuella förutsättningar. Sjuksköterskan ska fastställa att patienten har 

förstått den information som förmedlats (Socialstyrelsen, 2015). Detta kan bli en 

utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal då en ökad invandring till Sverige har 

skett vilket kan medföra att språkbarriärer uppstår mellan personal och patienter 

(Socialstyrelsen, 2016a). 

2.4 Kommunikationens betydelse 
Kommunikation kan ske i många olika former, inte bara ord utan kan även uttryckas 

på ett icke-verbalt sätt genom ansiktsuttryck, kroppshållning och rörelse (Fossum, 

2013). Den professionella kommunikationen inom vården ska bidra till att bistå 

patienten med hjälp eller stöd, där kärnan i kommunikationen bygger på att 

respektera patienten, lyssna aktivt och vara öppen (Eide & Eide, 2009). 

Kommunikationen med patienter har en stor betydelse i arbetet för att främja hälsa, 

vid fungerade kommunikation möjliggörs chansen att patientens möte med vården 

blir mer effektiv. Själva språket är nyckeln till kommunikation, det ger verktyg till 

att sätta ord på känslor och upplevelser. Men språket kan även innebära 

begränsningar för kommunikation (Bäärnhielm, 2013). För en god kommunikation 

och ett gott bemötande i vården krävs att den kulturella, sociala och etniska 

mångfalden hos patienter uppmärksammas. Om patienten och vårdgivaren har 

skilda kulturella erfarenheter och bakgrunder kan mötet bli mer begränsat. De flesta 

flyktingar som kommer till Sverige får en bristfällig introduktion till den svenska 

hälso- och sjukvården. Detta kan medföra att den svenska sjukvården, 

organisationen, syn på sjukdom, hälsa och ohälsa samt behandling är främmande för 

den nyanlände flyktingen (Bäärnhielm, 2013). När en barriär i kommunikationen 

specifikt beror på att parterna talar olika språk, kallas det för språkbarriär (Svenska 

Akademiens Ordbok, 2018). Språkbarriärer riskerar att patienten inte har möjlighet 

att uttrycka sig och det medför även en begränsning i mötet för såväl patienten och 

sjukvårdspersonal (Hanssen, 2007). 

2.4.1 Språkbarriär som hinder 

Den största stressutlösande faktorn hos människor som invandrat är 

kommunikationssvårigheter, då det är genom kommunikationen individerna lär sig 

förstå den nya landets miljö och kultur. När begränsad kommunikation sker med 

omgivningen kan den som invandrat isolera sig på grund av svårigheter att söka ett 

socialt stöd och nätverk (Hanssen, 2005). Språkbarriärer kan även påverka 

utlandsföddas motivation till att söka vård (Zou & Parry, 2012). Dessutom kan 

dessa patientgrupper utveckla en motvilja till att ta kontakt med vården på grund av 

språkbarriärer, därav har dessa patienter ofta sämre följsamhet vid behandling och 

uppföljning inom vården (Karliner, Hwang, Nickleache & Kaplan, 2010). När 

patient och sjuksköterska inte talar samma språk kan viktiga delar i 

omvårdnadsprocessen inte utföras och därmed påverkar det patienten negativt. 

Exempelvis så kan inte patienten uttrycka sina symtom, vilket i sin tur kan påverka 

att nödvändig behandling uteblir (Bischoff et al., 2003). 

Sårbarheten tenderar att öka bland patienter som vårdas i ett land där de inte 

behärskar det officiella språket. Sårbarheten beror till en viss del på 
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kommunikationssvårigheter som uppstår vid informationsutbytet om sin sjukdom 

(Aelbrecht, Pype, Vos & Deveugele, 2016). Därför det viktigt att inom hälso- och 

sjukvården använda sig av professionella tolkar när sjuksköterska och patient inte 

talar samma språk. Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen (2017:900) samt i 

patientlagen (SFS 2014:821), således är hälso- och sjukvården skyldiga att anlita en 

tolk om en vårdsökande patient inte talar svenska. Dock är det ofta anhöriga som 

agerar tolkar, istället för att en auktoriserad tolk beställs. Patienters erfarenheter av 

att använda auktoriserade tolkar och anhöriga, skiljer sig från patient till patient. 

Många patienter föredrar att använda en oberoende auktoriserad tolk i vårdmöten, 

då de upplever att anhöriga filtrerar informationen om hälsotillståndet. I vissa 

kulturer är det inte heller accepterat att dela med sig av sin intima och personliga 

information till närstående (Aelbecht, Pype, Vos & Deveugele, 2016; Eide & Eide, 

2009). 

2.5 Risker i sjuksköterskans arbete vid språkbarriärer  
Studier visar att sjuksköterskor upplever att språkbarriärer är ett stort hinder och 

orsakar missförstånd vid informationsöverföringen till patient. Det upplevs 

tidskrävande och är en bidragande orsak till upplevd stress (Taylor, Nicolle & 

Maguire, 2013). Risker för patienter har identifierats vid språkbarriärer i vården, 

exempelvis att sjuksköterskan inte kontrollerar patientens identitet innan 

medicinutdelning eller att patienten inte förstår att hen behöver vara sängliggande, 

och därför har stigit upp ur sängen med en stor fallrisk som följd (Van Rosse, De 

Bruijne, Suurmond, Essink-Bot & Wagner, 2016). Sjuksköterskor upplever även att 

språkbarriärer stör kommunikationen, de har en vilja till att hjälpa men vet inte 

riktigt var de ska börja. En oro finns över deras förmåga att göra en adekvat 

bedömning när kommunikationen inte fungerar, exempelvis vid smärtbedömningar 

som är ett komplext område. Individers smärta är unik och subjektiv, där språket är 

en beroende faktor för att beskriva smärtan. Språkbarriärer försvårar 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten, vilket även försvårar 

sjuksköterskans bedömning samt behandling av patientens smärta (McCarthy, 

Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). Således är en fungerande kommunikation en 

förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna ge en god och säker vård. När tolkar 

saknas i sjuksköterskans arbete finns det fall där kollegor som är flerspråkiga 

sjuksköterskor får agera tolkar. Dock medför det fler arbetsuppgifter till 

sjuksköterskan, vilket leder till att arbetet bli överbelastat (Ali & Johnson, 2016). 

Studier visar även att sjuksköterskor i hemsjukvården upplever ökad säkerhet när 

professionella tolkar översätter. Eftersom översättningen blir mer korrekt i 

jämförelse med då anhöriga agerar som tolk. När anhöriga tolkar kan viss värdefull 

information utelämnas, detta problem förhindras när professionella tolkar används 

(Brämberg & Sandman, 2012; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). Vidare 

beskriver sjuksköterskor att det upplevs utmanande att få tillgång till tolkar, då det 

ibland saknas kunskap och tydliga rutiner för hur sjuksköterskan ska gå tillväga för 

att få tillgång till tolktjänster. Ett problem inom hälso- och sjukvården är att få fram 

tolk i tid, sannolikheten att det finns ledig tolk i det språk som behövs kan vara liten 

(Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011).  
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3 Teoretisk referensram 

Vårdvetenskap har både teoretisk och tillämpad kunskapsbildning som syfte och 

beskrivs som en normativ disciplin. Med detta menas att den är uppbyggt kring ett 

bestämt värde och perspektiv, exempelvis hälsa. Konsensusbegreppen patient, hälsa, 

miljö och vårdande ringar in den vårdvetenskapliga disciplinen, och ger grunden för 

den forskning som kan bedrivas inom den. Inom vårdvetenskap är fokus att skapa 

kunskap om hälsa samt vårdande, för att kunskapen därmed ska kunna tillämpas på 

ett sätt som gynnar den enskilda individens hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärlden är den subjektiva upplevelsen som en individ har av världen som denne 

lever i. Den är unik och personligt för varje individ, samtidigt som den delas med 

andra och kan beskrivs som världen som den erfars. Genom livsvärlden gestaltar sig 

hälsa, lidande, välbefinnande och sjukdom. Livsvärldsteorin kan skapa möjligheter 

för sjuksköterskan att förstå sig själva samt patienter genom öppenhet och 

följsamhet. Vården bör utgå från patientens livsvärld som grund, för att därmed 

kunna förstå och se hela patienten. När detta görs ökar patientens känsla av 

delaktighet i dennes hälso-och vårdprocesser och möjligheten för god vård ökas 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Språkbarriärer försvårar möjligheten för 

sjuksköterskan att förstå patienten och ta del av dennes livsvärld. 

Med vårdvetenskapen som utgångspunkt är det därmed värdefullt att möta patienter 

som inte kan det svenska språket med intresse och öppenhet för hur patienten mår, 

där både verbal samt icke verbal kommunikation har en betydande roll. 

Sjuksköterskan måste ur ett vårdande perspektiv förstå patienten för att erhålla 

information om hälsotillståndet, så en god vårdrelation samt hälsa kan uppnås 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Studien teoretiska ansats utgår från det vårdvetenskapliga begreppet vårdande 

möten. Detta begrepp diskuteras nedan utifrån arbetets bakgrund, problemområde 

samt syfte. 

3.1 Vårdande möten 
Vårdande med strävan att stärka patienters hälsoprocesser, lindra lidande och stärka 

välbefinnande är beroende av att det finns någon form av relation. I möten med 

patienter måste det utvecklas vårdande relationer och ett vårdande möte. 

Vårdrelationen är den relation som skapas mellan en vårdare och patient, relationen 

är betydelsefull för patientens vård och är avgörande om vården blir positiv eller 

negativ. Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient kännetecknas av ett 

professionellt förhållningssätt, där fokus är på patienten och dennes behov av vård. 

En god vårdrelation skapas för att kunna bevara och främja patientens egna resurser 

och hälsoprocesser samt för att öka patientens trygghet och delaktighet i sin egna 

vård. Sjuksköterskor ska arbeta utifrån de riktlinjer och lagar som ställs, för att en 

god och säker vård ska uppnås. I mötet med patienter är det således viktigt att 

sjuksköterskan bildar en vårdrelation, för att detta ska ske är det viktigt att patienten 

blir sedd och förstådd. Således behöver båda parter kunna kommunicera och förstå 

varandra, för att minska risken för att patientens vård blir sämre (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 
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Det är sjuksköterskan som bär ansvar för samspelets utveckling med patienten, och 

den vård som ska skapas. Sjuksköterskan ska med sin kompetens, kunskap och 

ställningstagande se till att mötet blir vårdande. Ens egna och patienters livsvärld är 

unik och utgörs av det vardagliga liv vi lever. Genom att ha livsvärlden i fokus och 

se den enskilda individen kan sjuksköterskan förstå patienters upplevelse av hälsa, 

sjukdom och välbefinnande. Sjuksköterskan får möjlighet att ta del av patienters 

livsvärld genom ett öppet och följsamt förhållningssätt, som kännetecknas av att 

möta patienten så förutsättningslöst som möjligt. På så vis ser sjuksköterskan varje 

patient som en unik individ, och utvecklar därmed en ökad förståelse för varje 

patients behov. Dock kan det vårdande mötet aldrig innebära en enkelriktad rörelse, 

där ena parten är aktiv och den andra passiv mottagare. En ömsesidig tillit måste 

finnas mellan patient och sjuksköterska i det vårdande mötet, där även patienten 

måste uppmuntras att uttrycka sina behov samt önskemål. Uppstår ett gott vårdande 

möte kan det resultera i att patienten känner en ökad delaktighet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sjuksköterskans arbete i hemsjukvården skall ha patientens 

livsvärld i åtanke, för att välbefinnande skall kunna uppnås hos patienten. Däremot 

är det vårdande mötet ömsesidigt, som ibland kräver att patienten blir delaktig. I det 

vårdande mötet är patienten i behov av att kunna kommunicera och uttrycka sina 

behov, vid språkbarriärer försvåras denna möjlighet. 

