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Abstrakt 

 
Studiens syfte är att undersöka hur sjuksköterskor upplever att deras kommunikation påverkar 
relationer till patienter. Studien hade en kvalitativ forskningsmetod och genom intervjuer med 
tre sjuksköterskor visade det sig att en tydlig kommunikation hade störst påverkan på 
relationer. Det visade sig att en tydlig kommunikation skapade en förståelse mellan 
sjuksköterskan och patienter och förståelsen ledde till en trygghet i relationen. Sjuksköterskor 
upplevde att tryggheten ökade patienters förtroende för dem vilket gjorde att patienterna 
öppnade sig för att tala om sina tankar och bekymmer. När patienter pratade med 
sjuksköterskorna om tankar och bekymmer ökade samarbetet mellan dem. Alla dessa delar 
som en tydlig kommunikation ledde till: en förståelse, trygghet, förtroende, öppenhet och 
samarbete påverkade relationer till patienterna positivt. Sjuksköterskorna berättar utifrån egna 
erfarenheter av att jobba inom vården hur de upplever att patienter reagerar på deras 
kommunikation och hur det i sin tur påverkar relationen. Sist av allt diskuteras 
huvudresultaten: en tydlig kommunikation, förståelse, trygghet, förtroende, öppenhet och 
samarbete. 
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Kommunikation 

Hela dagen, från det att vi stiger upp på morgonen tills dess att vi går och lägger oss på 
kvällen, är vi en del av ett informationsutbyte med omgivningen runt omkring oss (Hård af 
Segerstad,2011). Kommunikation får olika betydelse i olika sammanhang. Den allmänna 
betydelsen beskriver kommunikation som en ” överföring av något från något till något” . 
Mänsklig kommunikation definieras i detta sammanhang som en ”överföring av information 
från en eller flera människor till en eller flera andra människor” (Allwood, 1986).   
Enligt Hård af Segerstad (2011) består den mesta kommunikationen av mänsklig samvaro. 
Vår förmåga att inhämta information om vår omvärld och om oss själva, bearbeta denna samt 
förmågan att kunna kommunicera med andra människor är mycket viktigt för våra möjligheter 
att möta livets alla teoretiska och praktiska problem och att kunna lösa dessa. 
Kommunikationen har gjort det möjligt för människan att skapa samt utveckla ett system som 
gör att vi kan samarbeta, detta sker genom utväxlingen av information. 
 
Hård af Segerstad (2011) menar att detta samarbetssystem inverkar på alla delar av 
människans liv -  arbetslivet, det kulturella livet, familjelivet samt det politiska livet. 
Människor pratar med närstående, medarbetare, arbetskollegor och patienter. Exempel  på 
kommunikationens uppgifter kan sägas vara: informationsöverföring, utveckling av kunskap, 
relationsskapande, känsloutveckling och utveckling av identiteten. Det är också tack vare 
kommunikation människor kan hämta glädje och finna tröst om livet känns jobbigt samt 
tillfredsställa sina psykologiska och sociala behov. Detta sker genom samverkan, samvaro och 
samspel med andra (Hård af Segerstad,2011).  Den process som sker vid kommunikation kan 
ses genom ett psykologiskt perspektiv. En fråga som dyker upp i det psykologiska 
perspektivet är: hur avsiktlig och medveten är eller bör mänsklig kommunikation vara?  Såväl 
omedveten samt oavsiktlig förmedling av information är medräknade i det som menas 
medmänsklig kommunikation (Allwood,1986). 
 

Kommunikationsprocessen 
 
Det finns olika kommunikationsmodeller som visar hur kommunikationsprocessen går till. 
Enligt Allwood (1986) sker informationsutbytet genom att information överförs från den ena 
personen via dennes kroppsaktivitet, denna person kallas ”sändaren”. Människan som tar in 
informationen via sina sinnesorgan kallas för ”mottagaren” (Allwood,1986). 
Kommunikation beskrivs av Berlo (1960) och Miller Nicholson (1976) som en enkel process 
där sändaren skickar ett budskap till mottagaren för att få en respons. Enligt denna modell 
sker kommunikationen i en riktning (McCabe & Timmins,2015). I en andra modell, sker 
kommunikation i en tvåvägsprocess och  innefattar ”feedback” , processen är alltså 
dubbelriktad. Feedbacken innefattar de meddelanden som skickas som svar på andra 
meddelanden och leder till en större förståelse av deltagarnas roller i olika kommunikations 
sammanhang. I en tvåvägsprocess har varje deltagare växlande roller som sändare och 
mottagare där de utbyter meddelanden. Istället för en sändare, ett meddelande och en 
mottagare som i en envägsprocess innebär en tvåvägsprocess att båda kan vara mottagare och 
sändare. I denna modell ingår inte bara feedback, utan även ”noise” (Jones Jr, 2016).  Vad 
som menas med ”noise” eller som det kallas på svenska ”brus”, framgår inte i dessa 
kommunikationsmodeller. Därför presenteras här nedanför en mer utvecklad modell mer 
ingående (se figur 1). 
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kommunikationsmodell 
 
Den cirkulära modellen (se figur 1 nedan) för kommunikation beskrivs utifrån Batesons 
(1979) arbeten som ett bredare perspektiv på kommunikationsprocessen. Denna modell 
beskriver all kommunikation som interpersonell eftersom den sker inom en relation. Både inre 
och yttre faktorer som spelar in i en kommunikationsprocess, erkänns som viktiga i den här 
modellen. Även ”validering” och ”återkoppling” införlivas som väsentliga delar för att 
utveckla och behålla en effektiv kommunikation (McCabe & Timmins,2015). 
 
Figur 1 

 
Figur 1: Kommunikationsmodellen innefattar validering, återkoppling och bruset (Arnold, 
E.C. & Underman Boggs, K. ,2011 i McCabe & Timmins,2015). 
 
Inre faktorer innefattar attityder, värderingar, mål, roll, kultur samt utbildning/kunskap och  
gäller både sändare och mottagare. Dessa faktorer ska ses i relation till kommunikationens 
ämne. De yttre faktorerna handlar om kommunikationsmediet som används samt om den 
omedelbara fysiska miljön.  De här faktorerna beskrevs av DeVito (2011)  som ”brus”.  
Med ”brus” menar han saker som kan inverka på hur budskapet tas emot.  Bruset kan 
förvränga både budskapet samt mottgarens perception vilket kan leda till att budskapet tolkas 
på ett sätt som skiljer sig från den avsedda betydelsen. DeVito (2011) menar att det finns fyra 
sorters brus (McCabe & Timmins,2015). 
 
Psykologiskt brus 
 
Psykologiskt brus handlar om att sändaren och mottagarens perception påverkas av 
individernas värderingar antaganden, mål och fördomar (McCabe & Timmins,2015). En 
störning kan uppstå i budskapet om mottagaren på grund av egna fördomar, 
iakttagelseförmågan, uppmärksamhet och kunskap tolkar budskapet annorlunda än vad 
sändaren hade för avsikt med det. En annan störning i budskapet kan uppstå på grund av att 
sändaren försöker passa sina egna syften genom att manipulera informationen. Ett exempel på 
en sådan situation kan vara en anställd som säger vad hen tror att chefen vill höra. Den 
information som anses vara viktig väljs ut när rapportering till chefen ska ske, detta kallas för 
filtrering. Hur vi tolkar budskapet har med vår selektiva uppfattning att göra och det är våra 
erfarenheter, motivation, bakgrund, mål och behov som styr. Mottagaren tolkar budskapet 
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efter sina förväntningar och intressen som hen projicerar in i kommunikationen. Ett exempel 
kan vara en chef som förväntar sig att en anställd kvinna ska prioritera sina barn före jobbet. 
Om chefen förväntar sig detta kommer hen troligtvis se det även om det inte ligger till på det 
viset (Robbins,1998). 
 
Fördomar kan också störa kommuniaktionsprocessen och uppstår när vi dömmer på förhand 
eller har en förutbestämd, ofta negativ syn på någon eller något. Om en person har fördomar 
mot småstäder kan det även medföra att hen får ett negativt intryck av en person från en liten 
stad. Detta kan medföra att personen som dömer, omedelbart kategoriserar in personen från 
den lilla staden i ett fack för osoftisikerade människor. Förutfattade meningar om en person 
kan påverka kommunikationen negativt och därför är det bra att vara medveten om sina 
fördomar och att ta avstånd från stereotyper (Young & Travis,2012) 
 
Om vi vägrar att lyssna på andra människors sätt att se på saker innebär det att vi har ett stängt 
sinnelag. De människor som är helt övertygade om att deras åsikter är de rätta kan vägra 
lyssna på all annan information som strider mot deras egna övertygelser, detta inverkar 
negativt på kommunikationsprocessen. Ett annat hinder i kommunikationen kan uppstå om vi 
fokuserar mer på oss själva än en annan person. Ett exempel är om du sitter i klassen och 
tänker på annat istället för att rikta uppmärksamheten på det som sägs i lektionen. Du kanske 
sitter där och tänker på vänner, ett kommande prov, vad du ska göra till helgen, på festen 
kvällen innan eller vad du ska äta till middag senare. En person kan lära sig konsten att titta 
uppmärksamt, le och nicka fastän denne inte lyssnar det minsta på budskapet (Young & 
Travis, 2012). 
 
Semantiskt brus 
 
Ord kan betyda varierande saker för olika individer (Robbins,1998), dessutom kan ett ord 
betyda olika saker i olika kontexter (McCabe & Timmins,2015). Språket som används 
påverkas av ålder, kulturell bakgrund och utbildning. Tolkningen av budskap påverkas av 
känslor och beroende på hur vi känner oss, t.ex. om vi är ledsna eller glada, kan det hända att 
vi tolkar samma budskap på olika sätt (Robbins,1998). 
 
Semantiskt brus uppstår om en person t.ex. pratar ett annat språk,använder fackspråk eller 
använder känsloladdade ord.  Att det kan uppstå ett hinder i kommunikationsprocessen i de 
fall personer inte talar samma språk, är lätt att förstå. I de fall en person använder ett speciellt 
fackspråk med speciella termer som den andre personen inte förstår, kan det bli svårt att 
komma till förståelse. Känsloladdade ord kan också bli ett hinder i kommunikationsprocessen. 
Den som lyssnar kan fastna på ett speciellt ord istället för att lyssna uppmärksamt till hela 
meddelandet (Young & Travis,2012). 
 
Fysiskt brus 
 
Fysiskt brus kan vara allt från ett högt ljud utanför fönstret till en flygande insekt runt ditt 
huvud. Fysiskt ljud distraherar oss och stör vår tankeprocess. Ett exempel kan vara om vi 
skruvar ner bilradion under tiden vi försöker hitta vår väns hem för förståa gången, det blir 
lättare att koncentrera sig när vi minimerar det fysiska ljudet (Young & Travis,2012). 
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Fysiologiskt brus 
 
Fysiologiskt brus handlar om fysiska funktionsnedsättningar som inverkar på mottagarens 
perception (McCabe & Timmins,2015). 
 
Ickeverbal kommunikation 

 
Om man enbart vill studera de avsiktliga samt medvetna synvinklarna av mänsklig 
kommunikation kan det dock leda till en del komplikationer. När människor kommunicerar 
använder de ju många varierande uttrycksmedel på en och samma gång. Dessa uttrycksmedel 
kontrolleras med varierande grad av avsiktlighet samt medvetenhet. Samtidigt som en person 
ger uttryck för ett budskap, förmedlar denne även information med rösten, genom gester,  
miner samt genom kroppshållningen. Ofta beskrivs den ”ickeverbala” informationen som 
mycket lägre grad av kontroll samt medvetenhet än den informationen som uttrycks med ord. 
Det är generellt sett svårt att säga hur avsiktliga samt medvetna kommunikationsbeteendets 
olika drag är. Allwood (1986) menar att om man skulle våga sig på en sammanfattning med 
avseende på det psykologiska perspektivet, kan det beskrivas som ett perspektiv där vi kan se 
den mänskliga kommunikationsprocessen. Den i sin tur innefattar fenomen som varseblivning 
och sinnesorgan, tolkning och förståelse, minne, reaktioner, handling, beteende, grader av 
kontroll, medvetenhet och avsiktlighet och även förnuft och känsla (Allwood (1986). 
Kommunikation innebär att du måste vara medveten om både tonfall och ansiktsuttryck och 
vilken effekt det har på personen du talar med.  Det budskap mitt tonfall och mitt kroppsspråk 
signalerar inverkar på hur andra kommer kommunicera tillbaka till mig (McCabe & Timmins, 
2015). 
 
Kroppsspråk är en grundläggande kommunikationsförmåga (McCabe & Timmins,2015) och 
används nästan alltid för att kunna utveckla en förtroendefull relation (Fleischer 
m.fl.2009,Williams,2001 i McCabe &Timmins,2015). Den personliga framtoningen är viktig 
och utifrån hur vi bär våra kläder, vad vi har för ansiktsuttryck (McCabe 2010 i McCabe & 
Timmins,2015) och hur vi står (t.ex. lutar oss fram) signalerar vi budskap till andra. 
Om en person lutar sig fram mot den hen pratar med och dessutom tittar direkt på denne 
person och ler, kan detta kommunikationsbeteende signalera genuitet och värme (Fleischer 
m.fl.2009, Williams,2001 i McCabe & Timmins,2015). Baserat på den fysiska framtoningen 
kommer människor bestämma sig för huruvida en person är pålitlig eller inte (McCabe 2010 i 
McCabe & Timmins,2015), detta  tar vanligtvis endast ett par sekunder .Om en person ser 
slarvig ut, kan andra uppfatta denna person som lat, ointresserd och även inkompetent. Det 
behöver givetvis inte alls vara så.  Det är viktigt att vi har kännedom om de ickeverbala 
meddelanden vi signalerar ut till andra, detta eftersom det nästan alltid förklarar varför andra 
personer bemöter och svarar oss som de gör (McCabe & Timmins,2015). 
 
En av de mest betydelsefulla kommunikationsförmågorna är att lyssna. Att lyssna på vad en 
annan person har att säga utgör endast en liten del av själva lyssnandet. Ickeverbal 
kommunikation är den största delen av interaktionen. Genom att lyssna på en annan person 
visar du ditt åtagande gentemot hen, att du vill trösta eller hjälpa, att personen du pratar med 
är en unik individ som du vill förstå. Du visar dessutom att du vill lära dig något eller att du 
tycker om att spendera tid med personen ifråga.  När du lyssnar på en annan person måste hen 
få hela din uppmärksamhet, detta signaleras till största del genom det kroppsspråk du 
använder tillsammans med så lite verbal interaktion som möjligt. Att vara tyst innebär inte en 
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svarslös form av kommunikation , det är snarare en förmåga som kan ge andra en känsla av 
att få tillräckligt med tid att tänka och prata. Det ger även lyssnaren tid att tänka ut ett 
passande samt personcentrerat svar (McCabe & Timmins,2015). 
 
I en studie från 2010, där ansiktsuttryck undersöktes mellan aktörer och observatörer, visade 
det sig att om en person vill ge andra ett glatt intryck, kan det vara effektivt att le på en gång. I 
de fall en leende person vill ge andra ett milt intryck, kan det vara effektivt att uttrycka ett 
leende i genomsnittlig tid. Tidslängden är något vi bör tänka på när vi vill åstadkomma ett 
visst intryck i en viss situation. Ett exempel på en situation där det kan vara bra att le på en 
gång, är där en jobbsökare vill ge intervjuaren ett glatt intryck. I en sådan situation är det 
effektivare att le snabbare än i andra , normala situationer (Hanibuchi, Ito & Nishida,2010). 
 
I en ansikte -mot- ansikte kommunikation mellan två personer, kan ansiktsuttryck ofta variera 
och intrycken på den som betraktar förändras med variansen.  Detta innebär att 
ansiktsuttrycken byggs upp och dessa påverkar gradvis betraktarens intryck mot andra. 
Ett ansiktsuttryck kan ibland stämma överens mellan två personer och när det händer, skapas 
en förtroendefull relation och båda individer får ett positivt intryck av den andre (Hanibuchi, 
Ito & Nishida,2010). 
 