4 Problemformulering 

Allt fler patienter vårdas i hemmet med hjälp från hemsjukvården, där 

sjuksköterskan har ett ansvar att upprätthålla god och säker vård.  I Sverige har 

antalet invånare med utländsk bakgrund ökat de senaste åren. Detta har bidragit till 

ett mer mångkulturellt samhälle där språkliga variationer bli allt mer vanligt. 

Språkliga hinder kan vara en utmaning för sjuksköterskor i mötet med patienter. Vid 

språkbarriärer som medför att kommunikationen inte fungerar riskerar patientens 

vård att drabbas negativt. Informationsutbytet mellan sjuksköterskan och patienten 

är en viktig del av vårdandet, för att vården ska ske på ett patientsäkert sätt. En 

förutsättning för en god vård är att patienten är delaktig i sin vård. 

Arbetet inom hemsjukvården kan vara utmanande då allt fler patienter vårdas 

hemma, och sjuksköterskor ska kunna leva upp till de krav som ställs på att ge alla 

patienter god vård på lika villkor. Men hur ser det ut i praktiken när språkbarriärer 

uppstår? Då antalet invandrare till Sverige har ökat anses det aktuellt att beskriva 

sjuksköterors erfarenheter av språkbarriärer i hemsjukvården och hur det påverkar 

vårdandet.  

5 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer 

vid mötet med patienter i hemsjukvården. 
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6 Metod 

6.1 Design 
Då studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer vid 

mötet med patienter i hemsjukvården tillämpades en kvalitativ design. Denna design 

är mest lämplig att använda sig utav när det är individers erfarenheter som ska 

studeras. Data samlades in genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att få 

en djupare förståelse av människors erfarenheter (Polit & Beck, 2017). Inom 

kvalitativ forskning kan det vara svårt att få fram en absolut sanning, istället utgår 

man från att verkligheten kan betraktas från olika perspektiv (Priebe & Landström, 

2017). 

Studien utfördes med en induktiv ansats för att så förutsättningslöst som möjligt 

samla in och analysera data. Genom en induktiv ansats ges en djupare förståelse och 

större fokus på informanternas erfarenheter av språkbarriärer vid mötet med 

patienter i hemsjukvården (Graneheim & Lundman, 2017). Den insamlade datan har 

analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). 

6.2 Urval 
En kvalitativ studie kännetecknas av ett färre antal informanter, för att få en ökad 

förståelse för individers upplevelser och berättelser. Informanterna bör väljas utifrån 

intresse till att tillföra något intressant till studien (Polit & Beck, 2017). Vidare 

grundas urvalskriterierna på att informanterna har erfarenhet inom ämnet som ska 

undersökas (Kristensson, 2014). 

Majoriteten av sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården är grundutbildade, 

anledning till detta är troligtvis på grund av den brist som råder på 

specialistutbildade distriktssköterskor. Studien har därför baserats på både 

specialistutbildade samt grundutbildade sjuksköterskors erfarenheter, för att få en så 

trovärdig bild av ämnet som möjligt.  

Rekrytering av informanter skedde genom bekvämlighetsurval under förutsättning 

att informanterna hade erfarenhet utifrån studiens syfte. Författaren valde att 

intervjua informanter från flera olika verksamheter inom hemsjukvården. 

Inklusionskriterier för studien var sjuksköterskor som hade minst ett års erfarenhet 

av att arbeta i hemsjukvården. De skulle även ha ett patientansvar samt erfarenhet av 

att vårda patienter i hemmet som inte behärskar det svenska språket. 

Exklusionskriterier var de sjuksköterskor som arbetade mot funktionsnedsättning 

och särskilt boende samt de som endast arbetade kvällar och nätter. Detta för att 

studien fokuserade på språkbarriärer i patienters egna hem där man ofta som 

sjuksköterska arbetar ensam. Inom särskilt boende samt gruppboende finns 

vårdpersonal tillgängliga hela tiden med risk för att någon av dem kunde agera tolk. 

Sjuksköterskor som arbetar kvällar samt nätter är inte patientansvariga 

sjuksköterskor och deras möte med patienter kan ske tillfälligt under en viss tid. 

Antalet intervjuer inom intervjustudier brukar ligga mellan 10 – 15 och kan skifta 

beroende på tid och resurser som finns tillgängliga (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Utifrån tidsramen samt universitetets riktlinjer ansågs antalet 8-10 intervjuer vara 

lämpligt. Totalt var åtta sjuksköterskor intresserade och samtliga inkluderades i 

studien då de passade in på inklusions- och exklusionskriterierna. Tre informanter 

var distriktssköterskor, en specialistsjuksköterska inom vård av äldre och resterande 

var grundutbildade sjuksköterskor. Av de åtta informanterna var tre män och fem 

kvinnor, åldersspannet varierade mellan 27 – 70 år (Medelvärde 48). De hade varit 

yrkesverksamma som sjuksköterskor mellan 3 – 40 år, och hade arbetat inom 

hemsjukvården mellan 2 – 24 år. Vidare i studiens resultat kommer informanterna 

att benämnas som sjuksköterskor. 

6.3 Datainsamling och genomförande  
Datainsamlingen utgjordes av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Genom 

intervjuer skapas en övergripande bild av problemområdet och genom att författaren 

lyssnar på sjuksköterskors berättelser om erfarenheter kan deras kunskap om 

arbetssituationen, tankar och åsikter framföras (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & 

Beck, 2017). Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att de inleds med 

öppna frågor som under intervjun blir allt mer detaljerat där möjlighet ges till 

informanterna att berätta fritt utifrån deras upplevelser. Intervjuerna byggdes på 

förutbestämda frågor enligt en intervjuguide (Bilaga C) som hade upprättats av 

författaren. Frågorna från intervjuguiden behövde inte tas upp enligt viss ordning 

utan anpassades efter vad som framkom under intervjuns gång (Kristensson, 2014; 

Kvale & Brinkman, 2014; Patel & Davidson, 2017). 

En pilotintervju genomfördes innan intervjuerna påbörjades. Detta för att kontrollera 

intervjuguiden och säkerställa att intervjun gav svar på studiens syfte (Patel & 

Davidsson, 2017). Vidare är en pilotintervju viktig för att säkerställa att 

inspelningsinstrument fungerar, att tidsåtgången är rimlig samt övning på 

genomförandet för författaren (Danielsson, 2017). Under intervjun fick författaren 

innehållsrika och utförliga svar, därav valde författaren att inte göra några mer 

justeringar samt att ha med pilotintervjun i studiens resultat. Om pilotintervjun ger 

svar på syftet och inga ändringar görs i efterhand kan den inkluderas i studiens 

resultat (Polit & Beck, 2017).  

Kontakt togs med respektive verksamhetschef  från fem olika verksamheter i ett län 

i södra Sverige via telefon samt en verksamhet via mejl med kort information om 

studien samt förfrågan om intresse. Den verksamhet som kontaktades via mail 

svarade aldrig och författaren kunde inte nå ansvarig verksamhetschef via telefon.  

De resterande fem verksamheter visade intresse och fick via mejl skriftlig 

informationsbrev om studien (Bilaga A) samt förfrågan om att ta kontakt med 

anställda sjuksköterskor som kunde vara intresserade av att delta i studien. 

Verksamhetscheferna presenterade skriftlig information (Bilaga B) för intresserade 

sjuksköterskor. Totalt var åtta sjuksköterskor från fyra olika verksamheter 

intresserade av att delta i studien. Rekrytering av informanter pågick under perioden 

maj – september 2019.  

Intervjuerna utfördes under juni och september 2019, i samråd med informanterna 

utifrån deras önskemål och tillgänglighet. Samtliga platser som valdes var i avskilda 

rum på informanternas arbetsplats under arbetstid. Innan intervjuerna påbörjades 
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fick informanterna information om studien samt läsa informationsbrevet, de fick 

även möjlighet att ställa frågor. Samtliga informanter fick skriva under en 

samtyckesblankett (Bilaga D). Intervjuerna spelades in som ljudfil via författarens 

telefon som därefter överfördes direkt till datorn. Både telefonen samt datorn var 

skyddade med lösenord. Intervjuerna varade mellan 35 – 62 minuter och 

informanterna hade god tid på sig att besvara frågorna. De inspelade intervjuerna 

transkriberades ordagrant av författaren i nära anslutning till intervjuerna.  

6.4 Dataanalys 
Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Genom en kvalitativ innehållsanalys 

framhävs det manifesta innehållet i intervjuerna där fokus är på att urskilja likheter 

och olikheter i textens innehåll. Författaren läste materialet flertal gånger för att 

uppnå en bättre helhetsuppfattning och djupare förståelse (Ganeheim & Lundman, 

2004). Med hänsyn till konfidentialitet fick varje transkriberad intervju en egen 

färgkod under analysprocessen, och slutligen ett nummer som urskiljer 

informanterna i resultatet. 

Därefter togs meningsbärande enheter ut från det transkriberade materialet. 

Meningsbärande enheter är ord eller meningar som hänger ihop, och är betydande 

för studiens syfte. Dessa meningsbärande enheter markerades och kopierades över 

till en tabell i programmet Word. De meningsbärande enheterna kondenserades 

därefter genom att texten kortades ner samtidigt som det väsentliga innehållet 

kvarstår. Därefter kodades de kondenserade texterna till en kort beskrivning av 

innehåll. När alla meningsbärande enheter fick koder gick författaren tillbaka och 

kontrollerade att koderna beskrev rätt innehåll. Koderna jämfördes utifrån likheter 

och skillnader. Utifrån de kodade enheterna skapades flera underkategorier vilka 

sedan kom att sorteras i kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel från 

analysprocessen som visar vart kategorierna har sin grund visas i tabell 1. I studiens 

resultatdel kommer citat från intervjuerna att visas då citat kan öka studiens 

trovärdighet eftersom läsaren själv kan skapa sig en uppfattning av innehållet i 

resultatet (Patel & Davidsson, 2017).  
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Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag kan inte 

förklara vad jag ska 

göra under alla 

processer. Exempel 

nu ska jag tvätta 

såret, då får jag visa 

istället för att 

berätta. 

Kommunikation 

sker genom att 

visa alla steg 

som ska göras 

Kommunicera 

genom att visa 

Kroppsspråk 

som 

kommunikation 

Olika strategier 

för 

kommunikation 

… det är väldigt 

svårt. Patienter som 

inte kan svenska 

tycker att det gör 

jätteont och liksom 

mycket grimaser. 

Och då kan man 

heller inte fråga, 

vad det är, gör det 

ont eller är det bara 

att de tycker att det 

är obehagligt. 

Det är svårt, jag 

kan inte bara 

fråga vad det är 

som gör ont 

Bedöma 

smärta 

Påverkan på 

vårdrelationen 

och 

bedömningar 

Utmaningar i 

vårdarbetet 

De förväntar sig allt 

möjligt, om det är 

bestämt med enbart 

blodprover i 

hemmet, så tror 

oftast patienterna 

att allt annat även 

ingår i det. 

Om det är 

bestämt en 

insats tror 

patienten oftast 

att allt annat 

ingår 

Tror allt ingår Språkbarriärer 

medför 

kunskapsbrist 

och högre 

förväntningar 

Skillnader i 

vårdmötet när 

ett gemensamt 

språk saknas 

Tabell 1. Exempel från analysen 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
Författaren till studien genomförde en etisk egengranskning enligt Etikkommittén 

Sydost anvisningar (Bilaga E). Utifrån egengranskningen framkom det att ingen 

vidare etisk prövning behövdes. Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) fastställer 

att forskningsprojekt som avser människors känsliga personuppgifter, där en risk 

eller fysisk påverkan på informanterna kan ske ska prövas av en 

etikprövningsnämnd. Informanternas konsekvenser av att delta i studier skall alltid 

övervägas, riskerar konsekvenserna att vara allvarliga bör forskaren överväga ifall 

studien skall avbrytas.  

De forskningsetiska överväganden i studien grundar sig på Vetenskapsrådets (2017) 

fyra etiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Principerna bygger på respekt för andra människor samt syftar 

till att skydda deltagarnas rättigheter.  

Informationskravet upprätthölls genom att författaren skriftligt informerade 

informanterna om studiens syfte samt hur den ska genomföras (Bilaga B). Det 

framkom tydligt att deltagandet var helt frivilligt och att uppgifter som lämnades 
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inte skulle användas till något annat syfte än för studien. Vidare hade informanterna 

i studien rätt att avbryta sin medverkan utan motivering, informanterna lämnade 

även skriftligt samtycke (Bilaga D) enligt samtyckeskravet. Enligt 

konfidentialitetskravet avidentifierades informanternas uppgifter och arbetsplats. 

Det insamlade materialet sparades i en lösenordskyddad dator som endast 

författaren har tillgång till. All data från intervjuerna raderades efter att studien var 

färdigställd och godkänd. Det insamlade materialet har endast varit avsett för denna 

studie.  

Utöver de etiska principerna ska studiens nytta och informanternas risker vägas mot 

varandra, där informanternas väl ska komma i första hand (Vetenskapsrådet, 2017). 

Författaren anser att nyttan med studien är att informanterna genom sin medverkan 

får möjlighet att synliggöra sitt arbete inom hemsjukvården samt lyfta sina 

erfarenheter av språkbarriärer. Riskerna bedömdes av författaren vara låga, då 

studien handlade om att belysa sjuksköterskors erfarenheter och intervjumaterialet 

behandlades konfidentiellt. 

7 Resultat 

Analysprocessen resulterade i tre huvudkategorier och tio underkategorier (Tabell 

2). Resultatet redovisas i rubriker och underrubriker som motsvarar huvudkategorier 

och underkategorier. Utvalda avidentifierade och numrerade citat från olika 

informanter förekommer för att förtydliga och styrka resultatet. 

Underkategori Huvudkategori 

Kroppsspråk som kommunikation  

Olika strategier för 

kommunikation 
Auktoriserad tolk 

Hemtjänstpersonal och kollegor som tolkar 

Anhöriga som tolkar 

Ökad tidsåtgång  

Utmaningar i vårdarbetet Påverkan på vårdrelationen och bedömningar 

Vårdandet av utskrivna patienter försvåras vid 

språkbarriärer  

Språkbarriärer medför hinder att förstå andra 

kulturer 

 

Skillnader i vårdmötet när 

ett gemensamt språk saknas Arbetsbelastningen påverkas vid språkbarriärer 

Språkbarriärer medför kunskapsbrist och högre 

förväntningar 

Tabell 2. Underkategorier och huvudkategorier 

7.1 Olika strategier för kommunikation 
Huvudkategorin belyser sjuksköterskornas erfarenheter av språkbarriärer och 

strategier de använder sig utav för att kunna kommunicera med patienterna. Detta 

gjordes dels genom att använda kroppsspråket och visa patienterna vad som skulle 

göras. Auktoriserad tolk användes också men det förekom även att sjuksköterskorna 

tog hjälp av hemtjänstpersonal, kollegor och anhöriga som tolkar. Utöver dessa 

strategier kunde ibland översättningsprogram i mobiltelefonen användas för att 
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underlätta kommunikationen. Detta var en positiv erfarenhet, under förutsättning att 

patienterna inte var analfabeter.  

7.1.1 Kroppsspråk som kommunikation 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att kroppsspråket utgjorde en stor del av 

kommunikationen vid hembesöken hos patienterna och det var ett sätt för dem att 

göra sig förstådda. Det använde sig väldigt ofta av kroppsspråket, det föll naturligt 

för dem att göra det och oftast har det fungerat väldigt bra. Genom att använda 

gester, visa vad som skulle göras och peka på föremål underlättades 

kommunikationen. Sjuksköterskorna läste även av patientens kroppsspråk för att 

bedöma om de har förstått och är nöjda, eller om de besväras av något. 

Det är ju väldigt mycket kroppsspråk som man får använda sig av, och det 

kommer man väldigt långt med. Är det ett blodprov då tar jag fram armen och 

så visar jag och man tar fram grejerna och dukar upp, visar att jag ska ta här. 

Och då visar patienten och nickar att de förstår. (Informant 7) 

Genom kroppsspråket försökte sjuksköterskorna göra det bästa av situationen hos 

patienterna, men det upplevdes inte alltid vara optimalt att endast använda sig av 

kroppsspråket. Vissa sjuksköterskor använde sig av fantasin och gissade sig fram 

vid olika situationer. 

7.1.2 Auktoriserad tolk  

De sjuksköterskor som hade erfarenhet av att använda auktoriserad tolk ansåg att det 

var en förutsättning för ett bra möte. Framförallt för att säkerställa att 

informationsöverföringen skedde på ett korrekt sätt. När en auktoriserad tolk 

bokades skedde kommunikationen via högtalarfunktion på telefon för majoriteten av 

sjuksköterskorna. Ett planerat hembesök med en auktoriserad tolk medförde en 

trygghet för sjuksköterskorna, då en tolk var kunnig i språket och översatte allt som 

sades. Sjuksköterskorna bokade en auktoriserad tolk när mycket information skulle 

ges till patienterna, exempelvis när läkare gjorde hembesök eller vid större 

planeringsmöten. Vid enklare insatser kontaktade inte sjuksköterskorna någon 

auktoriserad tolk då arbetet gick att utföra ändå. Flera sjuksköterskor beskrev att det 

inte fanns tid för att kontakta en tolk, då många besök är oplanerade och akuta.  

Trots fördelarna framkom även negativa aspekter med att använda en auktoriserad 

tolk. Erfarenheterna var att tiden inte upplevdes räcka till när en tolk var bokad, 

sjuksköterskorna var tvungna att planera in hembesöken väl. Ibland hann inte all 

information tas upp då den bokade tiden tog slut. Sjuksköterskorna upplevde att 

mötet inte var lika följsamt, då kommunikationen skulle ske via tolken istället för 

direkt med patienten. Även tekniken kunde strula i form av att man inte hörde vad 

tolken sa eller att täckningen var dålig. Det upplevdes ibland krångligt att boka tolk 

och tillgången var svår. 

Sen kan jag uppleva att det blir på något sätt stelt. Man tappar lite fokus från 

patienten och omgivningen… Ibland kan det vara svårt att förstå och höra 

tolken. Och att det blir lätt att man börjar prata i mun på varandra för man 

kommer på saker man vill säga. (Informant 1) 
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Några sjuksköterskor hade aldrig använt sig av auktoriserad tolk, dels för att 

behovet aldrig fanns då anhöriga eller personal tolkade, men även för att 

verksamheten saknade avtal eller tydliga rutiner för bokning av tolk. 

7.1.3 Hemtjänstpersonal och kollegor som tolkar 

Sjuksköterskor uppgav att de har tagit hjälp av flerspråkig hemtjänstpersonal som 

har agerat tolk vilket upplevdes positivt. Sjuksköterskorna upplevde att de var 

lättillgängliga, hade kunskap kring patientens omvårdnad och att de får mer ut av 

vårdmötet. De upplevde även en trygghet i att använda hemtjänstpersonal som tolk. 

Detta eftersom hemtjänstpersonal hade kontinuerlig kontakt med patienten och hade 

mer kännedom om hen, samt att patienterna upplevdes trygga i att någon som de 

kände tolkade åt dem.  Det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna hade mer 

tillit till att hemtjänstpersonal tolkade allt på ett korrekt sätt, i jämförelse när 

auktoriserad tolk eller anhörig tolkar. 

Det är bättre att använda personalen i första hand. För jag har kontinuerlig 

kontakt mer personalen, och de har i sin tur bra kontakt med patienten då de 

ofta är där. Och om de talar samma språk så underlättar detta enormt för oss 

sjuksköterskor. (Informant 5) 

Några sjuksköterskor hade erfarenhet av att sjuksköterskekollegor tolkade, eller att 

de själva kunde patientens språk. Detta upplevdes som en positiv fördel, dels för 

sjuksköterskans arbete underlättades, men även för patienten då kommunikationen 

kunde ske fritt. Däremot uppgav de sjuksköterskor som själva var flerspråkiga att 

det kunde bli mycket arbete kring dessa patienter. På grund av detta uppgav några 

sjuksköterskor att flerspråkiga sjuksköterskor inte borde vara patientansvariga för 

dessa patienter, då det lätt kunde bli en högre arbetsbelastning. 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att verksamheten i framtiden bör anställa fler 

sjuksköterskor som är flerspråkiga, då det anses som en fördel. 