I en annan studie har det visats att ögonkontakt förbättrar förtroende för sjukvårdspersonal, 
speciellt bland lägre utbildade. En framåtlutad kroppshållning förbättrade inte signifikant ett 
förtroende, däremot ledde det till att sjukvårdspersonal uppfattades som mer kompetenta. 
Leende sjukvårdspersonal har inte visats leda till ett starkare förtroende hos patienter men en 
leende person uppfattades som vänligare och mer omtänksam, detta framkallade en större 
vilja hos patienter att rekommendera personen som vårdade, vidare (Hillen, de Haes, Van 
Tienhoven, Bijker, Van Laarhoven,Vermeulen,  Smets, 2015). 
 
Förutsättningar och hinder för en god kommunikation 
 
Människors olika krav, förväntningar och mål kan bli ett hinder i kommunikationen om dessa 
utgångspunkter inte förenas i gemensamma mål (Arnold & Underman Boggs,2011 i McCabe 
& Timmins,2015). Både verbala kommunikationsförmågor (frågande, paralingvistiska 
element och informationslämnande) och ickeverbala kommunikationsformer (beröring och 
lyssnande)  samt att kunna utveckla empati och bygga förtroende är viktigt för att en relation 
ska kunna upprättas. Det finns dock flera hinder för att dessa förmågor ska kunna användas på 
ett effektivt sätt (Uitterhoeve m.fl. 2008 i McCabe & Timmins,2015). 
Viktiga förmågor i kommunikationen är: att skapa relationer genom effektiv, trygg och icke-
diskriminerande kommunikation. Det är viktigt att se till individuella skillnader, behov samt 
förmågor. För att kommunikationen ska fungera är det viktigt att säkerhetsställa att all 
information tas emot. Att använda både verbal, ickeverbal samt skriftlig information är viktigt 
och det är av stor betydelse att vara medveten om sina egna övertygelser och värderingar och 
hur kommunikationen till andra kan påverkas utav dessa. Att kunna läsa av människor för att 
se om dem är oroliga eller stressade samt att kunna svara på frågor är viktigt för att skapa 
trygghet och för att kunna lösa konflikter (McCabe & Timmins,2015). 
 
Enbart genom utvecklandet av en relation samt genom goda kommunikationsförmågor kan 
unika behov bemötas på ett personcentrerat vis. Personcentrering samt gemensamt 
beslutsfattande anses vara nyckelfaktorer när det kommer till att förebygga hinder för positiv 
och effektiv kommunikation. Personcentrering innebär: engagemang, att arbeta med 
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människors värderingar och övertygelser, att ha en medkännande närvaro, att involvera de 
berörda i beslutsfattandet, att dela med sig av sina personliga erfarenheter samt tillgodose 
människors fysiska behov (McCabe & Timmins,2015). 
 
Om kommunikationsförmågorna används felaktigt kan detta meföra hinder i relationens 
utveckling (Keating m.fl.2002 i McCabe & Timmins,2015).  McCabe och Timmins (2015) 
menar att en oförmåga att lyssna samt en upptagenhet av det man håller på med kan försvåra 
eller förhindra en bra kommunikation och relation. För att detta inte ska ske är det viktigt att 
vara medveten om kommunikationens viktigaste förutsättningar: empati, empatiskt lyssnande, 
genuinitet, lämpligt mått av självexponering, professionell framtoning och att kunna vara 
närvarande. 
 
Kommunikation inom vårdrelaterade yrken 
 
Eftersom kommunikationen handlar om ett samspel mellan människor är den därför en viktig 
del av omvårdnad inom vårdrelaterade yrken. Kommunikationsförmågan måste vara 
personcentrerad och positiv för att omvårdnaden ska bli så effektiv som möjligt.  McCabe och 
Timmins (2015) menar att detta kräver en medvetenhet hos de som kommunicerar om hur de 
kan bidra till samspelet med människorna runt omkring dem (McCabe & Timmins,2015). 
Inom vården spenderas mycket tid tillsammans med patienterna och kommunikation är en helt 
klart integrerad del i det hela. Det krävs kommunikation för att människor ska kunna 
acceptera olika sjukdomar, kommunikation som ska hjälpa dom att sätta ihop bitarna. Det 
upplevs som svårt att hitta tid till att pussla ihop alla bitar för omvårdnasplaner. Den 
förmedlande rollen mellan patienter, familjer och läkare är svår att hantera och gör att 
sjukvårdspersonalen ofta hamnar i kläm. De som inte har jobbat så länge inom vården kan ha 
svårt för att ha närvarande konversationer och de kan dessutom  ha svårt för att kommunicera 
med människor som är döende (Wittenberg-Lyles,  Goldsmith, & Ferrell, 2012). 
 
Det behövs mer vägledning och stöd i omsorgsarbetet för att personalen ska kunna klara av 
alla tankar och känslor. När de träffar lidande människor kan detta behov uppstå. För att de 
ska kunna gå vidare och släppa taget om de svåra sakerna i yrket, är det viktigt att händelserna 
bearbetas (Berg & Danielson,2007). De måste få utbildning i hur man pratar med människor i 
livets slutskede. Speciella kommunikationsfunktioner som att tala lågt och använda 
upprepning. Dessa kommunikationsfunktioner identifieras även som effektiv patient-centrerad 
kommunikationsförmåga (Wittenberg-Lyles,  Goldsmith, & Ferrell, 2012). 
 
Det går att uppfatta människor med alla sinnen och ta reda på det viktigaste och lära känna 
dem genom att lyssna aktivt (Berg & Danielson,2007). Vi interagerar nästan alltid med 
varandra. Den nära kopplingen mellan människor kan kommuniceras av kroppen och blicken 
(Vouzavali,  Papathanassoglou,  Karanikola,  Koutroubas, Patiraki & Papadatous, 2011). 
Problem kan uppmärksammas genom ansiktsuttryck.  Baserat på ansiktsuttrycken går det att 
förstå vad någon har för behov. När en person uttrycker sig verbalt och icke-verbalt försöker 
vårdpersonal kommunicera med dem för att försöka tillgodose deras behov (Fakhr-
Movahedi ,Salsali, Negharandeh & Rahnavard,2011). Ögonkontakt används som en slags 
icke-verbal kommunikation mellan dem (Chan, Jones & Wong, 2013).  Både ångest och 
smärta går att förstå även om personen inte kan prata (Vouzavli,  Papathanassoglou,  
Karanikola,  Koutroubas, Patiraki & Papadatous, 2011). En ansiktsgrimas talar om att någon 
har ont (Fakhr-Movahedi ,Salsali, Negharandeh & Rahnavard,2011). 
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Ibland kommuniceras känslor med blicken. Sjuksköterskor i studien av  Vouzavli,  
Papathanassoglou,  Karanikola,  Koutroubas, Patiraki & Papadatous, (2011), uttrycker att de 
inte kan inte tänka ostört när de känner att någon stirrar efter dem. Det beskrivs som att 
blicken följer dem överallt, om de går åt det ena hållet så tittar den på dig och går du åt ett 
annat håll så tittar den efter dig. En del tittar på dem med en sårad blick som för att 
säga ”hjälp mig” eller ” jag är lidande”.  Det upplevs som att blicken kan styra dem. Genom 
en ömsesidig blick kan en ömsesidig förståelse samt en djupare kommunikation uppnås och 
därmed kan ett band utvecklas mellan människor (Vouzavli,  Papathanassoglou,  Karanikola,  
Koutroubas, Patiraki & Papadatous, 2011). 
 
Hinder i kommunikationen inom vården 
 
Det finns flera hinder för effektiv utveckling och användning av kommunikationens 
nyckelförmågor inom omvårdnadskontexten.  Dessa hinder kan finnas hos patienten, 
sjuksköterskan eller i miljön. Personliga värderingar, övertygelser, antaganden, fördomar, 
försvarsmekanismer, perceptuella störningar och attityder kan påverka relationen mellan 
människor (McCabe & Timmins,2015). Detta är de faktorer inom en person som kan störa 
budskapet (Hindle,2006 i McCabe & Timmins,2015). 
 
Personlighet påverkar viktiga delar av kommunikationen eftersom alla inte känner sig 
bekväma med andra människor och det kan bero på individuell personlighet.  En konflikt 
mellan personligheter kan bli till ett hinder när det kommer till att ge en fullständig 
omvårdnad, detta eftersom ett hinder i kommunikationen resulterar i att viktig information 
möjligtvis inte tas emot (Belcher & Jones, 2009). Att sätta sig in i en persons situation är 
något som tar tid. Detta medför att det blir svårare att lära känna varandra. Att bilda en 
vårdande relation kräver förståelse och därför är en hektisk takt med snabba åtgärder ett 
hinder i att skapa en relation (Berg & Danielson,2007). 
 
Mycket ansvar upplevs av vårdpersonal som en ansträngning (Berg & Danielson,2007). En 
studie visar att de kan ha ansvar över att ge vård till runt 10 till 15 personer under en 
arbetsdag och detta påverkar vårdens och kommunikationens kvalitet. Det finns ingen tid över 
för extraprat utan endast 2 till 3 minuter för samtal. De som vårdas vill gärna prata med 
personalen men ser att de är för upptagna för att ha tid till det (Fakhr-Movahedi ,Salsali, 
Negharandeh & Rahnavard,2011). Att vara ”upptagen” eller ”trött” påverkade förmågan att 
kommunicera effektivt (Belcher & Jones,2009). De upplevdes som ansträngande att ge god 
vård till alla och det var svårt om de inte fick ett ömsesidigt fötroende och kom personer 
nära.Vid sådana situationer uppstod en obehagskänsla.. Den ansträngande ansvarskänslan blev 
lättare att bära om de fick uppskattning eller förtroende av de människor de vårdade (Berg & 
Danielson,2007). 
 
Brist i kommunikation kan leda till att personer inte fullt ut kommer förstå varandra.  Ett 
hinder i kommunikationen kan också uppstå till följd av dåliga eller otillräckliga förklaringar. 
Ett exempel på det är om medicinska termer används som patienten inte förstår helt och 
hållet.  En relation med tillit kan också bli svårare att skapa om vårdaren har lite förståelse för 
en människas kultur eller trosupfattning (Belcher & Jones,2009). 
 
En del av de människor som vårdas förstår inte alltid de handlingar som utförs, saker som 
sägs och deltar inte så bra i sin egen vård och de behöver då få syftet med vården eller en viss 
teknik upprepad flera gånger. Ibland kan olika dialekter , speciellt om dessa är svåra att förstå, 
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bli ett hinder i kommunikationen (Fakhr-Movahedi ,Salsali, Negharandeh & 
Rahnavard,2011). En konsekvens av otillräckliga förklaringar blir en dålig förståelse. Bristen 
på förståelse (hindret i kommunikationen) skulle därför kunna leda till ett hinder i processen 
av att bygga upp en relation (Belcher & Jones,2009). 
En annan viktig aspekt av att skapa en relation handlar om hur arbetsgruppen känner sig på 
dagen och hur deras sinnestillstånd är. Hemmamiljön och det personliga livet är två faktorer 
som skulle kunna inverka på sinnestillståndet och det skulle möjligtvis kunna leda till att 
effektiviteten i kommunikationsförmågan blir lidande. T.ex. kan personliga problem 
oavsiktligt påverka arbetet. Upptagenheten skulle säkerligen influrera på entusiasm att 
kommunicera och därför blir det till ett hinder i att skapa en relation med andra (Belcher & 
Jones,2009). 
 
I en studie av Fakhr-Movahedi, Salsali, Negharandeh & Rahnavard (2011) visade det sig att 
en svårighet i kommunikationen hade att göra med att vårdpersonal är begränsade i att ge 
vårdtagare information.  Läkare begränsar vårdpersonal från att prata om sjukdomarna och 
vill de som vårdas veta mer om sin sjukdom brukar de få prata med en läkare . Ett annat 
hinder i vårdpersonalens kommunikation till vårdtagarna har att göra med att chefens syn mer 
är inriktad på själva arbetsuppgifterna i omvårdnadsarbetet än av kommunikationsprocessen. 
Chefer oroar sig mer över rutin åtgärderna som utförs som exempelvis: byta kateter, 
administrera mediciner samt andra rutin uppdrag än skapandet av en kommunikation mellan 
vårdpersonal och de som vårdas.  Studien visade att personalen föredrar att göra exakt vad 
chefen förväntar sig att de ska göra. Detta beror på att chefen kontollerar 
omvårdnadsrapporter bland annat och de ber inte personalen att rapportera om vårdtagarnas 
känslomässiga behov (Fakhr-Movahedi, Salsali, Negharandeh & Rahnavard,2011). 
 
Relationers betydelse vid kommunikation inom vårdarbeten 
 
Relationer till andra är den mänskliga existensens kärna. Vi föds i relationer, vi formas inom 
relationer och vi lever våra liv inom relationer med andra.  Vi är alla beroende av andra 
människor. (Kelley, Berscheid, Christensen, Harvey, Huston, Levinger, McClintock, Peplau & 
Peterson, 1983). Relationer handlar om positiva och negativa aspekter, ett positivt exempel är 
närståendes känslomässiga stöd och en negativ aspekt är en ansträngd relation med stress samt 
konflikter (Umberson & Montez, 2010). 
 
Det finns en medvetenhet om att försöka uppnå tillit genom att skapa en vårdande relation 
(Berg & Danielson,2007). I Belcher och Jones studie (2009) framkom att man trodde att en 
förtroendefull relation utvecklades genom personlighet och personligheten var nyckelfatoren. 
Identifierade egenskaper i personligheten som ansågs vara betydelsefulla för att kunna lita på 
någon var: att vara snäll, beredd att hjälpa, vara intresserad av andra människor samt villig att 
ta hand om en person. Det är av stor vikt att människor kan känna sig bekväma i varandras 
sällskap, detta är nyckeln till kärnan i att utveckla tillit mellan dem. Att känna sig bekväm 
definieras som, att känna sig säker,  att kunna utveckla en relation samt att vara ärlig. Tillit 
behövs för att kunna skapa en bekväm relation och den kommer som en naturlig konsekvens 
mellan människor när en relation väl upprättats (Belcher & Jones,2009). 
 
Det finns mycket att göra för de människor som vårdas men det finns inte alltid möjlighet till 
det. Det finns för lite personal och den personalen som finns utnyttjas inte på rätt sätt 
(Hammarström,2004). Att ge vård i en ansträngd situation betyder att skapa en omtänksam 
relation i korta mötena. Tiden får användas på ett klokt sätt eftersom den inte räcker till annars 
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(Berg & Danielson,2007). Svårigheten med att hitta tid  för samtal gör att alla möjligheter 
utnyttjas.  Vårdtiden används både till att lära känna varandra samt till att utbilda de personer 
som vårdas  (Chan, Jones & Wong,2013). En positiv attityd, ett engagemang samt personkemi 
var alla viktiga faktorer i den hektiska kontinuiteten. Det är av betydelse att göra atmosfären 
trevlig och prioritera det viktigaste (Berg & Danielson,2007). 
  
För de vårdtagare som tillbringar den mesta tiden i sängen kan de bli ensamt. Möjlighet till 
socialt utbyte finns om andra befinner sig i samma rum. Även irritationer kan uppstå. 
Egentligen hör ju inte hen hemma på sjukhuset och de vanliga livet med sociala sammanhang 
finns inte där. Relationen underhålls när någon kommer och hälsar på, detta kan dock kännas 
obekvämt för båda. De som endast stannar några dagar på avdelningen brukar inte ha något 
bekymmer med detta men för dem som måste stanna där under en längre period är personalen 
en socialt viktig roll (Steen & Koch,  2012).  Vårdpersonal är sammanlänkad till de individer 
de vårdar och de går igenom saker tillsammans som de inte kan uppleva med någon annan.  
De finns där för att tillsammans leva genom svårigheterna. Vårdpersonal tror inte att det är 
möjligt att ge människor omvårdnad och inte utveckla en relation till dem samtidigt 
(Vouzavali,  Papathanassoglou,  Karanikola,  Koutroubas, Patiraki & Papadatous, 2011). 
 
I arbetet jobbar sjuksköterkor nära människor hela tiden och de rör och omfamnar dem nästan 
alltid (Vouzavali,  Papathanassoglou,  Karanikola,  Koutroubas, Patiraki & Papadatous, 2011). 
Att spendera tid på att prata och lära känna de människor som vårdas är viktigt (Chan, Jones 
& Wong,2013) och även att fråga om deras upplevelser. Vårdpersonalen kan lära känna dem 
bättre genom att exempelvis fråga om deras familj, hur många barn de har eller vad de har för 
intressen. Att lära känna varandra underlättar i yrket (Berg & Danielson,2007).   
 
De lär vårdtagare saker och tar hand om dem, mycket mer än de gör för sina familjer och de 
känner både en oro och vördnadskänslor gentemot de svårt sjuka och de omständigheter de får 
gå igenom. Ofta beundras det unika hos de människor som vårdas (Vouzavali,  
Papathanassoglou,  Karanikola,  Koutroubas, Patiraki & Papadatous, 2011).  Om personalen 
kan anpassa sig till var och en som person är detta en fördel, det gör att personalen kan närma 
sig olika personer på olika sätt (Steen & Koch,  2012). 
 
Vårdpersonal strävar tillsammans med vårdtagare för att kunna vara flexibla för vårdtagarnas 
behov samt medicinska behandling. Personalen engagerar sig i deras berättelser och det mest 
betydelsefulla är att skapa en öppen atmosfär med trygghet i (Berg & Danielson,2007). Det är 
även viktigt från deras sida att krav på integritet blir tillgodosedd (Steen & Koch,  2012).   
När någon upptäcker någonting i deras utförde arbete eller ger bekäftelse, känner dem sig 
nöjda med deras utförda omsorg i arbetet (Berg & Danielson, 2007). Egen kompetens används 
till att skapa vårdande relationer i en stressig miljö (Berg & Danielson,2007). Om personalen 
har en hektiskt dag som håller dem tillbaka lite men ändå är villiga att tillbringa lite extra tid 
till att försöka ta reda på hur vårdtagare fakiskt känner sig och för att ta reda på om det finns 
något som bekymrar dem, kommer de få en bra relation (Belcher & Jones, 2009). 
 
Vård, kommunikation och tid är sammanflätade. När sjuksköterskor rengör ett sår, passar de 
på att förklara vikten av självbehandling. Tiden tillsammans utnyttjas väl för att både ta reda 
på hur de kan hjälpa personerna att ta hand om sig själva och för att bedöma hur mycket de lär 
sig med tiden (Chan, Jones & Wong,2013).  Strävan i yrket är att inte ha förutbestämda 
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meningar om de människor som vårdas (Berg & Danielson,2007). Personalen tycker om alla 
människor, oavsett vem det är (Vouzavali,  Papathanassoglou,  Karanikola,  Koutroubas, 
Patiraki & Papadatous, 2011). 
 
Vård av svårt sjuka människor utlöser känslor av kärlek, medkänsla, vördnad och ängslighet. 
Dessa känslor utgör också grunden för utvecklingen av en relation  (Vouzavali,  
Papathanassoglou,  Karanikola,  Koutroubas, Patiraki & Papadatous, 2011). Trots 
vårdpersonalens ansträngning till medkänsla känner en del vårdtagare fortfarande känslor av 
sårbarhet. Särskild kompetens används för att skapa en vårdande relation och detta medför att 
en del känner en mindre utsatthet samt att de får behålla sin värdighet och förtroende. Dock är 
det inte tillräckligt, en del behöver mer tillit och personalen har inte alltid möjlighet att ge 
dem det (Berg & Danielson,2007). Även erfarenhet, kommunikationsprocessen och hurvida 
det finns tid till att utveckla en relation spelar en stor roll i skapandet av en relation till de 
människor som vårdas.  Ibland väljer personal att tillbringa tid tillsammans med kollegor 
istället för vårdtagare men även fast personalen har en upptagen arbetsdag lyckas de i alla fall 
få tid att sitta ned med personerna de vårdar (Belcher & Jones, 2009). På avdelningen finns ett 
behov av att ha ett särskilt rum för möten mellan vårdpersonal och vårdtagare. Syftet är att 
skapa möjligheter för att få en djupare förståelse samt förtroende till de människor de tar hand 
om.  De ville försöka förstå  hela deras situation för att kunna göra en riktig och säker 
prioritering, bedömning samt vårdande omsorgsarbete där välbefinnadet ligger i fokus (Berg 
& Danielson,2007). 
 
Jobbet är ibland smärtsamt och sjuksköterskor får i arbetet ta del av de svårigheter vårdtagare 
går igenom. Upplevelserna av att jobba inom vården är därför privata, unika samt svåra att 
tala om för andra som inte är insatt i yrket.  Ofta får de bära på upplevelserna själva och 
berättar inte för andra i sin närhet om vad de har varit med om. Det kan vara svårt att få andra 
att förstå vad de har upplevt på jobbet.  (Vouzavali,  Papathanassoglou,  Karanikola,  
Koutroubas, Patiraki & Papadatous, 2011). 

Syfte 

Kommunikation handlar om ett samspel mellan människor och är därför en viktig del av 
omvårdnad inom vårdrelaterade yrken. Kommunikationsförmågan måste vara personcentrerad 
och positiv för att omvårdnaden ska bli så effektiv som möjligt.  McCabe och Timmins (2015) 
menar att detta kräver en medvetenhet hos de som kommunicerar om hur de kan bidra till 
samspelet med människorna runt omkring dem. Inom vården spenderas mycket tid 
tillsammans med vårdtagarna och kommunikation är en integrerad del i umgänget. 
Chan, Jones och Wong (2013) menar att det därför är viktigt att lära känna  de människor som 
vårdas. Kommunikationsprocessen har däremed en stor roll i skapandet av en relation 
(Belcher & Jones, 2009). Steen & Koch (2012) menar att om personalen kan anpassa sig till 
patienten som person är detta en fördel, det gör att personalen kan närma sig olika patienter på 
olika vis. Detta väckte ett intresse för att komplettera tidigare forskning om sjuksköterskors 
upplevelser av kommunikation och relation till patienterna.   
 
Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur deras 
kommunikation påverkar relationer till patienter.   
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Metod 

Den hermeneutiska vetenskapsteorin 
 
Hermeneutik är en vetenskapsteori som används för att tolka texter och brukar förknippas 
med den kvalitativa forskningsmetoden. I kvalitativ metod har hermeneutiken som tolkande 
syfte att komma fram till förståelse. Att försöka uppnå en förståelse innebär att den som 
undersöker något vill förstå meningen och innebörden i olika fenomen och hur meningen och 
innebörden påverkar till exempel olika personer. Texternas innebörd är ofta kopplat till 
handlingar och upplevelser inom psykologisk forskning (Langemar,2008). I denna 
undersökning kommer upplevelser att undersökas i förhållande till relationer. Enligt 
Langemar (2008) är upplevelser ett subjektivt fenomen och relationer är yttre processer och 
struktur. Det är alltså de subjektiva fenomenet samt de yttre processerna och strukturen som 
skall tolkas och detta görs genom textform i denna studie. 
 
För att förstå delar måste vi först ha helheten klar för oss eller tvärtom. Detta brukar beskrivas 
genom den ”hermeneutiska cirkeln”. Denna process har varken en början eller ett slut däremot 
kommer man inte tillbaka till samma förståelse man hade i början. Istället för att beskriva 
denna process som en cirkel , är en spiralrörelse en bättre beskrivning, detta eftersom 
förståelsen utvecklas allt eftersom (Langemar,2008). Denna studie har för avsikt att bygga 
vidare på tidigare forskning om hur sjuksköterskor upplever att deras kommunikation inom 
vårdyrket påverkar relationer till vårdtagare. Syftet är alltså att försöka utveckla den 
förförståelse som redan finns om ämnet och förhoppningsvis hitta nya intressanta resultat. 
Den hermeneutiska cirkeln och hur den tolkar förståelseprocessen passar på så vis bra ihop 
med denna studie. 
 
Kvalitativ forskningsmetod 
 
I denna studie används en kvalitativ forskningsmetod då syftet med undersökning är att 
studera sjuksköterskors upplevelser av kommunikation och relationer. Enligt Langemar 
(2008) används just denna metod om man är intresserad av att ta reda på människors tankar, 
känslor, reflektioner, åsikter ,önskningar, framtidsplaner, motiv eller som i denna 
undersökning, upplevelser av ett fenomen. Genom en kvalitativ intervju är det en naturlig väg 
att få reda på dessa upplevelser genom att fråga intervjudeltagarna (Langemar,2008). 
Kvalitativ forskning handlar om att forskaren försöker beskriva verkligheten med ”orddata”, 
alltså information som bygger på språkliga berättelser. Det kan göras genom att spela in 
vardagligt prat, genom att göra fältanteckningar av händelser som observerats,genom att spela 
in intervjuer eller genom sociala samspel. Meningen i det hela är att komma fram till en 
förståelse av det som analyseras (Fejes & Thornberg, 2009). I denna undersökning kommer 
kvalitativa djupintervjuer att genomföras på 3 sjuksköterskor och tanken är att gå in på djupet 
av de fenomen denna studie har för avsikt att undersöka. Kvalitativ forskningsmetod lämpar 
sig bra eftersom den är avsedd att uttnytja möjligheten att få så olika, nyanserade och 
uttömmande svar som möjligt av bra kvalitet och om många varierande subjektiva 
ämnesområden (Langemar,2008). Varierande och nyanserade svar är precis vad denna studie 
har för avsikt att finna genom en analys av inspelade intervjuer samt anteckningar. 
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Undersökningsdeltagare 
 
Studiens undersökningsdeltagare bestod av tre sjuksköterskor, varav två är sjuksköterskor och 
en är distriktssköterska. Distriktssköterskan är 46 år och arbetar på ett äldreboende i 
Härnösand. De andra två sjuksköterskorna är 35 respektive 40 år gamla och arbetar på en och 
samma vårdavdelning på Sundsvalls sjukhus. 
 
Sjuksköterskorna valdes till intervjuen på grund av tillgänglighet men det var även viktigt att 
det skulle gå att träffa dem i person vid intervjutillfället. Med det i baktanke söktes endast 
sjuksköterskor i Karlskrona, Härnösand eller Sundsvall, dvs. i städer där jag vanligen vistas. 
Tidsmässigt och ekonomiskt passade det bäst att intervjua i dessa städer. 
 
Intervjumall 
 
Intervjufrågorna har formulerats utifrån studiens teoretiska bakgrund och studiens syfte. 
I den här undersökningen, som har ett kvalitativt tillvägagångssätt, har intervjufrågorna 
skapats för att informanterna ska få svara och uttrycka sig fritt men den har även strukturerade 
följdfrågor för att behålla studiens syfte i fokus. Se intervjufrågorna i Bilaga 1. 
 
Studien har så kallade halvstrukturerade frågor där vissa av frågorna är öppna för deltagarna 
att berätta fritt och resten av frågorna är strukturerade följdfrågor. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att en halvstrukturerad intervju söker efter förståelse 
utifrån intervjupersonens eget perspektiv hämtat ur hens levda vardagsvärld. En 
halvstrukturerad intervju används då forskaren försöker skaffa sig beskrivningar av 
intervjupersonens livsvärld, detta sker genom att innebörden hos de fenomen som beskrivs, 
tolkas. Denna typ av intervjuteknik är inte ett öppet vardagligt samtal och inte heller är det ett 
strikt frågeformulär (Kvale & Brinkmann,2009). 
Eftersom denna undersökning söker svar på intervjudeltagarnas upplevelser är det av stor vikt 
att de får chansen att berätta fritt så deras upplevelser verkligen kommer fram. 
Förhoppningarna med att intervjudeltagarna först får berätta fritt, är att svaren ska kunna bidra 
med nya , intressanta aspekter av de fenomen som undersöks. För att inte glida ifrån ämnet 
har intervjuen strukturerade följdfrågor. Följdfrågorna är tänkta att vara till stöd om jag 
märker att samtalet styr in på någont som inte är relevant för studiens syfte. Om 
intervjupersonerna ger tillräckligt utförliga svar behövs inte alla följdfrågor ställas, kanske 
inte en enda. Då syftet med studien är att undersöka hur kommunikation och relationer 
relaterar till varandra blev det lite mer komplicerat att ställa enkla frågor som inkluderade 
både dessa fenomen. Frågorna fick omarbetas flera gånger för att bli så lättförståeliga som 
möjligt för intervjupersonerna. 
 
Intervjuen börjar med tre bakgrundsfrågor där intervjupersonerna får ange sin ålder, vilket 
yrke de har och vilken arbetsplats de arbetar på. Bakgrundsfrågorna är bra att ha med i 
intervjumallen. En anledning till detta är att andra ska kunna använda intervjudeltagare med 
liknande eller samma egenskaper som i denna undersökning, på så vis kan andra göra en 
liknande studie om de skulle vilja. Intervjufrågorna som ställts utifrån den teoretiska 
bakgrunden handlar om hur sjuksköterskors kommunikation påverkar deras patientrelationer. 
Sammanlagt är det 23 frågor och dessa är indelade under två rubriker. Dessa två rubriker är : 
Hur påverkar din kommunikation dina patientrelationer ( Bilaga 1 , fråga 1-18) och Hur 
påverkas dina patientrelationer av din kommunikation? (Bilaga 1, fråga 19-23). De första 
frågorna (fråga 1-18) handlar om hur sjuksköterskors kommunikation påverkar deras 
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patientrelationer och frågorna under den andra rubriken (fråga 19-23) utgår från hur 
patientrelationerna påverkas av sjuksköterskors kommunikation. Alla frågor om 
kommunikation relaterar till relationer och alla frågor om relationer relaterar till 
kommunikation. Det är alltså inte fenomenen för sig som undersöks utan relationen mellan 
dessa. 
Uppdelningen under de två rubrikerna gjordes ändå för att intervjumallen skulle bli tydligare 
för intervjudeltagarna. Hade jag blandat frågorna om kommunikation och relationer huller om 
buller hade det nog sett ostrukturerat ut. En annan tanke var att presentera alla frågor om hur 
kommunikationen påverkar relationer först, eftersom det är kommunikationens påverkan som 
är studiens huvudfokus, det är också anledningen till att det finns flest frågor som utgår från 
hur kommunikationen påverkar relationer. Samtliga frågor har formulerats för att söka svar på 
studiens syfte. 
Intervjupersonerna ges först utrymme att berätta fritt och resten av följdfrågorna är 
strukturerade. Om frågan som ställs handlar om hur sjuksköterskor kommunicerar med sina 
patienter inom vården får intervjudeltagaren alltså först berätta fritt och sedan svara på en 
följdfråga om hur detta påverkar eller påverkas av patientrelationer. Handlade frågan istället 
om hur sjuksköterskor gör för att skapa relationer till patienter får de först berätta fritt och 
sedan svara på en följdfråga om hur detta påverkar eller påverkas av kommunikationen till 
patienter. 
 
Tillvägagångssätt 
 
Av de tre sjuksköterskorna som medverkade i studien kände jag den ena: distriktsköterskan 
som arbetar på ett äldreboende i Härnösand. Hon lovade att ställa upp i en intervju och skulle 
höra runt bland gamla kollegor. Med hennes hjälp fick jag kontakt med de två andra 
sjuksköterskorna som arbetade på en vårdavdelning på Sundsvalls sjukhus. Distriktsköterskan 
hade tidigare arbetat med de två andra sjuksköterskorna på en vårdcentral i Härnösand. På 
grund av personalnedskäringar, fick de två sjuksköterskorna sluta arbeta där och de sökte sig 
därför till Sundsvalls sjukhus. Distriktsköterskan jobbade kvar några år innan hon sökte jobbet 
som sjuksköterska på ett äldreboende.  Kontakten med lämpliga intervjudeltagare 
underlättades genom att min bekant kände de andra två. 
 