7.1.4 Anhöriga som tolkar 

Alla sjuksköterskor hade erfarenhet av att använda sig av anhöriga som tolk, detta 

ansågs effektivt och smidigt. Oftast bodde anhöriga hemma hos patienten och fanns 

på plats, medan vissa kunde nås via telefon. Patienterna upplevdes ofta som trygga i 

att ha någon anhörig som tolkar åt dem.  

Dock ansågs det inte alltid optimalt att använda anhöriga som tolk. 

Sjuksköterskorna var osäkra på om anhöriga verkligen tolkade allt som sagts till 

patienten. De upplevde en känsla av att den anhöriga styrde samtalet och fokus 

tappades bort från patienten. Enligt sjuksköterskorna hände det att anhöriga kunde 

ge missvisande information om patientens mående, när patienten i själva verket inte 

upplevde samma sak. Även de anhörigas språkkunskap i svenska upplevdes 

bristande, där en osäkerhet upplevdes kring hur mycket den anhöriga har förstått.  

Jag brukar märka att anhöriga inte frågar patienten allt det jag ställer fråga om, 

utan de kan ibland svara själva istället. Och informerar patienten mindre.  

(Informant 6) 
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7.2 Utmaningar i vårdarbetet 
Sjuksköterskorna beskrev flera utmaningar i vårdarbetet när patienten inte talade det 

svenska språket. Oftast avsattes mer tid för patienterna samtidigt som 

sjuksköterskorna upplevde att tiden ändå inte alltid räckte till. Det upplevdes svårt 

både att informera och uppnå en vårdrelation med patienten men även att göra 

bedömningar av patienters hälsotillstånd. Sjuksköterskorna upplevde även att 

patienterna skrevs ut snabbt från sjukhuset, vilket medförde att planeringen vid 

utskrivning och informationsöverföringen till patienterna var bristande. 

7.2.1 Ökad tidsåtgång 

Enligt sjuksköterskorna tog hembesöken längre tid hos patienter som inte kunde tala 

det svenska språket. Dels för att det tog mer tid att visa och förklara för patienten 

vad som skulle göras, men även för att någon skulle tolka. Detta medförde att mer 

tid planerades in i förväg för dessa patienter.  

Det är väl de enkla besöken kan ta längre tid än vanligt. Då man inte kan prata 

så lätt. Man behöver förklara kanske flera gånger, och på ett annat sätt än som 

man är van med. (Informant 3) 

Enligt sjuksköterskorna tog det generellt mer tid att vara patientansvarig för de 

patienter som inte talade svenska. Mer tid gick för planering, förberedelser, 

uppföljningar samt för att säkerställa att patienten hade fått och förstått information. 

Vissa sjuksköterskor förmedlade en önskan om att verksamheten borde avsätta mer 

tid för patienterna i form av att anställa fler sjuksköterskor. Det framkom även 

önskemål om en anpassning av antalet patienter som sjuksköterskan ska ansvara för, 

utifrån om patienterna kan prata svenska eller inte.  

7.2.2 Påverkan på vårdrelationen och bedömningar 

Under intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna upplevde det jobbigt att inte 

kunna kommunicera fritt med patienterna på ett naturlig sätt. Det försvårade att 

skapa en trygg vårdrelation, då sjuksköterskorna inte kunde fråga patienten diverse 

frågor och lära känna dem personligen. Några sjuksköterskor beskrev att det var 

utmanande när djupare och svåra samtal skulle ske, exempelvis om känslor och 

smärta. 

Det är ju samtal, alla dessa samtal. Vid frågan: varför har jag ont? Ja, varför 

har du ont, liksom. Det kan finnas sju svar till det, eller möjliga svar. Att man 

inte kan diskutera fritt runt det då. (Informant 2) 

Bedömningar av patienternas hälsotillstånd kunde vara utmanande då 

sjuksköterskorna inte kunde fråga patienterna hur de mådde och vad de besvärades 

av. Sjuksköterskorna upplevde att patienter som inte talade svenska kunde uttrycka 

smärta på ett mer dramatiserat sätt genom att vara högljudda och med mycket 

grimaser, än vad de var vana vid. Detta försvårade för sjuksköterskorna att göra en 

bedömning, ifall smärtan var så pass stark eller om det var ett sätt för patienterna att 

uttrycka smärta så sjuksköterskorna skulle förstå. Vid akuta hembesök fanns det 

ingen möjlighet att ordna tolk, då utgick sjuksköterskorna från sina egna 

erfarenheter och yrkeskompetens. 
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7.2.3 Vårdandet av utskrivna patienter försvåras vid språkbarriärer 

Sjuksköterskorna uppgav att det var många patienter som skickades hem från 

sjukhuset alldeles för tidigt. Planeringen och informationsöverföringen vid 

utskrivning från sjukhuset upplevdes bristande. Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna inte var lika delaktiga i sin vård och planering i jämförelse med de 

patienter som kunde svenska. Patienter som inte kunde det svenska språket hade 

ofta inte fått eller förstått informationen om vilka insatser som hemsjukvården 

skulle utföra. Språkbarriärerna försvårade arbetet för sjuksköterskorna vid första 

mötet, då det upplevdes ofta rörigt hemma hos patienterna efter utskrivning från 

sjukhuset. Patienten och anhöriga hade väldigt många frågor, och sjuksköterskorna 

kunde inte alltid kommunicera fritt på grund av språkbarriärer. Detta medförde ett 

större ansvar för sjuksköterskorna att styra upp planeringen och tillgodose 

patienternas vårdbehov hemma. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte 

förstod eller visste vilka åtgärder som behövde göras, exempelvis att hämta ut nya 

recept som läkare på sjukhuset ordinerat. Vissa patienter upplevdes ha blivit lovade 

insatser i hemmet från sjukhuset, trots att patienterna inte uppfyllde kriterierna för 

insatserna. Detta medförde att sjuksköterskorna fick förklara hur hemsjukvårdens 

verksamhet fungerade och vilka insatser patienterna var berättigade till, vilket kunde 

vara utmanande. En sjuksköterska ringde alltid till avdelningarna när patienter som 

inte kunde svenska språket planerades hem med insatser från hemsjukvården. 

Genom att ringa avdelningen kunde sjuksköterskan säkerställa att avdelningen och 

patienterna får korrekt information om vilka insatser som hemsjukvården kan hjälpa 

med. Men även för att gå igenom planeringen muntligt med avdelningen så ingen 

information missas inför hemgång. 

7.3 Skillnader i vårdmötet när ett gemensamt språk saknas 
Vid vårdandet av patienter som inte talar det svenska språket fanns det flera 

skillnader i vårdmötet. Sjuksköterskorna uppgav att det fanns kulturella skillnader 

som de inte hade kunskap om vilket försvårade mötet. Språkbarriärerna medförde 

svårigheter för sjuksköterskorna att kommunicera och lära sig mer om patienternas 

kultur. Det framkom även att en ökad arbetsbelastning uppkom i form av mer arbete 

omkring patienterna att ansvara för, då patienterna inte visste hur saker skulle 

åtgärdas. Sjuksköterskorna upplevde även att patienterna och deras anhöriga hade 

förväntningar av insatser från sjuksköterskan som inte var inom hemsjukvårdens 

ansvar. 

7.3.1 Språkbarriärer medför hinder att förstå andra kulturer  

Sjuksköterskorna upplevde att det var roligt med olika kulturer men att det även 

kunde upplevas utmanande. Språkbarriärerna försvårade för sjuksköterskorna att 

fråga om diverse kulturskillnader, vilket medförde en okunskap om patienternas 

kultur som var en stor del av deras liv. De försökte anpassa och lyssna till 

patienternas önskemål men ibland kunde det vara svårt då vården skiljer sig åt i 

Sverige i jämförelse med patienternas hemländer. En försiktighet beskrevs bland 

sjuksköterskor vid hembesöken, där de försökte öka sin kunskap om patientens 

kultur och anpassa vårdandet utifrån det.  

Enligt sjuksköterskorna var patienterna ofta gästvänliga och ville bjuda på kaffe 

eller fika. Detta upplevdes som något viktigt i kulturen och sjuksköterskorna 
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upplevde att de ibland tackade ja för att visa patienten respekt, trots att de egentligen 

inte hade tid till det. På grund av språkbarriärer kunde inte sjuksköterskorna 

beskriva för patienterna om de inte hade tid, en oro fanns över att patienterna skulle 

ta illa upp. En sjuksköterska beskrev hur det i efterhand framkom att en patient inte 

upplevde sig bli tagen på allvar då sjuksköterskor inte stannade kvar och drack té.  

Under intervjuerna beskrev sjuksköterskorna att patienter som inte kan svenska 

språket oftast bor tillsammans med sin familj, där vuxna barn ibland fungerar som 

vårdare. Vid hembesök kunde det vara mycket folk i bostaden vilket ibland 

upplevdes stressigt, eftersom det ställdes många olika frågor på en gång. Patienterna 

var beroende av att någon tolkar åt dem, men även anhöriga hade frågor som inte 

alltid hade med patientens vård att göra. Sjuksköterskorna var beroende av att ha 

anhöriga på plats för att vårda, samtidigt som det kunde upplevas stressigt. 

I dem situationerna tycker jag kan vara lite stressigt. Det känns om patienten 

inte kommer i fokus då det är så mycket annat runt omkring. Och att anhöriga 

har många frågor till mig som vårdpersonal. Men samtidigt är jag inte där för 

att berätta för dem, jag är ju där för patientens skull. (Informant 4) 

Ibland upplevde sjuksköterskorna att  det kunde vara svårt att tolka situationer då 

anhöriga och patienter använder ett högre tonläge och mer kroppsspråk. 

Missförstånd kunde ske i form av att sjuksköterskorna trodde att anhöriga var arga, 

fast de i själva verket bara pratade på det viset. Sjuksköterskorna uttryckte en 

försiktighet vid vårdandet av patient med motsatt kön, då vissa patienter ville bli 

undersökta av en sjuksköterska av samma kön. För att säkerställa om patienterna var 

okej med att bli vårdade av motsatt kön fick sjuksköterskorna ibland gå via anhöriga 

eller personalen, istället för direkt med patienten. En sjuksköterska upplevde det 

svårt att förstå olika religioner och hur patienter kunde ha en stark tillit till Gud, 

eftersom sjuksköterskan själv inte kunde relatera till det. Detta medförde att 

sjuksköterskan reflekterade och diskuterade det med sig själv och kollegor, istället 

för att göra det med patienten. Sjuksköterskorna som själva har ursprung från annat 

land upplevde att de hade lättare för att förstå andra patienters kulturer på grund av 

deras egna kulturella erfarenhet. Flertalet sjuksköterskor poängterar att det vore bra 

med utbildning om kulturella skillnader, både i skolan men också inom 

verksamheten. På så sätt hade sjuksköterskorna blivit mer förberedda och förstått 

patienterna bättre, vilket hade varit en förutsättning då de inte kan kommunicera fritt 

med patienterna. 