Deltagarna intervjuades olika dagar och var och en för sig, även de som arbetade på samma 
vårdavdelning. Anledningen till detta var att sjuksköterskorna som arbetade på 
vårdavdelningen skulle känna att de kunde tala fritt utan att behöva oroa sig för om kollegan 
skulle döma den andre. Det berodde även på att de hade olika scheman och att de hade tagit 
för lång tid att intervjua båda samma dag. Tre olika datum för utförande av intervjuerna 
bokades därför in med deltagarna. Den första intervjuen med en av sjuksköterskorna ägde rum 
Fredag den 18:e December, i ett rum på samma vårdavdelning som hon arbetar på. Rummet 
(ett kontorsrum) användes inte för tillfället då sjuksköterskan som annars brukade använda 
det, var ledig. Denna intervju tog en timme och trettio minuter. Den andra intervjuen utfördes 
Lördag den 19:e December och var med distriktssköterskan, denna intervju utfördes i 
deltagarens hem och var ca 2 timmar lång. Den sista intervjuen med den andre sjuksköterskan 
genomfördes Måndag den 21:e December i samma lediga kontorsrum på samma 
vårdavdelning som den första sjuksköterskan. Denna intervju tog en timme och fyrtiofem 
minuter. Intervjudeltagarna fick obegränsat med tid att besvara sina frågor den dagen vi 
bestämde träff, jag talade om att jag var ledig och inte hade någon speciell sluttid för 
intervjuen och att det därför var de själva som fick bestämma hur länge de behövde för att 
besvara frågorna. Tanken var att de skulle få fundera över frågorna och inte behöva känna sig 
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stressade av någon anledning. Eftersom både sjuksköterskorna som arbetade på 
vårdavdelningen inte var lediga någon av dagarna bokade vi in en tid efter avslutad arbetsdag. 
Båda stannade alltså kvar efter arbetstid för att medverka i intervjuerna som utfördes vid 15- 
respektive 16-tiden. Distriksköterskan var ledig och därför kunde vi boka in en tid mitt på 
dagen och lördagen valdes med anledning av att hon hade mindre att göra den dagen. Det var 
intervjudeltagarna själva som fick styra över vilken tid och dag de ville eller kunde bli 
intervjuade. 
 
Före intervjuerna blev deltagarna informerade om att detta är ett examensarbete och att jag 
studerar på Blekinge Tekniska Högskola. Jag tackade deltagarna för att de ville ställa upp på 
intervjuen och informerade dem om studiens syfte. De fick veta vad frågorna handlade om 
och att alla deras svar är anonyma. Innan intervjuen fick de också veta att de när helst de 
önskade kunde avbryta intervjuen och därefter bad jag intervjudeltagarna om tillåtelse att 
spela in samtalen. Samtliga deltagare accepterade att spelas in och detta gjordes med hjälp av 
mobiltelefonen. Under intervjuerna förde jag också anteckningar som en extra 
säkerhetsåtgärd. Om de inspelade materialet skulle försvinna eller om någonting lät otydligt 
skulle jag alltid ha anteckningarna kvar. Om något av de inspelade materialet skulle låta 
otydligt på något ställe kunde jag jämföra detta med anteckningarna för att få klarhet i det 
som sagts. Anteckningarna gjordes via datorn. Alla frågor ställdes i den utformade ordningen 
och följdfrågorna användes som ett stöd om vi gled in på ett ämne som inte var relevant för 
studiens syfte. Vid en del frågor ställdes ingen följdfråga, ibland ställdes en eller två, och 
ibland samtliga. Inga extra följdfrågor ställdes utan endast de frågor som var med i 
intervjumallen. 
 
Etik 
 
Inom forskningen kan fyra huvudkrav följas som etiska riktlinjer. Dessa av Vetenskapsrådet 
(2002) listade huvudkrav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet,2002). 
 
Informationskravet handlar om att forskaren informerar dem som berörs av forskningen om 
dess syfte. Undersökningsdeltagare samt uppgiftslämnare ska som regel informeras av 
forskaren om vad som gäller för deras medverkan och även om vad de har för uppgift i 
projektet. Forskaren upplyser de därefter om att deras medverkan är frivillig och att de när 
som helst kan välja att avbryta sitt deltagande i projektet. Den information som ges ska 
inkludera allt i undersökningen som möjligtvis kan påverka deltagares vilja att medverka. 
Även förhandsinformation skall finnas med i en undersökning där både den ansvariges namn 
för projektet ska stå med samt institutionsanknytning, kontakten med forskaren underlättas på 
det sättet. Även syftet med undersökningen samt information om hur själva undersökningen 
ska gå till ska anges. Samtyckeskravet innebär att forskaren först måste få alla 
undersökningsdeltagares och uppgiftslämnares samtycke till att delta i projektet. Om 
deltagarna är under 15 år och studien har en etiskt känslig karaktär, bör forskaren vända sig 
till deras vårdnadshavare för samtycke. Om en intervjudeltagare inte längre vill medverka i 
forskningsprojektet är det fritt för hen att avbryta deltagandet, även om forskaren är mitt i en 
intervju. Konfidentialitetskravet betyder att alla deltagare har konfidentialitet i sin medverkan 
i undersökningen och att personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte får 
tillgång till dem. I detta krav ingår som regel att alla uppgifter som är etiskt känsliga och som 
kan identifiera personer bör behandlas med tystnadsplikt. Därför kan en undertecknad 
förbindelse vara bra att ha i ett sådant forskningsprojekt. Nyttjandekravet handlar om att de 
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insamlade undersökningsmaterialet endast får nyttjas i forskningssyfte. Uppgifter om personer 
som samlats in för forskningsändamål, får därmed inte nyttjas till annat än vetenskapliga 
syften (Vetenskapsrådet,2002). 
 
Denna studie har strävat efter att uppfylla alla fyra punkter vid insamlandet av 
intervjumaterial. Vid intervjutillfället var det viktigt att skapa en känsla av trygghet hos 
deltagarna för att de skulle känna att de kunde berätta om sina upplevelser, erfarenheter och 
tankar. Därför valdes lugna platser ut där vi skulle kunna tala ostört. Tanken med att välja en 
plats där vi skulle få vara ifred var att de skulle känna att de kunde öppna sig för att tala fritt 
och inte känna att obehöriga kan höra det som kan kännas privat. Frågorna ställdes på ett 
tydligt, lugnt och trevligt sätt för att deltagarna skulle känna sig väl till mods med att delta i 
undersökningen. Som forskare var det viktigt att ha en professionell roll och behålla en viss 
distans samtidigt som det var viktigt att skapa en närhet med de som intervjuades. 
Förhoppningarna var att intervjudeltagarna inte skulle känna sig trängda eller obekväma utan 
snarare känna att de kunde känna sig trygg med forskaren och känna att det fanns ett genuint 
intresse för vad de hade att berätta om. Alla deltagare informerades om mitt namn, den 
högskola jag studerar vid, syftet med studien, och att deras uppgiter inte skulle användas för 
något annat än just i denna undersökning. De informerades även om att de kunde avbryta 
intervjuen om de önskade och att de kunde välja att hoppa över att svara på någon fråga om 
det ville. Intervjudeltagarna fick veta att de absolut inte skulle behöva prata om någonting 
som rörde sekretessbelagd patientinformation. Därför informerades intervjudeltagarna om att 
det var kommunikation i förhållande till deras allmänna patientrelationer som var studiens 
fokus, de behövde absolut inte ge ut någon information som kan identifiera enskilda patienter. 
 
Analys 
 
Genom att lyssna till de inspelade intervjuerna och läsa igenom anteckningarna ett par gånger 
började analysarbetet. De tre inspelade intervjuerna skrevs ner i ett openoffice dokument och 
därefter söktes skillnader, likheter och samband i deltagarnas svar. Att lyssna till intervjuerna, 
gå igenom anteckningarna och därefter skriva ner allt i textform gjordes för att få ett grepp om 
helheten med alla dess delar. Att ha all text, svart på vitt gjorde analysarbetet lättare eftersom 
det innebar att jag kunde ha både dokumentet med intervjuerna uppe samtidigt som jag 
började arbeta med resultatet. Hade jag valt att inte skriva ned intervjuerna hade jag fått pausa 
inspelningarna hela tiden för att kunna analysera materialet. Helheten med dess olika delar 
hade därmed blivit svårare att urskilja. Analysarbetet utgick från att hela tiden finna svar på 
studiens syfte och därför letades olika kodord ut som hade att göra med kommunikation och 
relationer. Kodorden markerades med olika färger, likadana ord fick samma markeringsfärg. 
Som ett exempel markerades ”tydlig” kommunikation med rosa markeringsfärg och 
en ”förståelse” i kommunikationen markerades med blått. På så vis blev det lätt att urskilja 
vilka ord som förekom mest i deltagarnas svar och då blev det tydligt hur deltagarna tyckte 
kommunikationen påverkade relationer till patienter. De ord som förekom mest visade sig ha 
ett samband. Alla likadana kodord klistrades in under en och samma rubrik och blev ett tema. 
För att få ett bra flyt i texten justerades både meningar och stycken under dessa rubriker. 
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Resultat 

Att kommunicera tydligt 

Samtliga deltagare menar att det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om hur man 
kommunicerar med patienter. Självinsikten om den egna kommunikationen kan hjälpa dem att 
förstå andra människor. Genom att sjuksköterskan lyssnar på patienten, ställer rätt frågor och 
ger tydlig information kan patienten bekräfta och ge sjuksköterskan svar om hur de mår eller 
att det är införstådda med vad som ska göras. Genom att vara medveten om hur de 
kommunicerar och att alltid tänka på att kroppsspråket och talet hänger ihop, är chansen större 
att patienten uppfattar kommunikationen på rätt sätt. Att ge och få tydlig information är 
väldigt viktigt berättar samtliga deltagare och de skapar relationer med förståelse. 
 
En deltagare berättar hur hon ofta i förväg tänker ut vad hon ska säga och aktar sig för att säga 
fel saker eller saker som kan missuppfattas. Därför är det viktigt att låta så tydlig som möjligt 
i samtalen med patienterna. En medvetenhet om hur man kommunicerar tror hon kan 
förhindra missförstånd som kan leda till konflikter. Goda relationer handlar om förståelse 
mellan de som samtalar och att de kan komma överens. Förståelsen mellan sjuksköterskan 
och patienten och att de är eniga gör att de lättare kan arbeta för gemensamma mål som inom 
vården handlar om att försöka göra patienter bättre. 
 
Om en sjuksköterska är väldigt trött, kan det bidra till att hon inte engagerar och inspirerar 
sina patienter. Detta påverkar relationer till patienter negativt. En deltagare tror att tröttheten 
kan smitta av sig på patienterna ungefär som att hon suger ur deras energi. 
 
 

”Jag tror att min trötthet kan göra att jag både låter trött på rösten och kanske ser trött ut i 
ansiktet. Om jag är extra trött en dag tror jag att patienter kan uppfatta mig som lite 

otydligare” (Sjuksköterska 35 år). 
 
Tröttheten kan göra att hon kommunicerar med en lägre ton än vanligt eller säger saker som 
lättare kan misstolkas. Tydligheten i rösten styrs av hennes medvetenhet och om hon har en 
extra trött arbetsdag kan det bli svårare för henne att fokusera på att kommunicera på bästa 
sätt. För en bra relation är det viktigt att sjuksköterskan alltid är tydlig för att patienterna ska 
förstå henne och att hon tillför positiv energi som gör patienterna glada och får dem 
engagerade i sin vård. 
 
Det är viktigt att ge patienter tydlig information om vilka omvårdnadsåtgärder som ska vidtas 
och svara på patienters frågor så gott det går. Sjuksköterskan arbetar för att hjälpa patienter 
och det är viktigt att tala om för patienterna att de ska göra allt dem kan för att patienten ska 
bli bättre. Patienter brukar slappna av då dem bemöts på ett trevligt, tillmötesgående sätt och 
då de får bra med information. En deltagare upplever att en del patienter som till en början var 
otrevliga eller arga, efter mötet med henne verkar skämmas litegrann. Patienterna kan helt och 
hållet ändra attityd. Deltagaren tror att det är svårt att vara otrevlig mot någon som bemöter en 
på ett bra sätt. Att kommunicera på ett trevligt och tydligt sätt är den bästa fredsmäklaren 
menar hon.   Att veta hur konflikter ska lösas kräver en förståelse om den egna 
kommunikationen och hur man fungerar som person samt en förståelse för andra människors 
attityder, handlingar och kommunikation. 
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Vid möten med oroliga eller rädda patienter är det extra viktigt att kommunicera lugnt och 
tydligt. Patienter som är uppjagade kommer annars få svårare att lyssna och ta in den 
information sjuksköterskan ger dem. Deltagaren berättar att patienter enligt hennes erfarenhet 
oftast är oroliga eller rädda över sitt sjukdomstillstånd och ibland upplever hon att de är rädda 
över att inte bli trodda av personalen och därmed inte får någon hjälp. 
Svårt sjuka patienter går igenom en svår tid i livet och ibland går patienterna in i sig själva 
och kommunicerar mindre med sjuksköterskan och ibland kan oroligheten eller rädslan istället 
göra att patienterna kommunicerar ännu mer genom att ställa många frågor.  Som 
sjuksköterska är det viktigt att besvara alla frågor tydligt och med en lugnande röst. Svåra 
sjukdomar påverkar aldrig någon positivt menar en deltagare och det är viktigt att låta 
patienterna få bearbeta sjukdomsbeskedet i tystnad och ensamhet om de vill det och det är lika 
viktigt att vara närvarande ofta om patienten vill det. En patient som går in i sig själv blir 
svårare att kommunicera med eftersom sjuksköterskan inte vet om eller hur informationen tas 
emot av patienten och inte heller säger patienten mycket som kan hjälpa sjuksköterskan att 
veta hur hen mår. Brist i kommunikationen gör att samarbetet mellan sjuksköterska och 
patienten blir svårare och därför blir det också svårare att göra patienten bättre. 
 
Alla deltagare har uppgett att de kommunicerar både verbalt och genom kroppsspråk med sina 
patienter. En deltagare berättar att hon ofta arbetar med äldre människor som har både nedsatt 
syn, hörsel och kognetiv förmåga och därför är vårdtagarna i behov av individuell 
kommunikation. Det är viktigt att tala långsamt,lugnt och tydligt. Om synen är nedsatt hos 
den äldre kommer sjuksköterskans verbala kommunikation vara desto viktigare, hörseln är i 
ett sådant fall vårdtagarens starkaste sinne med vilket han eller hon tar in information. I de fall 
vårdtagaren hör dåligt är det desto viktigare att använda kroppsspråket genom att visa och 
peka. Deltagaren berättar att om hon t.ex. vill att vårdtagaren ska sitta ned brukar hon först 
visa vad hon vill genom att själv sätta sig. På samma sätt visar hon själv först om hon vill att 
vårdtagaren ska resa sig upp eller lägga sig ner i sängen.  Om hörseln är nedsatt hos patienter 
kan deltagaren ibland visa vårdtagare bilder i exempelvis mobilen eller tidningar och ibland 
pekar hon på det hon vill att  de ska se. Att kommunicera långsamt , lugnt och tydligt har ofta 
god effekt på patienterna och gör att de slappnar av på grund av förståelsen av informationen. 
Avslappnade patienter bidrar till avslappnade relationer. 
 
Ibland pekar patienter på saker i rummet som de vill ha, eller också nickar dem mot saken de 
menar. Ibland räcker det med att en patient tittar på något för att sjuksköterskan ska förstå vad 
hen vill ha eller undrar över.  En deltagare berättar: 
 

”Ibland kan patienter titta lite oroligt på sprutan jag ska ge ge dom, då är det viktigt att jag 
försöker få patienterna att känna sig lugna” 

(Sjuksköterska 40 år). 
 