7.3.2 Arbetsbelastningen påverkas vid språkbarriärer 

Att ansvara för patienter som inte talar svenska upplevdes av flera sjuksköterskor 

medföra fler arbetsuppgifter och därmed en ökad arbetsbelastning. De upplevde att 

arbetet inte kunde ske lika smidigt som vanligt, ofta brukade även besöken ta längre 

tid vilket resulterade i mindre tid hos någon annan patient. Detta eftersom de inte 

kunde kommunicera fritt med patienten och var beroende av att någon ska tolka. 

Fanns det ingen annan som kunde hjälpa patienterna tog sjuksköterskorna på sig ett 

ansvar att lösa problem åt dem. Sjuksköterskorna upplevde att det blev smidigast så, 

då de inte var säkra att patienterna skulle ordna att någon hjälper dem. 
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Sjuksköterskorna upplevde även att patienterna och anhöriga passade på att fråga 

om olika saker som inte hade med hemsjukvården att göra.  

Vissa sjuksköterskor uttryckte att de även kunde göra lite extra för de patienter som 

inte talade svenska. Därmed utfördes insatser som egentligen inte var under 

sjuksköterskornas ansvarsområde, en sjuksköterska beskrev sig själv som patientens 

förlängda arm. Exempelvis genom att sjuksköterskan ringde till olika vårdinstanser 

åt patienterna, då patienterna inte kunde ringa själva eftersom de enbart kunde sitt 

modersmål. En annan sjuksköterska beskrev det som att gå över ansvarsgränsen och 

ordna saker åt patienten i förebyggande syfte. Detta då det kunde medföra 

konsekvenser i framtiden i form av mer arbete för sjuksköterskan om man låter bli 

att göra något. Sjuksköterskorna upplevde osäkerhet om patienten eller anhöriga har 

förstått den information som gavs, även om tolk användes. Istället tog 

sjuksköterskorna själva på sig ansvar för vissa åtgärder då det inte var säkert om 

patienten eller anhöriga skulle kunna lösa det på annat sätt.  

Patienterna passar på att fråga andra saker eller ha hjälp med andra saker som 

kanske inte riktigt är mitt ansvarsområde. Då tror de att man kan lösa alla 

problem …. Jag sätter gränserna. Men ändå finns det vissa saker man kan göra 

lite extra, som egentligen inte har att göra med hemsjukvård. (Informant 8) 

De sjuksköterskor som var flerspråkiga eller hade kollegor som var det upplevde att 

det lätt kunde bli mer arbete kring patienterna. Eftersom patienterna kunde 

kommunicera och framföra frågor och önskemål, även kring saker som inte var 

inom hemsjukvårdens ansvar. När patienten behövde hjälp så låg ansvaret i första 

hand hos den flerspråkiga sjuksköterskan då ingen annan kunde tala samma språk.  

7.3.3 Språkbrister medför kunskapsbrist och högre förväntningar 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att patienterna och anhöriga antog att 

hemsjukvården kunde erbjuda alla insatser som de själva önskade. Detta medförde 

att de hade högre förväntningar på hemsjukvården. Språkbarriärerna försvårade för 

sjuksköterskorna att beskriva hemsjukvårdens verksamhet, framförallt vid första 

mötet. Önskade insatser kunde variera allt från att boka tider till olika vårdinstanser, 

erbjuda provtagning i hemmet, receptförnyelser samt hämta ut läkemedel. 

Anledningen till detta tros bero på att patienterna inte hade kännedom om hur 

hemsjukvårdens verksamhet fungerade. Men sjuksköterskorna beskriver även att 

anhöriga och patienterna uttryckte en oro över att själva ansvara för olika insatser, 

då de beskrev att de inte förstod eller visste hur de skulle gå tillväga. 

Sjuksköterskorna upplevde även att patienterna trodde att det inte var större skillnad 

mellan sjukhuset, vårdcentralen och hemsjukvården. Patienterna utgick från att all 

vårdpersonal tillhörde samma verksamhet och därför arbetade på samma sätt. Detta 

kunde skapa en frustration bland sjuksköterskorna då patienterna inte kunde förstå 

hur olika verksamheter fungerade. 

Det var mer en frustration, att jag upplevde att dom inte förstod hur saker och 

ting skulle vara. Hur de skulle vända sig och till vem, och när de skulle vända 

sig till vem. (Informant 7) 
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Informationen som fanns tillgänglig för patienterna upplevdes bristtillfällig. 

Sjuksköterskorna hade en önskan om att mer skriftlig samt muntlig information 

fanns lättillgängligt för patienterna från samhället. Detta gällde framförallt 

information om hur olika hälso- och sjukvårdsverksamheter fungerade, då flertalet 

av sjuksköterskorna ofta fick förklara för patienterna om hur de arbetar inom 

hemsjukvården och vilka insatser som faktiskt ingick. Lättillgänglig information 

skulle kunna bidra till att patienterna blev mer självständiga i samhället och sin egen 

vård.  En sjuksköterska beskrev även att hjälpen från hemsjukvården ofta kom för 

sent för de patienter som inte kunde det svenska språket. Där anhöriga försökt vårda 

patienten under en  längre tid fram tills att det blev ohållbart. Oftast visste varken 

patienterna eller anhöriga om vilken hjälp de kunnat få betydligt tidigare.  

8 Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer 

vid mötet med patienter i hemsjukvården. Resultatet visar att sjuksköterskor ofta 

använder sig av kroppsspråket samt anhöriga och vårdpersonal som tolkar vid mötet 

med patienter som inte talar det svenska språket. Språkbarriärer medför även att mer 

tid avsattes för patienterna, samtidigt som det är svårt att skapa en bra och naturlig 

vårdrelation. Kunskapen om de kulturella skillnaderna upplevdes bristillfälliga,  

språkbarriärer försvårade för sjuksköterskorna att föra en dialog och öka kunskapen 

om patienternas kulturer. Även språkbrister medförde svårigheter för patienterna att 

förstå information samt hur hemsjukvårdens verksamhet fungerade, vilket 

upplevdes utmanande att hantera av sjuksköterskorna. 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion där författaren kommer diskutera 

studiens tillvägagångssätt och dess styrkor samt svagheter. Vidare i 

resultatdiskussionen kommer författaren diskutera de tre olika huvudfynden som 

framkommit från resultatet: Olika strategier för kommunikation, utmaningar i 

vårdarbetet och skillnader i vårdmötet när ett gemensamt språk saknas. 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Design 

Eftersom studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

språkbarriärer vid mötet med patienter i hemsjukvården är kvalitativ ansats att 

föredra enligt Polit och Beck (2017). Författaren ansåg att det var ett lämpligt val av 

metod då studien belyser sjuksköterskornas upplevda erfarenheter. Genom en 

intervjustudie ges möjlighet för informanterna att beskriva sina erfarenheter av ett 

fenomen (Kristensson, 2014). 

Valet av metod svarade på studiens syfte, vilket troligtvis även en litteraturstudie 

hade kunnat. Det finns mycket vetenskapliga artiklar som bygger på kommunikation 

och språkbarriärer i vården vid sökning i databasen Cinahl. Dock kan det vara svårt 

att hitta artiklar som utgår från den svenska hemsjukvårdens verksamhet. Dessutom 

har Sverige fått en ökad invandring under de senaste åren (Statistiska centralbyrån, 

2018) vilket kan bidra till att det inte finns tillräckligt aktuell forskning till dagens 
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situation. En enkätstudie hade inte bidragit till samma djupare förståelse som 

författaren ville lyfta i studien. 

Då resultatet som presenteras är beroende av den kontext som studien genomförs i, 

kan inte resultatet generaliseras (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare har författaren 

tagit ansvar att presentera studien och urvalet på ett så tydligt och trovärdigt sätt 

som möjligt, för att öka överförbarheten. Eftersom studiens trovärdighet och kvalité 

påverkar överförbarheten, kan studiens resultat vara överförbart till snarlik situation 

vilket ökar trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren anser att 

resultatet  kan vara överförbart inom hemsjukvård som bedrivs på liknande sätt som 

i länet där studien utfördes.  

8.1.2 Urval 

Författaren utgick från ett bekvämlighetsurval där informanter som hade erfarenhet 

av studiens syfte och ett intresse av att medverka deltog. Val av urvalsmetod 

användes för att lättillgängligt hitta frivilliga informanter. Detta kan ses som en risk 

då det belyser en viss grupps erfarenheter snarare än fenomenet i sig (Polit & Beck, 

2017). Författaren valde att intervjua sjuksköterskor från flera verksamheter, för att 

få ett varierat innehåll av materialet. Detta anses som en fördel då Kristensson 

(2014) beskriver att det kan vara en risk att informanterna arbetar inom samma 

organisation, eftersom variationen av information som informanterna ger kan 

minska. En av verksamheterna var den verksamhet författaren själv arbetar inom. 

Detta kan anses som en nackdel då informanterna kan ha påverkats av relationen till 

författaren, och därmed även deras svar på intervjufrågorna. Då författaren inte fick 

svar från en verksamhet samt en verksamhet där inga intresserade sjuksköterskor 

fanns, inkluderades den verksamhet författaren själv arbetar inom. En förfrågan till 

någon annan verksamhet kunde ha skett, men på grund av tidsbrist samt avstånd 

valde författaren att inte gå vidare med annan verksamhet. 

För att studiens trovärdighet ska öka är urvalet av stor vikt, där informanterna ska ha 

erfarenhet inom ämnet (Graneheim & Lundman, 2004). Därav har författaren 

inkluderat sjuksköterskor som arbetet inom hemsjukvården i minst ett år. Detta 

resulterade i att informanterna i studien hade varierande erfarenhet av 

hemsjukvården, mellan 2 – 24 år. Detta anses som en fördel då informanternas 

varierande erfarenhet gav variation i resultatet, vilket kan öka resultatets 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). I studien deltog tre män och fem 

kvinnor, fördelningen speglar verksamheterna där majoriteten av sjuksköterskorna 

är kvinnor. Informanternas ålder samt kön kan ha påverkat resultatet, det är möjligt 

att andra aspekter och erfarenheter framkommit om spridningen av ålder och kön 

varit mer varierande. I efterhand har författaren reflekterat över behovet av att utöka 

inklusionskriterierna, där sjuksköterskorna ska ha haft erfarenhet av att vårda 

patienter som inte kan svenska mer än tre gånger. På så sätt kan det eventuellt ha 

medfört mer varierande erfarenheter. Dock tror inte författaren att det har påverkat 

resultatet negativt då mycket framkom under intervjuerna.  