Om patienten är orolig eller rädd syns det oftast i ögonen och det händer ibland att rädda eller 
oroliga patienter inte frågar om undersökningen. En deltagare tror att dem kanske är för 
nervösa eller också känner de sig kanske fjantiga över att visa sig rädda genom att fråga.  
Genom att tala lugnande och ha ett avslappnat kroppsspråk försöker sjuksköterskan lugna ner 
patienten. Både verbal kommunikation och kroppsspråk är en förutsättning för relationen 
mellan sjuksköterska och patient. Utan kommunikation hade de inte kunnat ge och ta emot 
information från varandra och då hade de inte funnits någon interaktion. 
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Den verbala kommunikationen hänger inte alltid ihop med kroppsspråket. Vissa dagar kan 
kroppen och huvudet kännas trött och slitet. Ofta syns det på sjuksköterskan om hon sovit 
dåligt eller varit med om något som gjort henne trött och patienter kan säkert märka av det. En 
deltagare berättar att hon sådana dagar försöker låta som vanligt på rösten, kanske lite extra 
glad eller entusiastisk, men om kroppsspråket inte säger samma sak tror hon patienter kan bli 
förvirrade. En trött kropp och ett slitet ansiktsuttryck i kombination med en glad och 
entusiastisk röst blir bara konstigt och därför är det viktigt att tänka på att kroppsspråket 
förmedlar samma sak som den verbala kommunikationen.  Medvetenheten om hur vi 
kommunicerar tror en deltagare kan leda till en tydlighet som gör det lättare för patienter att 
inte misstolka något. Om en patient exempelvis tolkar mitt kroppsspråk eller en min felaktigt 
och istället för att fråga mig ”var det så här du menade” drar egna slutsatser, kan det leda till 
missförstånd och konflikter. Konflikterna kommer sannorlikt bidra till dåliga relationer mellan 
sjuksköterska och patient eftersom informationen troligtvis inte kommer tas emot lika bra av 
patienten och patienten kanske inte heller vill öppna sig för sjuksköterskan om sina problem. 
 
Den verbala kommunikationen och kroppsspråket måste även anpassas efter de olika 
individerna. En del äldre patienter kan ha svårt att hänga med om de får för mycket 
information ellerom meningarna blir väldigt långa. Därför är de viktigt att tala långsamare och 
använda korta meningar. En deltagare berättar att hon tror att det är de äldres sviktande minne 
som gör att de lättare glömmer information om det blir för mycket på en gång. En patient som 
är yngre går det normalt sett att tala med i en vanlig samtalstakt och då kan meningarna även 
bli längre.  En sjuksköterska berättar att: 
 
” Hur jag använder den verbala kommunikationen och mitt kroppsspråk har att göra med vem 

det är jag pratar med och i vilken situation. Jag försöker anpassa min kommunikation efter 
patientens ålder, hur bra han eller hon kan språket, vilken attityd patienten har när vi träffas 

och hur frisk personen är. Jag måste försöka närma mig patienterna efter deras olika 
förutsättningar och då behöver jag använda ett individanpassat språk. Det kommer göra att vi 

får unika relationer” (Sjuksköterska 35 år). 
 
Det är viktigt att sjuksköterskan frågar patienterna om något är oklart och ibland hinner 
patienterna komma med sina frågor före. Lika viktigt är det att patienter bekräftar för 
sjuksköterskan att de är införstådda med all information och att de ger sitt medgivande till 
olika omvårdnadsåtgärder eller medicinska behandlingar. Att repetera den viktigaste 
information är mycket viktigt, om patienter inte förstår all information kan de få stora 
konsekvenser. Om en sjuksköterska t.ex. har fått i uppgit att instruera en patient i hur hen ska 
inta en medicin efter ett visst medicin-schema, är det viktigt att patienten förstår 
instruktionerna. Att inta medicinen med för nära tidsmellanrum, att överdosera eller att 
glömma ta medicinen kan i vissa fall vara livshotande. 
 
Att repetera informationen är ofta inget patienterna tar illa upp av, patienterna verkar snarare 
uppskatta det. Alla patienter vågar inte fråga om saker de undrar över, eller kanske känner de 
sig dumma över att behöva få något som sjuksköterskan precis gått igenom, förklarat för sig 
igen. Sjuksköterskans jobb är inte endast att hjälpa patienterna med sjukdomsbesvären , även 
om det är den viktigaste prioriteringen,  det är också att skänka patienterna en trygghet med 
vården de får och den som vårdar dem. Genom att ge tydlig information och tala lugnande och 
vänligt upplever en deltagare att patienter får en större förståelse för det dem säger. 
Förståelsen är viktig när det kommer till relationsskapandet mellan sjusköterska och patienter 
eftersom det leder till en trygghet genom att de förstår den informationen de får. 
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Kommunikation skapar förståelse 

Det är viktigt att sjuksköterskan visar förståelse och empati för patienter och deras situationer 
inom vården. Genom att visa förståelse och empati upplever deltagarna att patienter blir 
tryggare med den som vårdar dem. Förståelsen och empatin för patientens känslor visar att de 
har ett genuint intresse av att hjälpa dem och en deltagare tror att detta får patienter att känna 
sig trygga med sjuksköterskan. 
 
Att sjuksköterskan spenderar tid på att lära känna sina patienter är viktigt för att få bra 
relationer. Det bästa sättet att lära känna en patient är genom att samtala med dem och lära sig 
att läsa av patientens kroppsspråk och miner. Genom att samtala med patienten och läsa 
avpatientens kroppsspråk och miner kan sjuksköterskan ibland få en förståelse för hur   
patienten mår eller vad patienten tycker om eller inte tycker om. Det är viktigt att 
sjuksköterskan kan uppfatta kommunikation från patienter. Som sjuksköterska ska de förstå 
både de uttalade och de outtalade från patienter. Genom att lyssna till patienternas behov blir 
relationen mellan dem bättre. En deltagare berättar: 

 
” Det är viktigt att jag visar att jag hör och ser patienten, alltså att jag inte bara ser patienten 

som en i mängden utan som en unik person med unika behov” (Sjuksköterska 46 år). 
 

Det går att förstå patienter genom att titta på deras kroppsspråk och miner. Ansiktet kan säga 
mycket om hur en person mår. Om en patient har ont syns det ofta på hen genom att patienten 
kanske grimaserar, rynkar pannan eller ser spänd ut och om patienten är glad märks det oftast 
ganska tydligt. För sjuksköterskan är det därför väldigt viktigt att vara uppmärksam på vad 
patienter vill förmedla eller på de dem förmedlar omedvetet, på så vis blir det lättare för 
sjuksköterskan att behandla dem.  Om en patient t.ex. har så ont att det blir svårt att prata kan 
hen ändå känna sig trygg med att sjuksköterskan jobbar för att finna stället det gör ont på för 
att kunna hjälpa hen. En del patienter pekar också på stället där de har ont.  Att kunna hjälpa 
patienter är vad relationen mellan sjuksköterska och patient går ut på inom vården och 
kommunikationen gör relationen möjlig. Relationen mellan sjuksköterska handlar om 
förväntningar och gemensamma mål. Patienters förväntningar är att bli hjälpta med olika 
besvär eller sjukdomar och sjuksköterskans förväntningar är att kunna hjälpa dem. 
Sjuksköterska och patient kommunicerar i deras interaktion för att få till ett samarbete för det 
gemensamma målet: patientens tillfrisknande. 
 
Det är bra att som sjuksköterska försöka läsa av patienters kroppsspråk och miner för att se 
hur de reagerar på de sjuksköterskan säger. Om sjuksköterskan förstår hur patienten mår och 
vad som tynger hen blir relationen bättre. En deltagare berättar att hon upplever att hennes 
förståelse om hur patienter mår verkar göra patienter gladare och tryggare. Deltagaren tror att 
det beror på att patienter känner att de kommer att få hjälp. För sjuksköterskan är det också en 
trygghet att känna till hur patienterna mår psykiskt och fysiskt för att kunna ge dem rätt 
behandling. Trygghet är viktigt i en vårdrelation mellan sjuksköterska och patient och den 
handlar om att patienten litar på sin sjuksköterska och sjuksköterskan litar på att patienten är 
ärlig med hur hen känner. Trygghet förmedlas i sjuksköterskans kommunikation, både den 
verbala kommunikationen och kroppsspråket. Genom att ställa frågor, lyssna och läsa av 
patientens kroppsspråk och miner visar hon att hon har ett intresse av att hjälpa hen. 
Ett hinder kan uppstå i kommunikationen om sjuksköterskan har svårt att förstå patienten. Det 
kan vara i sådana fall då en patient har svårt att prata på grund av en sjukdom eller om 
patienten talar dålig svenska eller pratar väldigt fort. Om något låter otydligt eller om det är 
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något sjuksköterskan inte förstår i det patienten säger, är det bra att fråga: ”var det så här du 
menade?”. Det är viktigt att sjuksköterskan alltid förstår patienterna eftersom förståelsen 
bidrar till tryggare relationer. 
 
Patienter använder ibland handrörelser eller fingerrörelser för att visa hur smärtan känns. Nån 
gång har de hänt att en patient har kramat en knuten hand för att visa att smärtan känns 
krampaktig och en annan gång visade en annan patient att smärtan kändes stickande genom 
att använda fingerrörelser där hen petade upp och ner på stället som gjorde ont. Det är viktigt 
att förstå var patienten har ont men också hur smärtan känns för att behandla hen på rätt sätt. 
En deltagare berättar att hon ibland brukar känna på patienten för att se om hen är varm eller 
kall eller skakig.  Hon berättar att hon ibland lägger en hand på patientens axel eller håller hen 
i handen om patienten verkar ledsen eller upprörd. Att röra vid varandra är en del av relationer 
menar hon och kan ge sjuksköterskan en förståelse om hur patienten mår. 
Alla patienter behöver lika god omvårdnad och behandling men när det kommer till att göra 
en patient på bra humör eller vara social med hen, kan det se väldigt olika ut. Som 
sjuksköterska är det viktigt att ha en förståelse för hur patienter mår och låta dem få styra hur 
mycket dem vill prata och vara sociala. En del patienter trivs med att vara ensam och 
uppskattar tystnad, då är det viktigt att hen får vara ifred så mycket det går.  Andra patienter är 
i större behov av det sociala och att prata med sin sjuksköterska och då är det viktigt att i 
största möjliga mån ge dem det. Om extratid finns brukar en av deltagarna stanna lite längre 
hos de patienter som känner för att prata. Samtalen kan handla om allt möjligt, ibland pratar 
de om familjelivet, intressen eller också pratar de om sjukdomstillståndet eller tillfrisknandet. 
Det är patienten själv som får styra samtalsämne och som sjuksköterska är det bra att vara 
försiktig med att fråga för personliga saker. En del patienter vill gärna dela med sig av sitt liv 
och en del patienter vill inte dela med sig överhuvetaget och i båda fallen är det viktigt att 
värna om patientens integritet. Då patienten får styra samtalen själv minskar risken att 
patienten känner sig trängd eller blottad på nåt sätt. Ibland vill en patient prata mycket och 
nästa dag kanske samma patient inte vill prata alls, det är därför viktigt att försöka läsa av 
patienten för att förstå hur patienten mår. En del patienter kan vara för blygsamma för att tala 
om att de inte känner för att prata, i sådana situationer är det bra om sjuksköterskan vet att 
patienten ser exempelvis ansträngd, irriterad eller ointresserad ut. Otast märks det ganska 
tydligt genom kroppsspråket och ansiktsuttrycken om patienten inte känner för att prata och 
då kan sjuksköterskan fatta sig kort. En annan gång kanske patienten har lust att prata och lära 
känna sin sjuksköterska lite bättre, det är viktigt att inte försöka tvinga fram en relation. En 
deltagare tror att det kan ge motsatt effekt. Relationer kräver förståelse, trygghet, respekt och 
tålamod och därför är det viktigt att sjuksköterskorna har tid för var och en. 
 
Det kan bli ett hinder i kommunikationen mellan sjuksköterska och patienter om  
sjuksköterskan är stressad, då kan hon missa mer eller mindre viktig information, stressen gör 
nämligen att hon ibland kan höra sämre. Om sjuksköterskan missar viktig information kan det 
innebära att hon får en mindre förståelse för patientens behov eller att hon glömmer något. 
Det är viktigt att sjuksköterskan ständigt är uppmärksam och närvarande för att inte relationen 
till patienter ska påverkas negativt. 
 
Att ha en god människosyn är viktigt när man jobbar inom vården och att alltid behandla alla 
människor med respekt. En deltagare berättar att hon pratar med patienter på ett sätt som hon 
själv hade velat att någon pratade till henne. Det är viktigt att alltid låta vänlig, även om  
patienten är otrevlig. Det otrevliga patienter säger bör inte tas personligt även om det kan 
kännas jobbigt med någon som beter sig otrevligt mot en. Patienter är i en väldigt utsatt 
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situation och en sjukdom kan förändra en patients personlighet. En person som alltid har varit 
glad kan börja bete sig otrevligt. Att ha en förståelse för hur människor fungerar i olika 
situationer är viktigt, på så vis blir det lättare att bemöta dem på rätt sätt. Genom att visa 
förståelse i mötet med patienter visar man även patienterna respekt och då blir relationen 
mellan sjuksköterska och patient oftast bra. Att visa respekt handlar om att låta patienten få 
komma till tals genom att uttrycka sina känslor och tankar. Det är även viktigt att som 
sjuksköterska försöka förstå patienters reaktioner i olika situationer. En deltagare beskriver 
respekt så här: 
 

  ”När någon visar mig respekt känner jag mig som en betydelsefull person och att det jag 
säger betyder något för en annan. Min attityd mot en person som behandlar mig med respek 
blir positiv och jag kommer bete mig likadant tillbaka mot den personen. På samma sätt tror 

jag att de flesta patienter känner” (Sjuksköterska, 40 år). 
 

En deltagare berättar att hon många gånger har upplevt att patienterna ler och blir glada när 
hon anstränger sig för att de ska förstå vad hon menar. Om en patient har en nedsatt hörsel, 
tror hon att det kan få dem att känna sig utanför eller lite ensamma, ungefär som att döva 
människor står lite utanför de hörande samhället, de har som en egen slags community. 
Deltagaren berättar om en äldre kvinna som hade förlorat hörseln på det ena örat och så gott 
som hela hörseln på de andra örat.  Den äldre damen som ändå kunde prata berättade att hon 
tyckte det var så roligt med en så engagerad sjuksköterska som alltid gjorde sitt bästa för att 
hon skulle förstå. Den äldre kvinnan hade tidigare erfarenheter av vårdpersonal som stod i 
samma rum och samtalade med varandra och tittade på henne och nickade till varandra utan 
att berätta för henne vad dom pratade om. Hon berättade att inte alla de sjuksköterskor hon 
träffat tidigare hade varit lika måna om att kvinnan skulle höra och förstå allt som sades. Den 
äldre damen beskrev de för deltagaren som att hon kände sig ensam och som att de inte 
brydde sig om henne som person. Den äldre damen berättade för den nya sjuksköterskan att 
hon trivdes mycket bättre på den nya avdelningen.  Det är viktigt att få patienter att förstå att 
sjuksköterskan finns här för dem. En närhet till sjuksköterskan tror deltagaren kan kännas 
tryggt för patienter. 

Kommunikation skapar trygghet 

Det är viktigt för patienter att känna att de kan anförtro sjuksköterskan all information de 
behöver veta för att försöka göra patienter bättre. Därför är det väldigt viktigt att patienter 
känner sig trygga att prata med vårdpersonalen om hur dem mår eller om bekymmer och 
funderingar. Relationer kräver förståelse annars blir det svårt att kunna få patienter att känna 
sig trygga. Om patienter inte förstår varför sjuksköterskan gör som hon gör, t.ex. olika 
behandlingar och omvårnadsåtgärder, eller om de inte förstår vad som förväntas av dem, 
kommer patienterna troligtvis känna sig otrygga med vården de får. 
 
Det är viktigt att sjuksköterskan visar att hon är närvarande genom att titta in till patienten lite 
då och då, inte endast för att ge information eller utföra en behandling, utan också för att visa 
att hon bryr sig. 
 
Det är viktigt att som sjuksköterska le och ha en vänlig ton, det gör att de allra flesta patienter 
skiner upp. En glad och positiv attityd hos sjuksköterskan smittar för det mesta av sig på 
patienterna och gör att många patienter börjar prata med dem. En trevlig arbetsplats är viktig 
för att patienterna ska trivas och för att de ska känna sig trygga med den som vårdar dem. Det 
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kan bli svårt att få en bra relation med patienter som inte trivs där dem är eller med den 
personal de har. Att inte trivas är en form av psykisk ohälsa och den kan i sin tur leda till att 
patienter äter eller dricker mindre, sover dåligt eller kommunicerar mindre om sina bekymmer 
och tankar. En relation kräver att en eller flera människor interagerar och kommunicerar och 
om dessa människor är glada och trygga och kommunicerar med de andra på ett bra sätt, 
kommer relationen bli bra. Om människorna som interagerar med varandra mår dåligt och 
kommunicerar på ett sätt som speglar hur de mår, kommer relationen istället att bli dålig. 
Sättet att kommunicera och våra beteenden mot andra smittar av sig och därför är det viktigt 
att tänka på hur vi vill att andra ska påverkas eftersom det i sin tur styr relationen. 
 
Att lyssna på patienter är mycket viktigt och innebär att patienter ges utrymme att berätta allt 
som tynger dem eller om frågor och funderingar. Att lyssna är på sätt och vis det viktigaste i 
sjuksköterskans kommunikation. Om sjuksköterskan inte lyssnade till sina patienter, skulle 
hon inte veta vad de vill ha hjälp med. Det är viktigt att patienter känner att någon lyssnar på 
dem och att patienter känner att sjuksköterskan tror på dem. En deltagare tror att patienter 
känner sig trygga genom att veta att personalen tar dem på allvar och gör allt vad de kan för 
att ge dem en god vård. Hon berättar hur hon alltid tar sig tiden att lyssna på patienterna och 
därefter berättar hon hur hon eller en läkare ska försöka hjälpa dem. Det är också viktigt att 
fråga patienten om hen har förstått de dem ska göra och innan sjuksköterskan går kan hon 
berätta att hon och de övriga i personalen finns utanför patientrummet om patienten behöver 
eller funderar över något. En deltagare vill att patienterna ska känna en trygghet med att veta 
att det alltid finns någon där om de behöver hjälp. Deltagaren tror att om hon lyckas få 
patienterna att känna sig trygg kan de göra att patienterna i sin tur känner att de kan prata med 
henne om de behöver, de tror hon är nyckeln till en bra relation. 
 
Deltagarna berättar att om patienter har många frågor är det viktigt att sjuksköterskan gör sitt 
bästa för att besvara dem. Att patienter har all information kan göra dem tryggare och det är 
viktigt. En patient som frågar mycket kanske är en person som inte vill vara ensam och därför 
frågar mycket för att personalen ska stanna hos hen längre. Om sjuksköterskan märker att 
patienten vill ha sällskap är det viktigt att stanna en stund extra.  En deltagare berättar hur hon 
varit med om sådana situationer då patienten velat ha sällskap och då har hon stannat och 
pratat om lite allt möjligt. Att prata om annat än sitt tillstånd tror hon kan kännas skönt för 
patienten som får glömma alla problemen för en stund.  När en sjuksköterska träffar en patient 
i livets slutskede kan det vara svårt att veta hur de ska kommunicera med patienten. Det 
sjuksköterskan kan göra i sådana situationer är att finnas där eller t.ex. hålla patientens hand. 
De behöver inte vara så mycket ord, närheten är nästan viktigare. Det är väldigt viktigt att visa 
patienterna empati, antingen genom att bara hålla handen eller också genom att säga det, att 
berätta hur hemskt ledsen man är. 
 
Det är inte alltid möjligt att lära känna patienterna bra. Det är inte alltid samma sjuksköterska 
går in till samma patient och patienten får istället träffa flera olika sjuksköterskor eller läkare. 
Patienter frågar ibland om samma sjuksköterska kommer tillbaka nästa gång och det kan visa 
både på att patienten verkar trivas med den första sjuksköterskan men det kan också tänkas 
bero på att patienten känner sig otrygg med att olika personer besöker hen varje gång. En 
deltagare berättar att de gånger en patient frågar om hon kommer tillbaka brukar hon säga att 
hon ska försöka men att hon inte kan lova något. Om sjuksköterskan inte kommer tillbaka till 
samma patienter blir det svårare att lära känna varandra och det gör att relationen blir sämre 
mellan dem. 
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I de fall en patient kommer in och är nedstämd är det viktigt att som sjuksköterska försöka ta 
reda på vad som bekymrar hen. Det är viktigt att tala lugnande och låta trevlig men det är 
även viktigt att se vänlig ut. En deltagare berättar hur hon brukar le, hålla ögonkontakt och 
nicka instämmande eller förstående. 
 

 ”Mitt leende är kanske det enda leende de får under hela dagen och som sjuksköterska har 
jag en stor möjlighet att påverka människor till det positiva genom att ha en vänlig 

framtoning”  (Sjuksköterska, 35 år). 
 
Beteende smittar av sig, och om sjuksköterskan är trevlig är chansen större att patienten 
bemöter henne på samma vis och de kommer ge dem en bättre kontakt. En god kontakt 
handlar om förståelse, en ömsesidig respekt mellan två personer och en trygghet i varandras 
sällskap. Tryggheten handlar om att sjuksköterska och patient litar på varandra och att 
patienter känner sig trygga i vetskapen om att de dem säger stannar hos sjuksköterskan. 
 
I vårdyrket är det viktigt att behandla patienter med en god och respektfull attityd, en attityd 
man själv skulle vilja bli bemött med. En god attityd förmedlas genom ett respektfullt och 
vänligt språk. Patienter har ofta en god attityd, men ibland spelar det ingen roll hur trevlig 
sjuksköterskan än är- en del patienter kommer fortfarande ha en negativ attityd till personalen. 
Det är viktigt att förstå att sjuksköterskan inte alltid kommer lyckas göra alla patienter nöjda. 
Som professionell sjukskötrska är det viktigt att fortsätta kommunicera på ett trevligt sätt, hur 
otrevlig en patient än är. Ibland kan patienter ändra attityden efter ett tag. Det kan vara så att 
patienten kanske känner sig otrygg med sjuksköterskan till en början men vart eftersom 
patienten träffar och lär känna henne, får patienten också mer tillit för den som vårdar. Tillit 
kan ta tid att utveckla mellan två personer, en del människor behöver längre tid på sig innan 
de känner sig trygg med en annan. 
 
I arbetet med patienter är det viktigt att som sjuksköterska inte visa hur brottom de egentligen 
har. Ofta är patienter redan nervösa och ytterligare stress från personalen skulle kunna leda till 
att dem blir ännu mer oroliga eller osäkra. 
 
”Mycket stress är dålig för vilken människa som helst men kanske ännu sämre för en person 

som är sjuk eller mår dåligt” (Sjuksköterska 35 år). 
 

Patienters hälsa skulle möjligtvis kunna förvärras av stressen och om sjuksköterskan brådskar 
skulle patienter även kunna tänkas missa viktig information som ges dem om de istället 
fokuserar på hur stressad sjuksköterskan verkar vara. Därför är det extra viktigt att 
sjuksköterskan i sitt yrke försöker tänka på att se avslappnad ut och att hon talar lugnt och 
tydligt, oavsett hur stressig dagen än är. Att vara avslappnad själv tror en deltagare gör att 
patienter också kan slappna av och att de känner ett välbefinnande och en trygghet med en 
avslappnad personal. Deltagaren berättar att om hon har en stressig dag ser hon till att försöka 
dölja det så gott det går. Hon tar alltid fram en stol och sätter sig ned, hon springer lixom 
inte ”omkring” eller går fram och tillbaka i rummet. 
 
Oroliga patienter kan ibland bete sig aggressivt eller vara väldigt arga eller upprörda. Som 
sjuksköterska är det viktigt att försöka få dem att slappna av. Kommunikationen är ett väldigt 
mäktigt redskap och kan få de mest oroliga eller arga patienter att förstå hur saker och ting 
förhåller sig och det gör många patienter glada och lugna igen. Det handlar om att ta 
patienterna på rätt sätt, en arg patient är oftast orolig eller rädd och de blir oftast inte glad igen 
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förrän de känner sig trygga.  Att vara glad och känna sig trygg är en del av en god hälsa och 
därför är det viktigt att sjuksköterskan kommunicerar tydligt och lugnande för att få 
patienterna att slappna av, det är en stor del av vad relationsskapandet går ut på inom vården. 

Kommunikation skapar förtroende 

En deltagare tror att tryggheten hos patienter kommer av att de vet att hon lyssnar på dem, det 
tror hon kan dem ett förtroende för henne. För att visa att hon lyssnar på patienterna brukar 
hon hålla ögonkontakt och nicka förstående då och då. Om hon inte hade ögonkontakt med 
patienterna skulle de kanske uppfatta det som att hon var ointresserad och inte hörde på vad 
de berättade. Det skulle kanske leda till ett minskat förtroende för henne som sjuksköterska 
och det är inte bra för relationen mellan dem. 
Att känna ett förtroende för någon är väldigt viktigt när det kommer till att skapa en relation. 
Det kan bli svårare att vilja öppna sig för någon om saker som bekymrar en om den andre 
personen inte känns intresserad, eller i de fall det känns som att den andre inte tar en på allvar. 
Om en person känner sig osäker på att det hen vill berätta stannar hos den andre personen, kan 
även det göra att hen känner att det är svårt att öppna sig. För patienter, som oftast är i en 
väldigt utsatt situation, är ett förtroende för personalen ännu viktigare än om det gällde en 
vanlig vänskaplig relation. Att patienter kan känna ett förtroende för personalen är viktig 
eftersom de mer eller mindre är beroende av personalen för sitt tillfrisknande. 
 
Det är viktigt att sjuksköterskor bygger upp ett förtroende till patienter, det gör dem genom att 
vara ärliga och inte lova mer än de klarar av att hålla. Om en patient frågar om något 
sjuksköterskan inte vet bör hon vara ärlig och säga att hon inte vet det men att hon ska försöka 
ta reda på det. När sjuksköterskan nästa gång kommer in till patienten ser hon till att hon vet 
svaret. Ofta lugnar sig patienter då. En deltagare berättar att hon tror att ärligheten gör att 
patienter känner sig trygga i hennes vård och att de ser att hon är en genuin person som inte 
ljuger eller försöker dölja något. 
 
Det är viktigt att visa patienter att personalen är vanliga människor som inte alltid kan allting. 
Deltagaren tror att det kan få patienterna att känna sig jämnställda sjuksköterskan istället för 
att känna att hon i sin yrkesroll är i en slags maktposition. Jämnställdhet mellan henne och 
patienter tror hon kan bidra till att patienter känner en större samhörighetskänsla med 
sjuksköterskan, ungefär som att de är på samma nivå. Det tror deltagaren är bra i en relation. 
 
Det är viktigt att sjuksköterskor har en bra kroppshållning när de arbetar , att de står rak i 
ryggen och inte som en säck med potatis. En deltagare tror att patienter uppfattar henne som 
en pigg och alert sjuksköterska om hon har en bra kroppshållning och att de uppfattar henne 
som intresserad av sitt jobb. Det är åtminstone en sådan sjuksköterska hon vill uppfatta sig 
som berättar hon.  En deltagare tror att patienter skulle uppfatta henne som motbjudande och 
inkompetent om hon såg ovårdad ut. Eftersom människor dömer andra baserat på det yttre 
många gånger, är det viktigt att tänka på hur man ser ut. 
 
 ”Jag vill uppfattas som en seriös sjuksköterska som inger förtroende hos patienter. Jag vill att  

patienter ska tänka:  där är en kompetent sjuksköterska som tar sitt jobb på allvar” 
(Sjuksköterska 40 år). 

 
Personkemin är en viktig del i relationen mellan sjuksköterska och patient eftersom patienter 
hellre verkar anförtro sig åt personer de trivs med.  Förtroendet bygger de upp genom en ärlig 
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kommunikation. En ärlig kommunikation handlar också om att sjuksköterskan inte lovar mer 
än hon kan hålla och att inte berätta för någon det patienterna säger i förtroende till henne. 
Förtroendet tror samtliga deltagare leder till att patienter känner sig trygga med att prata med 
dem om sina känslor, tankar och bekymmer. 

Kommunikation bidrar till en öppenhet 

Om patienter inte känner ett förtroende för den som vårdar kommer de säkert känna att de inte 
kan öppna sig och berätta hur de mår och om sjuksköterskan inte vet hur de mår kan hon inte 
arbeta lika effektivt för att hjälpa dem. 
 
En deltagare berättar hur hon brukar försöka hitta något gemensamt mellan henne och 
patienten under deras samtal. Det kan handla om att de har samma film- eller musiksmak eller 
att de har besökt samma platser. Hon tror att samhörighet för människor närmare varandra. 
Det är viktigt att patienterna känner att sjuksköterskan inte bara är en sjuksköterska utan 
också en vanlig person, det tror en deltagare kan leda till en samhörighetskänsla hos patienter. 
De gånger deltagaren har fått en bra kontakt med en patient där de haft något gemensamt att 
prata om, har hon upplevt hur patienterna öppnar sig mer för att prata om känslor och hur dem 
mår. 
 
” Det är nog lättare att öppna sig för någon som känns mer som en vän än någon som endast 

ser en som jobb” (Sjuksköterska 35 år). 
 

Under dagarna har sjuksköterskorna tid för samtal med sina patienter. En del dagar då det är 
mycket att göra blir samtalen kortare och de dagar då de har mindre att göra kan samtalen 
med patienterna bli lite längre. En del patienter vill gärna att sjuksköterskan ska stanna och 
prata lite extra med dem, speciellt de lite äldre patienterna men även andra patienter som 
kanske inte har så många besökare. De människor som stannar en lite längre tid på 
avdelningarna kan sjuksköterskan oftast få lite mer kontakt med. Ibland vill de prata om 
matlagning, ett tvprogram eller berätta om barnbarnen och om sjuksköterskan har ont om tid 
kan det vara svårt att säga att hon måste gå vidare. En deltagare berättar hur en del patienter 
kan se väldigt besvikna ut och hon tycker själv att det är tråkigt att inte kunna ge dem mer tid 
för sociala samtal. Alla patienter är i behov av olika mycket sociala sammanhang och det är 
viktigt att i största möjliga mån se till att de som vill prata får det. Att tiden inte alltid räcker 
till för samtal är ett hinder i relationsskapandet då det blir mindre tid för att lära känna 
varandra. Mindre tid till att lära känna varandra innebär att det tar längre tid att komma en del 
patienter nära. En del patienter tar längre tid på sig när det kommer till att vilja öppna sig för 
människor.  Det är viktigt att försöka se till att patienter inte känner sig ensamma för ofta, 
ensamheten kan göra en del människor ledsna eller deprimerande, det är inte heller bra för en 
relation. 
 
Samtalen med patienter sker ostört, dvs. inga obehöriga får lyssna till samtalen och oftast 
sitter de ensamma med patienterna i ett mottagningsrum eller på ett avdelningsrum. En 
deltagare tror att det är viktigt att patienterna får tala ostört med sjuksköterskan och att de kan 
få dem att öppna sig och vara ärliga om sina problem. Hon tror att patienterna känner en 
trygghet med att obehöriga inte får ta del av samtalen. Öppenheten mellan sjuksköterska och 
patient tror hon gör att de kan samarbeta bättre. Det är viktigt att patienter känner att de kan 
vara ärliga med sjuksköterskan om hur de mår så de kan få rätt behandling. Som 
sjuksköterska är det lika viktigt att vara ärlig och deltagaren tror att hennes ärlighet gör att 
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patienter får ett förtroende för henne. Om patienterna är ärliga med vad de känner och hur de 
mår för sjuksköterskan kommer de få en öppen relation. 
 
Tiden är en annan faktor som kan påverka kommunikationen till patienter, detta eftersom 
tiden styr hur länge samtalen blir.  En stressig dag tar sjuksköterskan alltid upp huvudsyftet 
med patientmötet först, t.ex. att berätta om en behandling eller medicin. Blir det någon tid 
över kan sjuksköterskan prata om lite annat också, t.ex. fråga hur de har haft det i helgen. Det 
finns nästan alltid tid för att vara social, det räcker med att ställa en liten fråga för att visa att 
sjuksköterskan har tid för patienten och att hon är intresserad av dem. 
 