8.1.3 Datainsamling och genomförande 

En intervjustudie är tidskrävande vilket kan betraktas som en nackdel, men trots 

detta valde författaren att genomföra kvalitativa intervjuer. Detta för att 
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informanterna kan beskriva sina erfarenheter på en djupare nivå, till skillnad från 

enkätstudie. Genom semistrukturerade intervjuer gavs möjlighet för informanterna 

att berätta sina erfarenheter fritt, med utrymme för följdfrågor (Kristensson, 2014). 

Nackdelen med semistrukturerade intervjuer var att det ibland fanns svårigheter att 

få svar som var relaterade till studiens syfte, men detta underlättades med hjälp av 

intervjuguiden (Bilaga C). 

Inför intervjuerna utfördes en pilotintervju, detta för att kontrollera intervjuguidens 

kvalité då frågorna i intervjuerna ska vara relaterade till studiens syfte (Kristensson, 

2014). Pilotintervjun gav även författaren en möjlighet att öva på att intervjua. Då 

författaren inte har erfarenhet eller kunskap i intervjuteknik, kan det minska studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Eftersom författaren inte ändrade något i 

intervjuguiden efter pilotintervjun ingick den i studiens resultat, vilket kan ses som 

en nackdel. Författaren bedömde dock efter transkriberingen att pilotintervjun 

tillförde nytta till studien. Hade författaren haft erfarenhet att genomföra intervjuer 

kunde det bidragit till ett bättre och rikare datamaterial som skulle påverka studiens 

trovärdighet.  

Polit och Beck (2017) beskriver att det är viktigt att intervjuerna hålls på avskild 

plats som informanterna själva får välja. I denna studie fick informanterna därför 

själva välja plats. Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på 

informanternas arbetsplats. Detta ansågs positivt och smidigt då informanterna inte 

behövde avvika från arbetsplatsen. Under tre olika intervjuer uppkom störande 

moment i form av att kollega kom in eller att informantens telefon ringde, vilket kan 

ha påverkat informanternas svar i stunden.  

Under två tillfällen intervjuades två informanter under samma dag, efter önskemål 

från informanterna. Att ha fler än en intervju under samma dag kan anses som 

negativt. Detta eftersom det är mycket information som tas in på en gång, samtidigt 

som det ökar risken att blanda ihop tolkningarna av intervjuerna. Vidare har 

författaren skrivit studien själv vilket kan vara en nackdel, då resultatets 

tillförlitlighet kan öka om det är flera författare som är med vid intervjun som kan 

observera och tolka svaren (Graneheim & Lundman, 2004). Dock kan det även vara 

negativt att vara två intervjuare, då informanterna kan uppleva intervjuaren som inte 

ställer frågor som ett störningsmoment (Danielson, 2017). 

Det är svårt i förväg att bestämma hur många intervjuer behövs för att en 

datamättnad ska uppstå. En datamättnad uppstår när inga nya aspekter framkommer 

i intervjuerna (Polit & Beck, 2017). Författaren skrev i informationsbrevet att 

intervjuerna skulle ta cirka 60 minuter att utföra, detta för att informanterna skulle 

kunna planera sin arbetstid. Längden på intervjuerna varierade mellan 35 – 62 

minuter. Författaren ansåg detta som positivt då intervjuerna ansågs tillräckligt 

djupa och innehållsrika. Författaren anser att en mättnad uppstod efter sista 

intervjun då intervjun inte tillförde någon ny information. Polit och Beck (2017) 

beskriver att djupare och rikare information kan inhämtas genom att längre 

intervjuer genomförs, där kvantiteten inte alltid är det viktiga. Antalet intervjuer 

baseras även på den tidsram och anvisningar som angavs från universitetet vid 

självständiga arbeten.  
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8.1.4 Dataanalys 

Analysen av datan genomfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) som en 

innehållsanalys för att granska informanternas erfarenheter så förutsättningslöst som 

möjligt. Författaren strävade efter att bevara studiens trovärdighet genom att sätta 

den egna förförståelsen åt sidan. Författarens förförståelse av det undersökta 

området består i erfarenhet av att arbeta i hemsjukvården och möta patienter som 

inte talar svenska. Således är författaren insatt i de utmaningar som kan uppstå vid 

mötet. Kristensson (2014) beskriver att vid granskning av data finns det en risk att 

författarens förförståelse leder till egna tolkningar som kan placeras i resultatet. 

Därför har författaren varit medveten om förförståelsen och reflekterat kring den 

under hela processen, för att minska risken att den påverkar resultatet (Polit & Beck, 

2017). Graneheim och Lundman (2004) menar dock att det alltid sker en tolkning 

till en viss grad. Därför har författaren till denna studie fokuserat på det manifesta 

innehållet med latenta inslag. Författaren har även diskuterat studiens material med 

handledaren, vars förförståelse är annorlunda än författarens, vilket ökar studiens 

tillförlitlighet. Vidare har författaren tydligt beskrivit tillvägagångsättet för vald 

metod, urval, datainsamling, genomförande och analys. Citat har använts i resultatet 

för att ge läsaren en möjlighet att tolka resultatet, men även för att öka 

trovärdigheten av studiens resultat (Graneheim & Lundman,2004). Därav har 

författaren valt att lyfta citat från varje informant, detta belyser även att analysen har 

baserats på alla informanters berättelser (Kristensson, 2014). Studiens tillförlitlighet 

stärks även då analysprocessen är synlig för läsaren, med tydlig beskrivning samt en 

tabell som är mer överskådlig. 

8.1.5 Forskningsetiska överväganden 

Författaren har under hela studiens gång tagit hänsyn till etiska övervägande. 

Informanterna fick skriftlig (Bilaga B) och muntlig information om studien, samt 

om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Trots att det var flera olika verksamheter avstod författaren från att 

namnge vilket län ingått i studien, detta för att minimera risken av att kunna 

identifiera informanterna samt för att värna om deras konfidentialitet. 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Olika strategier för kommunikation  

I resultatet framkom det att kroppsspråket utgjorde en stor del av kommunikationen. 

Sjuksköterskorna försökte göra sig förstådda med hjälp av kroppsspråket och visa 

patienterna vad som skulle göras vid hembesöken. Studier visar att beroende på 

vilken typ av information som ska förmedlas, är det inte alltid lämpligt att inte 

använda sig av verbal kommunikation. Genom att uttrycka sig med kroppsspråk och 

gester upplever sjuksköterskorna att det visar patienten att de är tillmötesgående för 

att skapa en vårdrelation, trots språkbarriärer (Hemberg & Vilander, 2017). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie försökte göra det bästa av situationen. Dock 

upplevdes det inte alltid optimalt att använda sig av kroppsspråket, då de ibland 

använde fantasin och fick gissa sig fram. Pergert et al. (2008) beskriver att icke 

verbal kommunikation bör kombineras med verbal kommunikation för att undvika 

missförstånd. Detta var dock inte möjligt för sjuksköterskorna i studien då det 
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gemensamma språket saknades och tillgången till tolk inte alltid fanns. Vidare 

försökte sjuksköterskorna i studien via patienternas kroppsspråk bedöma om de 

hade förstått informationen, var nöjda eller var besvärade av något. Dahlberg och 

Segesten (2010) belyser vikten av att kunna kommunicera, genom att göra sig 

förstådd för att försöka få en uppfattning om patientens hälsotillstånd och livsvärld. 

Genom att ha livsvärlden i fokus och se den enskilda individen kan sjuksköterskan 

förstå patienters upplevelse av hälsa. Sjuksköterskorna i studien beskrev att när 

patienterna nickade tolkades det som om patienterna hade förstått det sjuksköterskan 

ville förmedla. Studier visar dock att kroppsspråk och gester tolkas olika beroende 

på kultur, vilket kan medföra missförstånd. Patienterna får då inte nödvändig 

information, då en nick kan betyda diverse saker i olika kulturer och därmed tolkas 

på olika sätt (Sobel & Sawin, 2014). Att enbart använda sig av kroppsspråk och 

gester som kommunikationssätt kan ses som en risk, då man inte kan säkerställa att 

informationen har uppfattats korrekt. Schyve (2007) beskriver att det är av vikt för 

patientsäkerheten att en fungerande kommunikation sker, för att patienter ska kunna 

få en säker vård kräver det en kommunikation som fungerar. Vidare poängterar 

Kersey-Matuisak (2015) att bristande kommunikation kan ha en negativ inverkan på 

bl.a. tillgång till vård, information och behandlingsresultat.  

Resultatet i studien visar att sjuksköterskorna ansåg att användandet av en 

auktoriserad tolk skapar förutsättning för ett bra möte, dock finns det inte alltid tid 

eller möjlighet för att boka tolk då många besök är oplanerade och halvakuta. Även 

negativa aspekter framkom där sjuksköterskorna upplevde att mötet med patienterna 

inte var lika följsamt när en auktoriserad tolk används, då de talade med tolken i 

första hand istället för patienten. Detta belyser även Cioffi (2003) i sin studie där 

sjuksköterskor undvek telefontolk i möjligaste mån då det resulterade i en stel 

stämning under samtalets gång i mötet med patienten. Vidare i föreliggande resultat 

varierade sjuksköterskornas kunskap kring rutiner vid bokning av tolk. Författaren 

upplevde att sjuksköterskorna inte visste när och hur tolk skulle bokas, vilket 

medförde att auktoriserad tolk inte prioriterades i det dagliga arbetet. Även 

tidsaspekten och organisatoriska faktorer påverkade bokning av auktoriserad tolk. 

Detta anser författaren går emot patientlagen (SFS 2014:821) där hälso- och 

sjukvården har en skyldighet att förse patienter med en auktoriserad tolk, för 

patientens rätt till information om den egna hälsan och behandlingen. Vidare visar 

tidigare forskning att tillgången till tolk inom hälso- och sjukvården påverkar om 

patienten söker vård eller inte (Mei Lan et al., 2016). Socialstyrelsens (2016b) 

kartläggning av tillgång till tolkar inom hälso- och sjukvården visar att det råder 

brist på kvalificerade tolkar, efterfrågan på tolkar har ökat markant och i synnerhet 

efter 2015 års stora tillflöde av asylsökande.  