”Det är viktigt att patienter inte känner av vår stress för det kan i sin tur stressa dem till att tro 
att vi inte har tid att hjälpa dem eller så, i mitt yrke har jag upplevt att relationen till patienten 

blir sämre då...” (Distriktsköterska 46 år). 
 
En patient som är orolig kommer ha svårare att kommunicera öppet med sjuksköterskan om 
sina problem och det medför att sjuksköterskan inte vet hur hon på bästa sätt ska göra 
patienten bättre. Samarbetet minskar då och relationen blir inte lika bra. 

 

Kommunikation underlättar samarbete 

Om sjuksköterskan och patienter inte kommunicerar med varandra (verbalt eller genom 
kroppsspråk) kan de inte heller samarbeta med varandra. Kommunikationen är en viktig 
förutsättning för relationer oavsett om patienten stannar en längre period, t.ex. läggs in på en 
sjukhusavdelning eller om patienten endast stannar en kortare stund. 
Relationen mellan sjuksköterska och patient handlar om ett samspel mot gemensamma mål, 
dvs. att göra patienten bra igen. Kommunikationen skapar en förståelse som måste finnas 
mellan sjuksköterska och patient. Om patienter inte förmedlar vad de behöver hjälp med går 
det inte att hjälpa dem på ett effektivt sätt.  En patient kan ha en funktionsnedsättning eller 
sjukdom som försvårar kommunikationen till sjuksköterskan. Om patienten har svårt att 
berätta vad hen vill ha hjälp med eller svårt för att ta in information, blir samspelet med 
sjuksköterskan sämre. Relationen mellan sjuksköterska och patient handlar om ett 
informationssamspel där de både ger, tar emot och bekräftar information. I vårdrelationer är 
detta samspel mycket viktigt för patienters tillfrisknande. 
 
Om sjuksköterskan kommunicerar på ett tydligt och lugnt sätt med patienterna kommer de 
lättare kunna uppfatta informationen. Informationen patienterna får gör att de kan bli 
delaktiga i sin egen vård och tillsammans med sjuksköterskan arbeta för deras eget 
tillfrisknande. En deltagare har flera gånger varit med om att patienter som upplevs trygga och 
som verkar känna ett förtroende för sjuksköterskan, blir glada och lugna. Det har gjort att de 
samarbetet mellan dem blivit enklare. 
 
En del patienter är lättare att kommunicera med än andra.  Alla människor tycker inte om att 
prata så mycket och ibland kan det vara just en speciell sjuksköterska patienten inte vill prata 
med. Personligeheten kan ibland påverka vem patienterna vill prata med och inte. En patient 
kan ha bestämt sig för att inte tycka om sin sjuksköterska och då kommer hen sannolikt inte 
heller vilja öppna sig för henne. Om patienten inte öppnar sig för sjuksköterskan kan det bli 
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ett hinder i kommunikationen. En brist i kommunikationen leder till en brist i förståelsen 
mellan sjuksköterska och patient och det försvårar ett samarbete mellan dem. En brist i 
förståelse och ett sämre samarbete leder till dåliga relationer. 
 

”Alla människor går inte ihop men det är viktigt att sjuksköterska och patient kan 
kommunicera med varandra ändå.  Både sjuksköterska och patient måste inse att dem är i en 

sådan situation där de måste förstå varandra och samarbeta” (Sjuksköterska 40 år). 
 

Oavsett hur professionell en sjuksköterska är, kommer det alltid finnas patienter som stör sig 
på henne. Om patienten t.ex. stör sig på att sjuksköterskan är ”överdrivet” glad eller pratsam, 
kan hon alltid tona ner på det eller om patienten tycker att sjuksköterskan pratar för lite kan 
hon istället ändra sig till att prata lite mer. Personkemin är väldigt viktig i relationer och 
sjuksköterskan kan alltid göra sitt bästa för att få patienten att gilla henne. 
 

” I vissa situationer får man ändra lite på hur man är för att patienten ska gilla en., i längden 
kan det vara värt det. Den patienten som i början inte tyckte om mig kan börja gilla mig och 

då blir det lättare att kommunicera och samarbeta” (Sjuksköterska 40 år). 
 
Samarbetet mellan sjuksköterskan och patienter gör patienter delaktiga, det tror en deltagare 
kan leda till att patienter känner ett större egenvärde. Egenvärdet är viktigt för att patienten 
ska känna att hen duger något till, om patienten känner sig värdelös, tror en deltagare att 
relationen till patienten blir sämre. Patienten kanske mår dåligt om hen inte känner sig 
värdefull och därmed samarbetar mindre om patienten tror att det inte finns något hen klarar 
av. 

En relation är att sjuksköterska och patient kommunicerar med varandra och jobbar 
tillsammans mot gemensamma mål,  inte att personalen ensamma jobbar på utan att göra 
patienten delaktig. Patienter klarar ofta mycket mer än många tror och sjuksköterskorna kan 
göra dem delaktiga med varierande uppgifter, t.ex. vissa omläggningar, fördela sin dosett eller 
injicera sina läkemedel. För att sjuksköterskorna ska kuna hjälpa patienterna att hjälpa sig 
själva, krävs det av sjuksköterskorna att de kan kommunicera tydligt när de instruerar dem. 
Målet är hela tiden att göra patienterna bättre eller friska och det är viktigt att kommunicera 
med patienter för att göra dem medvetna om hur sjuksköterskan tänkt gå till väga för att 
hjälpa dem. Sjuksköterskan kan ha allt klart för sig i huvudet redan om vad och hur hon ska 
göra men patienten är ju helt ovetandes, därför måste hon informera dem. Det är viktigt att 
sjuksköterskans mål möter patientens mål och behov och ibland kan viljorna krocka. 
 
En patient som är sjuk är inte alltid på det klara med vad som är bäst för hen, samtidigt kan 
sjuksköterskan inte tvinga patienten till något eller strunta i hens behov.  De gånger en patient 
inte vill samarbeta och sjuksköterskan vet att de skulle göra de rätta för hen, får hon försöka 
övertyga patienten om hur hennes mål kommer tillgodose patientens mål och behov. När 
sjuksköterskan försöker övertyga patienten är det viktigt att kommunicera tydligt och upprepa 
varför det är bra att göra på ett visst sätt, samtidigt är det viktigt att bekräfta för patienten att 
hon förstår hens känslor. Om patienten fortfarande inte vill samarbeta vid tillfället kan 
sjuksköterskan försöka igen lite senare på dagen eller en annan dag. Ibland hjälper det att 
skicka in en annan sjuksköterksa, kanske vill patienten samarbeta med någon annan. 
 
En deltagare berättar att privatlivet är en annan faktor som kan påverka hur hon 
kommunicerar i arbetet. Om en sjuksköterska har haft ett bråk med någon i sitt privatliv kan 
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de gå ut över patienter. Sjuksköterskan som har haft ett bråk behöver inte låta otrevlig på 
rösten men hon kanske se irriterad ut och det blir till en negativ energi som smittar av sig på 
de andra, det kan i sin tur få bland annat patienter på dåligt humör som leder till dåliga 
relationer. Därför är det viktigt att sjuksköterskan alltid försöker tänka på att inte låta negativa 
saker i privatlivet påverka henne i hennes yrkesroll. Att låta glad och se glad ut 
sprider istället positiv energi och är mycket bättre för relationer med patienterna. Att låta glad 
på rösten och ha ett energifullt och glatt kroppsspråk skapar en god stämning och relationer 
handlar om att skapa trivsel. 

Sammanfattning 

Resultatet visar hur sjuksköterskors kommunikation påverkar relationer till patienter. Genom 
en tydlig information får patienter en förståelse för hur deras situation ser ut och ofta upplever 
sjuksköterskorna att de gör patienterna trygga. Tryggheten leder till att patienter kommer få 
ett förtroende för sjuksköterskorna och därefter öppna sig för dem om sina känslor och tankar.  
Öppenheten leder till ett effektivare samarbete som skapar goda relationer. Resultatet visar att 
sjuksköterskors tydlighet i kommunikationen till patienter har den största och viktigaste 
påverkan på deras relationer. 

Sjuksköterskors medvetenhet om den egna kommunikationen kan hjälpa dem att förstå andra 
människor. Genom att sjuksköterskan lyssnar på patienten, ställer rätt frågor och ger tydlig 
information kan patienten bekräfta och ge sjuksköterskan svar om hur de mår eller att det är 
införstådda med vad som ska göras. Tydlig information är väldigt viktigt berättar en deltagare 
och de skapar relationer med förståelse. Medvetenheten om hur sjuksköterskan kommunicerar 
tror en deltagare kan leda till en tydlighet som gör det lättare för patienter att inte misstolka 
något. Om sjuksköterskan kommunicerar tydligt kan de hjälpa till att undvika konflikter. Att 
veta hur konflikter ska lösas kräver förståelse, en förståelse om hur man fungerar som person 
och en förståelse för andra människors attityder och handlingar. 
 
Samtliga deltagare menar att relationer kräver förståelse, trygghet och tålamod och därför är 
det viktigt att sjuksköterskorna har tid för sina patienter, för lite tid kan göra att sjuksköterskor 
får mindre tid för samtal med var och en. Att tiden inte alltid räcker till för samtal är definitivt 
ett hinder i relationsskapandet då det blir mindre tid för att lära känna varandra. Mindre tid till 
att lära känna varandra innebär att det tar längre tid att komma en del patienter nära. 
Relationer byggs upp eftersom och kan ta längre eller kortare tid att utveckla beroende på vem 
patienten är. En del är lätta att lära känna och andra lite svårare.Tillit kan ta tid att utveckla 
mellan två personer och en del människor behöver längre tid på sig innan de känner sig trygg 
med en annan. Att känna ett förtroende för någon är väldigt viktigt när det kommer till att 
skapa en relation. 
 
Om patienter inte känner ett förtroende för den som vårdar kommer de säkert känna att de inte 
kan öppna sig och berätta hur de mår och om sjuksköterskan inte vet hur de mår kan hon inte 
arbeta lika effektivt för att hjälpa dem.  Att hjälpa patienter handlar om att arbeta för 
gemensamma mål som inom vården handlar om att göra patienter bättre.  De gemensamma 
målen handlar om patienters förväntningar att bli hjälpta med olika besvär eller sjukdomar 
och sjuksköterskans förväntningar är att kunna hjälpa dem. 

 
Samarbetet mellan sjuksköterskan och patienter är bra för båda parter då de först och främst 
bidrar till att sjuksköterskans arbete underlättas och även för att patienters delaktighet kan 
leda till att de känner ett större egenvärde. Egenvärdet är viktigt för att patienten ska känna att 
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hen duger något till, om patienten känner sig värdelös, tror en deltagare att relationen till 
patienten blir sämre. Patienten kanske mår dåligt om hen inte känner sig värdefull och därmed 
samarbetar mindre. Att samarbeta är just vad vårdrelationer går ut på och därför är det viktigt 
att informationssamspelet där både sjuksköterska och patient ger, tar emot och bekräftar 
information, fungerar. 

Diskussion 

En tydlig kommunikation 

Deltagarna berättade att det är viktigt att de är medvetna om hur de kommunicerar med 
patienter och att tänka på att kroppsspråket och talet hänger ihop. Genom att sjuksköterskorna 
är medvetna om hur de kommunicerar, både verbalt och med kroppsspråket, är chansen större 
att patienten uppfattar kommunikationen på rätt sätt.  Medvetenheten om hur vi 
kommunicerar tror en deltagare kan leda till en tydlighet som gör det lättare för patienter att 
inte misstolka något. Denna studie visade att den verbala kommunikationen inte alltid hänger 
ihop med kroppsspråket. En trött kropp och ett slitet ansiktsuttryck i kombination med en glad 
och entusiastisk röst kan bli förvirrande för patienter, därför är det viktigt att kroppsspråket 
förmedlar samma sak som den verbala kommunikationen. Om en patient exempelvis tolkar 
kroppsspråket eller en min felaktigt och istället för att fråga sjuksköterskan ”var det så här du 
menade” drar egna slutsatser, kan det leda till missförstånd och konflikter. Konflikterna 
kommer sannorlikt bidra till dåliga relationer mellan sjuksköterska och patient eftersom 
informationen troligtvis inte kommer tas emot lika bra av patienten och patienten kanske inte 
heller vill öppna sig för sjuksköterskan om sina problem. Detta stämmer överens med tidigare 
forskning som visar att människor kommunicerar med många varierande uttrycksmedel på en 
och samma gång.  Samtidigt som en person ger uttryck för ett budskap, förmedlar denne även 
information med rösten, genom gester, miner och genom kroppshållningen (Allwood,1986). 
Kommunikation innebär att människor måste vara medvetna om både tonfall och 
ansiktsuttryck och vilken effekt det har på personen de talar med.  Det budskap mitt tonfall 
och mitt kroppsspråk signalerar inverkar på hur andra kommer kommunicera tillbaka till mig 
( McCabe & Timmins, 2015). 
 
I denna studie berättade en deltagare att om hon har en extra tröttsam arbetsdag kan det 
medföra att hon ser trött ut i ansiktet och att hon låter trött på rösten när hon pratar med 
patienter. Hon menar att tröttheten kan göra att hon kommunicerar med en lägre röst än 
vanligt , säger saker som lättare kan misstolkas genom att hon låter otydligare. Tydligheten i 
rösten styrs av hennes medvetenhet och om hon har en extra trött arbetsdag kan det bli svårare 
för henne att fokusera på att kommunicera på bästa sätt. Tröttheten i rösten tror hon kan 
påverka relationer med patienter negativt genom att hon inte inspirerar eller engagerar dem. 
Att vara väldigt trött skulle kunna ses som ett ”brus”. Detta eftersom sjuksköterskans mål , att 
inspirera och engagera patienterna, inte sänds på ett tydligt sätt. På så vis påverkar hon inte 
heller patienten som hon hade tänkt genom att tillgodose hens behov. DeVito (2011) menar att 
ett brus är saker som kan inverka på hur budskapet tas emot. Bruset kan förvränga både 
budskapet samt mottagarens perception vilket kan leda till att budskapet tolkas på ett annat 
sätt än den avsedda betydelsen (McCabe & Timmins,2015). I de fall sjuksköterskan är trött 
och störningar sker i kommunikationen som gör att sjuksköterskans mål inte möter patienters 
behov, handlar det om ett psykologiskt brus. Ett psykologiskt brus handlar om att sändaren 
och mottagarens inre faktorer stör budskapet, som exempelvis sjuksköterskans (sändarens) 
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mål (McCabe & Timmins,2015).  Mottagaren kommer uppfatta budskapet baserat på sin 
iakttagelseförmåga, kunskap, uppmärksamhet och fördomar och därefter kan det hända att 
mottagaren tolkar budskapet annorlunda än sändarens avsikt med budskapet (Robbins,1998). 
Eftersom att själva budskapet   kan låta otydligt då sjuksköterskan är trött, är förutsättningarna 
för att mottagren ska uppfatta det på rätt sätt väldigt låga. 

Kommunikation leder till förståelse 

Tidigare forskning har visat att om personalen kan anpassa sig till var och en som person är 
detta en fördel, det gör att personalen kan närma sig olika personer på olika sätt (Steen &  
Koch,  2012). Detta stämmer överens med vad som framkommit i denna studie där 
sjuksköterskorna menade att det är viktigt att kommunicera med patienterna på ett 
individanpassat sätt för att kunna närma sig dem. I tidigare forskning framgick inte varför det 
är viktigt att närma sig olika personer på olika sätt men i denna studie ges en möjlig 
förklaring. I denna studie har det nämligen visats att om sjuksköterskorna kan närma sig de 
olika patienterna efter deras förutsättningar kommer varje relation bli unik. Därför anpassar de 
den verbala- och ickeverbala kommunikationen efter de olika patienterna och även rådande 
situation. Kommunikationen anpassas efter patienters ålder, hur väl de kan språket, vilken 
attityd de har när de träffar sjuksköterskan och hur pass friska de är. 
Att ha en förståelse för hur människor fungerar i olika situationer är viktigt, på så vis blir det 
lättare att bemöta dem på rätt sätt. 
 