I resultatet framkom det att det var betydligt vanligare och ofta förekommande att 

använda anhöriga som tolkar istället för en auktoriserad tolk. Detta ansågs som 

smidigt och effektivt då anhöriga ofta fanns på plats. Däremot ansågs det inte 

optimalt, då osäkerhet upplevdes om anhöriga verkligen tolkade allt 

sjuksköterskorna sa. Även Meddings och Haith-Cooper (2008) poängterar detta i sin 

studie där anhöriga som tolkar anses osäkert då de kan välja att utesluta viss 

information. Vidare kan förhållanden i en familj har stor inverkan på hur tolkningen 

sker, vissa närstående önskar inte använda sig av en auktoriserad tolk. Detta kan 
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medföra problem och utmaningar i de fall patienterna själva önskar en auktoriserad 

tolk (Kai, Beavan & Faull, 2011). Sjuksköterskorna i föreliggande studie framförde 

även att patienterna upplevdes ofta trygga med att ha någon anhörig som tolkade åt 

dem. Hilder et al. (2016) beskriver att om relationen mellan närstående och 

patienten kännetecknas av tillit kan det främja informationsutbytet mellan 

sjuksköterskan och patienten. Mer utrymme ges för patientens känslor att framhävas 

där sjuksköterskan får en större förståelse för patientens aktuella hälsa. Att använda 

närstående som tolk var en fördel då de oftast var flexibla och kunde avsätta mer tid 

hos patienten. Detta i förhållande till auktoriserade tolkar då sjuksköterskorna var 

tvungna förhålla sig till en tidsram (Hilder et al., 2016). Detta styrks i Dahlberg och 

Segensten (2010) livsvärldsteori, där närstående ska inkluderas då det är en del av 

patientens livsvärld. Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten 

kännetecknas av ett professionellt förhållningssätt, där fokus är på patienten och 

dennes behov av vård. Således om patienten önskar att en anhörig tolkar och 

upplever en trygghet i det, ska sjuksköterskan vara tillmötesgående. Vidare i 

resultatet förekom det sjuksköterskor som var flerspråkiga och kunde tolka åt 

patienter som inte kunde svenska. Detta underlättade sjuksköterskornas arbete men 

det medförde även mer arbete. Även Patriksson, Berg, Nilsson och Wigert (2017) 

belyser detta i sin studie, där flerspråkiga sjuksköterskor inte hann med sina egna 

arbetsuppgifter eftersom de hade svårt att tacka nej vid förfrågan om att översätta. 

Socialstyrelsen (2016b) beskriver dock i sin kartläggning att flertalet regioner 

planerat projekt där flerspråkig personal ska användas som stödfunktion när 

auktoriserad tolk inte finns tillgänglig. Detta på grund av den brist på kvalificerade 

tolkar som råder i Sverige. 

8.2.2 Utmaningar i vårdarbetet  

Sjuksköterskorna i studien upplevde att hembesöken tog längre tid för de patienter 

som inte kunde svenska språket. Det tog även generellt mer tid att vara 

patientansvarig sjuksköterska då mer tid gick åt bl.a. planering och för att säkerställa 

att patienterna fått och förstått information. Genom att avsätta mer tid vid 

hembesöken kunde sjuksköterskorna förklara och visa patienterna vad som ska 

göras. Studier visar att patienter kände sig mer nöjda när sjuksköterskor tog sig tid 

att förklara och försöka förstå patientens önskan (Sevinc et al., 2016). Tid kan 

möjligen ses som en faktor som arbetsplatser skulle kunna erbjuda mer av till de 

sjuksköterskor som vårdar patienter som inte kan det svenska språket. 

Sjuksköterskorna i studien förmedlade en önskan om att anställa fler sjuksköterskor, 

för att på så sätt få mer tid med patienterna. Coleman och Angostas (2013) beskriver 

att sjuksköterskor strävar efter att ge god vård till patienter, trots att språkbarriärer 

försvårar det. Ett sätt att undvika att språkbarriärer försvårar mötet var genom att 

spendera extra tid med patienten. Patienterna märkte när sjuksköterskor gjorde sitt 

bästa för att hjälpa dem och försökte förstå vad de ville förmedla, vilket medförde 

en ömsesidig förståelse. Detta belyser även Dahlberg och Segesten (2010) i mötet 

med patienter, där det är viktigt att en vårdrelation bildas. För att detta ska ske ska 

patienten bli sedd och förstådd. Genom att sjuksköterskan avsätter mer tid hos 

patienten och försöker tillgodose behoven av vård, kan en trygg vårdrelation 

upprätthållas. 
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Bedömningar av patienters hälsotillstånd var utmanande för sjuksköterskorna i 

föreliggande studie då de inte kunde fråga patienterna vad de besvärades av. 

Bedömning av smärta upplevdes utmanande då patienterna ofta uttryckte smärta 

genom att vara mer högljudda och grimasera. Även tidigare studier belyser 

svårigheter med att göra bedömningar vid språkbarriärer och kulturella skillnader, 

patienter som immigrerat kan agera mer högljutt och uttrycksfullt. Detta försvårar 

bedömningen för sjuksköterskan och dess allvarlighetsgrad (Nielsen & Birkelund, 

2009). Även kulturella skillnader kan ha en påverkan på hur smärta uttrycks, där 

vissa kulturer är tydliga med att uttrycka sin smärta medan man i andra kulturer 

håller det inom sig själv (Cioffi, 2003). Sjuksköterskorna i föreliggande studie fick 

ofta utgå från sina erfarenheter och yrkeskompetens vid akuta hembesök. Risken 

med detta kan vara att patienterna inte blev delaktiga i sin vård eller missade viktig 

information. Schwartz (2010) menar att missförstånd vid språkbarriärer kan medföra 

allvarliga påföljder om t.ex. vårdanvisning eller medicin hanteras fel. Freeney och 

Tiernans (2009) beskriver även att stressen kan öka hos sjuksköterskor när de inte 

kan kontrollera kommunikationen, vilket leder till en sämre vård för patienterna. 

I resultatet fram kom det att förutom bedömningar så var det svårt att skapa en trygg 

vårdrelation med patienterna på grund av språkbarriärer. Sjuksköterskorna kunde 

inte prata fritt och inte heller lära känna patienterna personligen. Detta belyser 

Jirwe, Gerrish och Emami (2010) som beskriver att vården blir opersonlig eftersom 

sjuksköterskan och patienten inte kan kommunicera på ett betryggande sätt. Studier 

visar även att bland sjuksköterskor kunde frustration och otillräcklighet upplevas, då 

språkbarriärer begränsade dem att ge tillräckligt med information om patientens 

vård (Easterby et al., 2012). Att ta sin an patientens livsvärld är av vikt för att 

tillgodose en god vårdrelation.  Sjuksköterskan ska se varje patient som en unik 

individ, för att få en ökad förståelse för varje patients behov (Dahlberg & Segesten, 

2010). Detta försvårades för sjuksköterskorna då kommunikationen inte kunde ske 

direkt. Viktiga aspekter kunde missas som var av betydelse för patientens livsvärld, 

och sjuksköterskans förståelse av patientens behov minskas. I motsatsen beskriver 

Ian, Nakamura-Florex och Lee (2015) att sjuksköterskor upplevde en positiv 

utveckling vid vårdandet av patienter som inte talade samma språk. Sjuksköterskan 

fick sätta sig in i patienternas situation och tålamodet ökade, vilket medförde att de 

även blev bättre att anpassa sig när fler krav ställdes. Sjuksköterskans 

självmedvetenhet förändrades vilket resulterade till reflektion över situationen och 

ens agerande i mötet vid språkbarriärer.  

8.2.3 Skillnader i vårdmötet när ett gemensamt språk saknas 

Vid vårdandet av patienter som inte talar det svenska språket fanns det bristande 

kunskaper om olika kulturer hos sjuksköterskorna i föreliggande studie. 

Språkbarriärerna medförde svårigheter för sjuksköterskorna att öka kunskapen om 

patienternas kultur då de inte själva kunde föra en dialog med patienterna och 

därmed fråga och ta lärdom av deras kultur. Detta belyser även Debesay, Harslof, 

Rechel och Vike (2014) där integrationen med patienter från andra kulturer 

upplevdes svårt av sjuksköterskor. Anledningen var på grund av otillräcklig 

kunskap om kulturer samt bristande kommunikation. Sjuksköterskorna hade svårt 

för att förstå patienters kultur för att därmed kunna ge en individanpassad vård. 

Vidare poängterar Hart och Mareno (2013) att sjuksköterskor är tveksamma till om 
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det är möjligt att få förståelse för andra individers kulturer om man själv inte 

tillhörde den. I föreliggande studie bekräftas detta då sjuksköterskor med annat 

ursprung framhäver att de har lättare för att förstå patienters kulturer på grund av 

deras egna kulturella erfarenhet. Jirwe, Gerrish och Emami (2010) menar även att 

erfarenheten av att vårda patienter med annat språk och kultur har betydelse. De 

sjuksköterskor som har erfarenhet av att vårda patienter med annat språk och kultur, 

har lättare att skapa en relation med patientgruppen än de sjuksköterskor som inte 

har den erfarenheten. 

I resultatet poängterade flertalet sjuksköterskor att utbildning inom kulturella 

skillnader vore bra, för att på så sätt bli mer förberedda och skapa en förståelse för 

patienterna som de vårdar. Detta belyser Dahlberg och Segesten (2010) som menar 

att sjuksköterskan ska förhålla sig till patientens livsvärld och därmed ha öppet 

sinne för kulturskillnader. Enligt Campinja-Bacote (2011) är det nödvändigt att 

sjuksköterskor försöker sträva efter att öka kunskapen om kulturella skillnader, för 

att utöva en personcentrerad vård där individers intressen tas till vara. I föreliggande 

resultat framhävs en sjuksköterskas svårigheter att relatera till patienters religion, då 

sjuksköterskan själv inte var religiös. Detta kan ses som en risk, att undermedvetet 

inte kunna vårda patienter på ett fördomsfritt sätt. I studier framhävs sjuksköterskors 

svårigheter med att vara fördomsfria vid vårdandet av patienter från andra kulturer. 

Mer kunskap om patienters kultur, religion samt språk kan främja och medföra en 

mer fördomsfri relation (Hart & Mareno, 2014; Sethi & Rani, 2018). Även 

relationen kan påverkas då sjuksköterskan och patienten inte har något gemensamt. 

Van den Muijsenbergh et al. (2014) beskriver att det blir svårt att bygga en trygg 

relation mellan vårdtagare och vårdpersonal, då de inte har något gemensamt. 

Språkbarriärerna påverkar kommunikationen vilket medför en större kulturbarriär 

och minskad förståelse. 

Utöver kulturella skillnader framkom det i resultatet att sjuksköterskorna upplevde 

att patienterna förväntade sig och trodde att hemsjukvården kunde erbjuda alla 

insatser de själva önskade. Sjuksköterskorna upplevde att informationen som finns 

ute i samhället är bristillfällig, framförallt hur olika hälso-och 

sjukvårdsverksamheter fungerade. De höga förväntningarna kunde medföra en 

frustration hos sjuksköterskorna. Eriksson (2009) beskriver att invandrare eller 

utlandsfödda kan uppleva en viss utsatthet i att inte ha tillräckligt kännedom om hur 

hälso- och sjukvården är uppbyggd. Detta kan vara en anledning till att 

sjuksköterskorna i studien upplevde att patienterna hade högra förväntningar på 

hemsjukvården, vilken kunde grunda sig i bristen på kunskap på grund av 

språkbarriärer. Riggs et al. (2012) belyser patienters frustration över att information 

från sjukvården och remisser inte kunde läsas då de inte var översatta till 

patienternas språk. Detta belyser sjuksköterskorna i resultatet där patienterna inte 

upplevdes veta skillnaden på de olika hälso- och sjukvårdsverksamheterna. 

Socialstyrelsen (2011) beskriver att patienter som inte har svenska som modersmål 

känner sig i lägre grad informerade, respekterade och delaktiga inom primärvården 

och sjukhusvården.  
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9 Slutsats 

Denna studie bidrar med ökad kunskap kring sjuksköterskors erfarenheter av 

språkbarriärer vid mötet med patienter i hemsjukvården. Studien visar att 

sjuksköterskor i hemsjukvården upplever utmaningar i att vårda patienter vid 

språkbarriärer. För att skapa en god vårdrelation krävs det att kommunikationen 

fungerar mellan patienten och sjuksköterskan. Förutsättningarna att använda 

auktoriserad tolk är inte optimalt inom hemsjukvårdens verksamhet då det kräver 

planering. Vid oplanerade hembesök finns det inte tid för bokning av tolk, istället 

använder sjuksköterskorna sig av anhöriga eller kollegor som tolkar. Det upplevdes 

ta mer tid att vårda patienter som inte talar svenska, önskemål fanns därför om att 

verksamheten anställer fler sjuksköterskor. Studien visar även att kunskapen om 

olika kulturer upplevdes bristande, önskemål fanns om mer utbildning inom 

kulturella skillnader för att förbättra möten och vårdrelationen med patienterna. 

Slutligen belyser studien även att förväntningarna på hemsjukvården upplevdes 

höga från patienter som inte talar svenska. Detta tros bero på bristen på kunskap om 

hur hälso- och sjukvårdsystemet fungerar, i synnerhet hemsjukvårdens verksamhet. 

Mer skriftlig information på olika språk, om hälso- och sjukvårdens verksamheter, 

önskas finnas lättillgängligt till patienterna. 

Föreliggande studie har tillfört följande kunskap: 

• Mer tid bör avsättas inom hemsjukvården vid vårdandet av patienter som 

inte talar svenska. 

• Fler sjuksköterskor och flerspråkig personal är önskvärt inom 

hemsjukvården vilket kan medföra att varje patient får mer tid och ökat 

informationsutbyte. 

• Skriftlig information om hemsjukvårdens verksamhet bör vara mer 

lättillgänglig på olika språk. 

10 Förslag till vidare forskning 

Studien har väckt fortsatt intresse för att utöka kunskapen kring hur vården ser ut för 

de patienter som inte talar svenska. Då studien belyser sjuksköterskors erfarenheter 

vore det av intresse att studera hur patienter som inte talar svenska upplever 

hemsjukvården, bemötandet och informationsutbyte. Då bristen på auktoriserade 

tolkar råder vore det även intressant om digitalisering av vården kan upprätthålla 

tolktjänster, exempelvis genom digitala applikationer i form av 

översättningsprogram. Vidare forskning kan belysa om det är möjligt att bedriva 

effektiv och patientsäker vård genom digitalisering, samt hur det upplevs av 

patienterna.  
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Bilaga A Informationsbrev till enhetschefer 

Förfrågan om deltagande i studie 

Sjuksköterskors erfarenenheter av språkbarriärer vid mötet med patienter i 

hemsjukvården 

 
Hemsjukvården är en varierande verksamhet som medför många olika möten med 

människor. Arbetet kan medföra olika utmaningar och en av dem kan vara att möta 

vårdtagare som saknar kunskaper i det svenska språket. Därav vill jag genomföra en 

intervjustudie som syftar till att undersöka hur sjuksköterskor i hemsjukvården 

upplever mötet med patienter vid språkbarriärer.  

 

Jag skulle vilja be er att tillfråga sjuksköterskor inom er verksamhet om intresse 

finns för att delta i denna studie. Sjuksköterskorna ska ha minst ett års erfarenhet av 

att arbeta i hemsjukvården (ordinärt boende), som har patientansvar samt erfarenhet 

av att vårda patienter i hemmet som saknar det svenska språket. Målet är att 

intervjua 8–10 sjuksköterskor.   

 

Deltagandet i studien är frivilligt och sjuksköterskorna kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Intervjuerna sker löpande fram till början av september 2019 och 

kommer pågå i cirka 60 minuter på en valfri plats som jag gemensamt bestämmer 

tillsammans med sjuksköterskorna.  Materialet från intervjuerna kommer 

avidentifieras och behandlas konfidentiellt där ingen obehörig kommer kunna ta del 

av det. Informationen som framkommer under intervjuerna kommer analyseras och 

presenteras i form av en uppsats. Uppsatsen kommer finnas tillgänglig digitalt på 

Linnéuniversitetets DiVA portal som är en publikationsdatabas.  

 

Sjuksköterskornas medverkan kommer bidra till en ökad kunskap om 

sjuksköterskors upplevelse av mötet med patienter som inte kan det svenska språket, 

och förhoppningsvis skapa diskussion i ämnet genom fortsatt reflektion hos 

kollegor. Jag är tacksam att du via mail meddelar om du samtycker eller inte 

samtycker till att de sjuksköterskor du ansvarar för, får delta i studien, senast XX. 

 

Jag heter Adisa Selava och går på Linnéuniversitetet och läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktssköterska. I utbildningen 

ingår att göra ett magisterarbete, vilket är anledning till att denna intervjustudie 

kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig. 

 

Växjö ÅÅÅÅ-MM-DD 

 

Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga:  

 

Studerande: 

Adisa Selava 

Telefonnummer: XXX 

E-post: XXX 

Handledare: 

Kristina Schildmeijer 

Telefonnummer: XXX 

E-post:  XXX
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Bilaga B Informationsbrev till informanter 

Till dig som är sjuksköterska i hemsjukvården–  

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

Sjuksköterskors erfarenenheter av språkbarriärer vid mötet med patienter i 

hemsjukvården 
 

Hemsjukvården är en varierande verksamhet som medför många olika möten med 

människor. Arbetet kan medföra olika utmaningar och en av dem kan vara att möta 

vårdtagare som saknar kunskaper i det svenska språket. Därav vill jag genomföra en 

intervjustudie som syftar till att undersöka hur sjuksköterskor i hemsjukvården 

upplever mötet med patienter vid språkbarriärer. Kontakt har tagits med 

verksamhetschef för sjuksköterskor i din kommun och du tillfrågas härmed om 

deltagande i studien.  

 

Jag söker dig som har minst ett års erfarenhet av att arbeta i hemsjukvården 

(ordinärt boende), som har patientansvar samt erfarenhet av att vårda patienter i 

hemmet som saknar det svenska språket. Deltagandet i studien är frivilligt och du 

kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. Intervjuerna 

kommer ske löpande fram till början av september 2019. Intervjun sker under ett 

möte och kommer pågå i cirka 60 minuter på en valfri plats som vi gemensamt 

bestämmer. 
 

Materialet från intervjuerna kommer avidentifieras och behandlas konfidentiellt där 

ingen obehörig kommer kunna ta del av det. Informationen som framkommer under 

intervjuerna kommer analyseras och presenteras i form av en uppsats. Uppsatsen 

kommer finnas tillgänglig digitalt på Linnéuniversitetets DiVA portal som är en 

publikationsdatabas. Din medverkan kommer bidra till en ökad kunskap om 

sjuksköterskors upplevelse av mötet med patienter som inte kan det svenska språket, 

och förhoppningsvis skapa diskussion i ämnet genom fortsatt reflektion hos dig och 

kollegor. Om du är intresserad av att delta i en intervju, vänligen kontakta mig via 

mail eller telefon. 

 

Jag heter Adisa Selava och går på Linnéuniversitetet och läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktssköterska. I utbildningen 

ingår att göra ett magisterarbete, vilket är anledning till att denna intervjustudie 

kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig. 

 

Växjö ÅÅÅÅ-MM-DD 

 

Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga:  

 

Studerande: 

Adisa Selava 

Telefonnummer: XXX 

E-post: XXX 

Handledare: 

Kristina Schildmeijer 

Telefonnummer: XXX 

E-post: XXX 
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Bilaga C Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

Antal 

yrkesverksamma år: 

Antal år i 

hemsjukvården:

 

 

Kan du berätta om den senaste gången du vårdade en patient i hemmet som 

inte talar svenska? 

- Hur upplevde du det vårdmötet? 

- Hur/vad gjorde du för att kommunicera med patienten? 

- Är det någon skillnad i arbetet när du vårdar patienter som inte kan svenska? 

 

Finns det några specifika tillfällen eller insatser som gör vårdmötet svårare vid 

språkbarriärer?  

- Hur går du tillväga när du märker språkbarriären försvårar ditt arbete? 

- Brukar mötet med patienter som inte kan det svenska språket ta längre eller kortare 

tid? 

 

Vill du berätta dina erfarenheter av att använda auktoriserad tolk? 

- Berätta om tillfälle då det har varit ett lyckat respektive mindre lyckat samarbete 

med tolk.  

- Finns det situationer då du väljer att inte använda tolk?  

 

Vill du berätta när anhöriga har agerat tolk? 

- Upplevde du det bra eller mindre bra? 

- Upplever du att man ofta använder anhöriga som tolk? Ser du några risker med 

det? 

 

Har du någon gång frågat om kollegors hjälp så de kan agera tolk?  

- Upplever du att det blir någon skillnad i vårdmötet när en kollega agerar tolk i 

jämförelse med riktigt tolk respektive anhörig? På vilket sätt då? 

 

Hur upplever du att kvalitén av vården är när man vårdar patienter som inte 

kan det svenska språket? 

- Anser du att det finns sätt att förbättra vårdkvalitén till de patienter som inte kan 

det svenska språket? På vilket sätt? 

 

Anser du att det saknas något i ditt arbete som sjuksköterska för att tillgodo se 

god och lika vård till alla, oavsett språk? Vad i sådana fall? Hur kan det 

tillgodoses? 

- Anser du att du har tillräckligt med kunskaper i hur du ska vårda patienter som 

saknar det svenska språket? 
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Bilaga D Samtyckesblankett 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien Sjuksköterskors erfarenenheter av 

språkbarriärer vid mötet med patienter i hemsjukvården, fått tillfälle att ställa 

frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Underskrift av informant 

 

 

 

_____________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Adisa Selava 

Studerande specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktssköterska 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, datum 
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Bilaga E Etisk egengranskning 

 

 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna 

men som är ett led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 

som innebär en uppenbar risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 

funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som 

är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

6 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 

eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 

  x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan 

kopplas till fysisk person) och anmälas till 

registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 

samt anpassat till nivån på studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 

(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer 

som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. 

(För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 

godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

x   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

x   

 