Att använda både verbal, ickeverbal samt skriftlig information är viktigt och det är av stor 
betydelse att vara medveten om sina egna övertygelser och värderingar och hur 
kommunikationen till andra kan påverkas utav dessa. Att kunna läsa av människor för att se 
om dem är oroliga eller stressade samt att kunna svara på frågor är viktigt för att skapa 
trygghet och för att kunna lösa konflikter (McCabe & Timmins,2015). Denna studie 
kompletterar tidigare forskning genom sjuksköterskornas mer utvecklade svar. Bland annat 
visade denna studie att en kännedom om hur konflikter ska lösas kräver en förståelse om den 
egna kommunikationen och hur man fungerar som person, men också en förståelse för andra 
människors kommunikation, handlingar och attityder. En deltagare upplever att en del 
patienter som till en början var otrevliga eller arga, efter mötet med henne verkar skämmas 
litegrann. Patienterna kan helt och hållet ändra attityd. Deltagaren tror att det är svårt att vara 
otrevlig mot någon som bemöter en på ett bra sätt. Att kommunicera på ett trevligt och tydligt 
sätt är den bästa fredsmäklaren menar hon.  Att kommunicera långsamt , lugnt och tydligt har 
ofta god effekt på patienterna och gör att de slappnar av på grund av förståelsen av 
informationen. Avslappnade patienter bidrar till avslappnade relationer. Genom att ge tydlig 
information och tala lugnande och vänligt upplever en deltagare att patienter får en större 
förståelse för det dem säger. Förståelsen är viktig när det kommer till relationsskapandet 
mellan sjusköterska och patienter eftersom förståelsen leder till en trygghet. 
 

Kommunikation skapar trygghet 

Viktiga förmågor i kommunikationen är: att skapa relationer.  Att använda både verbal, 
ickeverbal samt skriftlig information är viktigt och det är av stor betydelse att vara medveten 
om sina egna övertygelser och värderingar och hur kommunikationen till andra kan påverkas 
utav dessa. Att kunna läsa av människor för att se om dem är oroliga eller stressade samt att 
kunna svara på frågor är viktigt för att skapa trygghet och för att kunna lösa konflikter.  Det är 
även viktigt att kunna utveckla empati och bygga förtroende för att en relation ska kunna 
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upprättas (McCabe & Timmins,2015). Detta bekräftas i denna studie där de har visats att både 
verbal kommunikation och kroppsspråk är en förutsättning för relationen mellan 
sjuksköterska och patient. Utan kommunikation hade de inte kunnat ge och ta emot 
information från varandra och då hade de inte funnits någon interaktion. 
 

Kommunikation skapar förtroendefulla relationer 

Tidigare forskning har visat att ögonkontakt förbättrar förtroendet för sjukvårdspersonal. En 
framåtlutad kroppshållning förbättrade inte ett förtroeden men ledde däremot till att 
sjukvårdspersonalen uppfattades som mer kompetenta (Hillen, de Haes, Van Tienhoven, 
Bijker, Van Laarhoven,Vermeulen,  Smets, 2015). I denna studie berättade en deltagare att hon 
visar patienterna att hon lyssnar på dem genom att hålla ögonkontakt och nicka förstående. 
Om hon inte hade ögonkontakt med patienterna skulle de kanske uppfatta det som att hon inte 
är intresserad av dem eller hörde på vad de berättade om. Det skulle kanske kunna leda till ett 
minskat förtroende för henne som sjuksköterska och det är inte bra för relationen mellan dem. 
Denna studie bekräftar alltså tidigare forskning med att ögonkontakt har betydelse för att 
skapa ett förtroende mellan två människor. I denna studie framkom det att det är viktigt att ha 
en bra kroppshållning när sjuksköterskan arbetar,. Att stå rak i ryggen tror en deltagare gör att 
patienter uppfattar henne som pigg och intresserad av sitt jobb. I tidigare forskning har det 
istället visats att sjukvårdspersonalens kroppshållning gör att patienter uppfattar dem som mer 
kompetenta (Hillen, de Haes, Van Tienhoven, Bijker, Van Laarhoven,Vermeulen,  Smets, 
2015). I denna studie visade det sig att en deltagare istället trodde att patienter skulle uppfatta 
henne som inkompetent om hon såg ovårdad ut. Detta eftersom människor dömer andra 
baserat på det yttre många gånger. I både tidigare forskning och i denna studie beskrivs vikten 
av kroppsspråket och hur vi kan uppfattas av andra genom de meddelanden vi sänder ut. Det 
är därför väldigt viktigt att sjuksköterskor tänker på kroppsspråket och hur de vill uppfattas 
eftersom det förknippas med något så viktigt som patienters förtroende. Att patienter kan 
känna ett förtroende för personalen är viktig eftersom de mer eller mindre är beroende av 
personalen för sitt tillfrisknande. Även McCabe och Timmins (2015) styrker detta med att 
kroppsspråket är en grundläggande kommunikationsförmåga som nästan alltid används för att 
kunna utveckla en förtroendefull relation (Fleischer m.fl.2009,Williams,2001 i McCabe 
&Timmins,2015). 
 
I denna studie har det visats att det är viktigt att sjuksköterskan ler och har en vänlig ton, det 
gör att de allra flesta patienter skiner upp. En glad och positiv attityd hos sjuksköterskan 
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smittar för det mesta av sig på patienterna och gör att många patienter börjar prata med dem.  
Människor som är glada och trygga kommunicerar med andra på ett bra sätt, det bidrar till bra 
relationer. Om människor istället måt dåligt kan de kommunicera på ett sätt som speglar hur 
de mår och då blir relationen istället dålig.Tidigare forskning bekräftar att det är viktigt att 
tänka på hur vi kommunicerar med andra eftersom det i sin tur påverkar andra människor och 
hur de kommer kommunicerar tillbaka. Det är viktigt att vi har kännedom om de ickeverbala 
meddelanden vi signalerar ut till andra, detta eftersom det nästan alltid förklarar varför andra 
personer bemöter och svarar oss som de gör (McCabe & Timmins,2015). I en studie från 
(2010) har det visats att våra ansiktsuttryck byggs upp i en ansikte-mot-ansikte 
kommunikation och att vi påverkas av den andre personens uttryck som i sin tur kan förändra 
våra egna ansiktsuttryck mot andra. Ett ansiktsuttryck kan ibland stämma överens mellan två 
personer och när det händer, skapas en förtroendefull relation och båda individer får ett 
positivt intryck av den andre (Hanibuchi, Ito & Nishida,2010). Detta visar hur viktigt det är 
att tänka på den egna verbala och ickeverbala kommunikationen eftersom andra påverkas utav 
dessa och det i sin tur bidrar till hur personen ger respons. 
 
Personkemi handlar om psykologiska trivselfaktorer som gör att människor trivs tillsammans 
och detta visade sig i denna studie vara viktigt för patienter då de hellre verkar vilja anförtro 
sig åt en person de trivs med. Att trivas med någon kan ha med individuell personlighet att 
göra, detta indikerar tidigare forskning på.  I Belcher och Jones studie (2009) framkom att 
man trodde att en förtroendefull relation utvecklades genom personlighet och personligheten 
var nyckelfatoren (Belcher & Jones, 2009).   I denna studie har det visats att förtroende 
förknippas med en trivsel mellan människor och detta stämmer överens med tidigare 
forskning där det visar sig att det är viktig att människor kan känna sig bekväma i varandras 
sällskap. Detta är nyckeln till att utveckla tillit mellan dem (Belcher & Jones,2009). 
I denna studie har viktiga egenskaper i kommunikationen hittats, bland annat att vara tydlig, 
tala långsamt, använda en individanpassad kommunikation, tala sanning och hålla det man 
lovar. Dessa egenskaper har visats bidra till goda relationer och att patienter har velat öppna 
sig för sjuksöterskan om sina känslor, tankar och bekymmer, vilket tyder på att de känner 
förtroende för dem. I tidigare forskning har viktiga egenskaper i personligheten identifierats 
som betydelsefulla för att kunna lita på någon. Dessa är: att vara snäll, beredd att hjälpa, vara 
intresserad av andra människor samt villig att ta hand om en person (Belcher & Jones,2009). I 
denna studie framkommer alltså inte identifierade egenskaper i personligheten som viktiga för 
att lita på någon utan viktiga egenskaper i kommunikationen. Tidigare forskning visar istället 
på identifierade egenskaper i personligheten som viktiga för att lita på en annan. 
Kommunikationens egenskaper och egenskaperna i personligheten har båda visats 
betydelsefulla för att skapa ett förtroende. Detta visar att kommunikationen och 
personligheten hänger ihop då dess egenskaper leder till samma sak: ett förtroende. 
 
Det är av stor vikt att människor kan känna sig bekväma i varandras sällskap, detta är nyckeln 
till kärnan i att utveckla tillit mellan dem. Att känna sig bekväm definieras som, att känna sig 
säker,  att kunna utveckla en relation samt att vara ärlig. Tillit behövs för att kunna skapa en 
bekväm relation och den kommer som en naturlig konsekvens mellan människor när en 
relation väl upprättats (Belcher & Jones,2009). Detta bekräftades av denna studie som visade 
att ett förtroende bidrog till att patienter kände sig trygga med att prata om sina känslor, tankar 
och bekymmer. En fråga som dyker upp i mitt huvud är om ett förtroende leder till en bekväm 
känsla hos patienter eller om en bekväm känsla ger patienter ett förtroende? I denna studie har 
det visats att det är viktigt att sjuksköterskor lär känna sina patienter, genom en tydlig 
kommunikation bygger de upp en förståelse, en trygghet , ett förtroende som leder till att 
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patienter öppnar sig för att tala om sina känslor och bekymmer. Detta ökade samarbetet 
mellan sjuksköterska och patient. Det har visats att patienter, genom att känna sig trygga med 
sjuksköterskan får ett förtroende för henne. Samtidigt har det visats att ett förtroende bidrar 
till en trygghet hos dem. Detta tyder på att ett förtroende och en trygghet samspelar och att det 
ena förutsätter det andra. 

Kommunikation leder till en öppenhet i relationer 

Leende sjukvårdspersonal har inte visats leda till ett starkare förtroende hos patienter men en 
leende person uppfattades som vänligare och mer omtänksam(Hillen , de Haes,  van 
Tienhoven, Bijker, van Laarhoven, Vermeulen & Smets, 2015). Detta bekräftades i en annan 
studie från 2010 där det visade sig att en person som vill ge ett glatt intryck kan le. I denna 
studie framkom att tidslängden kan ha en betydelse och att det i vissa situationer kan vara bra 
att le på en gång, exempelvis om man vill ge ett snabbt bra intryck (Hanibuchi,2010). Detta 
styrks i sin tur av McCabe och Timmins (2015) som menar att baserat på den fysiska 
framtoningen, kommer människor bestämma sig för hurvida en person är pålitlig eller inte  
(McCabe 2010 i McCabe & Timmins,2015), detta tar vanligtvis endast ett par sekunder. Om 
en person lutar sig fram mot den hen pratar med och dessutom tittar direkt på denne person 
och ler, kan detta kommunikationsbeteende signalera genuitet och värme (Fleischer m.fl.2009, 
Williams,2001 i McCabe & Timmins,2015). I denna studie har inga frågor ställts om att ge ett 
bra intryck eller hur tiden möjligtvis skulle kunna påverka. Frågorna har varit öppna för 
deltagarna att svara fritt men i svaren har ingenting framkomit som berättar om vikten av att 
ge ett bra intryck eller hur tiden är förknippad med att ge ett positivt första intryck. Däremot 
har det visats att tiden spelar en viktig roll i skapandet av en relation eftersom tiden kan 
avgöra hur länge sjuksköterskan kan stanna hos patienterna för samtal. Tiden att lära känna 
patienter varierade, de gånger sjuksköterskan kunde spendera längre tid på samtal var det 
lättare att komma patienten nära. En del patienter tar längre tid på sig när det kommer till att 
vilja öppna sig för människor. I denna studie har det däremot visats vara viktigt att le, hålla 
ögonkontakt och nicka instämmande eller förstående för att ta reda på vad som bekymrar 
patienter. Detta för att få patienter att känna att någon lyssnar på dem och visa patienter att 
sjuksköterskan tror på dem. En deltagare tror att patienter känner sig trygga genom att veta att 
personalen tar dem på allvar och gör allt vad de kan för att ge dem en god vård. Deltagaren 
tror att om hon lyckas få patienterna att känna sig trygg kan de göra att patienterna i sin tur 
känner att de kan öppna sig för att prata med henne om de behöver, de tror hon är nyckeln till 
en bra relation. Öppenheten mellan sjuksköterska och patient tror en deltagare gör att de kan 
samarbeta bättre. 
 
I denna studie har det visats att det är viktigt i vårdyrket att behandla patienter med en god 
och respektfull attityd, en attityd man själv skulle vilja bli bemött med. En god attityd 
förmedlas genom ett respektfullt och vänligt språk. Patienter har ofta en god attityd, men 
ibland spelar det ingen roll hur trevlig sjuksköterskan än är- en del patienter kommer 
fortfarande ha en negativ attityd till personalen. Ibland kan patienter ändra attityden efter ett 
tag. Det kan vara så att patienten kanske känner sig otrygg med sjuksköterskan till en början 
men vart eftersom patienten träffar och lär känna henne, får patienten också mer tillit för den 
som vårdar.  Tidigare forskning visar att bland annat attityder och försvarsmekanismer kan 
påverka relationen mellan människor. Dessa attiyder och försvarmekanismer kan utgöra ett 
hinder i kommunikationen och omvårdnadskontexten (McCabe & Timmins,2015) precis som 
det visats kan hända i denna studie i de fall patienten inte känner tillit för sjuksköterskan. Om 
patienter inte känner ett förtroende för den som vårdar kommer de säkert känna att de inte kan 
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öppna sig och berätta hur de mår och om sjuksköterskan inte vet hur de mår kan hon inte 
arbeta lika effektivt för att hjälpa dem. 

Kommunikation leder till samarbete i relationer 

Enbart genom utvecklandet av en relation samt genom goda kommunikationsförmågor kan 
unika behov bemötas på ett personcentrerat vis. Personcentrering samt gemensamt 
beslutsfattande anses vara nyckelfaktorer när det kommer till att förebygga hinder för positiv 
och effektiv kommunikation. Personcentrering innebär: engagemang, att arbeta med 
människors värderingar och övertygelser, att ha en medkännande närvaro, att involvera de 
berörda i beslutsfattandet, att dela med sig av sina personliga erfarenheter samt tillgodose 
människors fysiska behov (McCabe & Timmins,2015). I denna studie visade det sig också hur 
viktig personcentrering är, även om inte just ”personcentrering” används som benämning.  En 
deltagare berättade hur hon tror att patienternas delaktighet i den egna vården medför att de 
känner ett större egenvärde. Egenvärdet är viktigt för att patienten ska känna att hen duger 
något till, om patienten känner sig värdelös, tror en deltagare att relationen till patienten blir 
sämre. Patienten kanske mår dåligt om hen inte känner sig värdefull och därmed samarbetar 
mindre om patienten tror att det inte finns något hen klarar av. Detta tyder på att patienters 
delaktighet uppmuntrar dem att samarbeta mer, kanske till följd av att patienter får ett starkare 
självförtroende av att se vad dem klarar av. Det verkar också vara så, att personcentrering där 
sjuksköterskan arbetar med patientents övertygelser, värderingar och gör dem delaktiga, leder 
till ett större egenvärde. Detta eftersom egenvärdet också handlar om att göra patienter 
delaktiga och få dom att känna sig värdefulla. 
 
En annan deltagare berättar att negativa händelser i privatlivet kan påverka hur hon 
kommunicerar i arbetet. Om hon har haft ett bråk med någon kan det gå ut över kollegor eller 
patienter, genom att hon t.ex. ser irriterad ut. Sjuksköterskan som har haft ett bråk behöver 
inte låta otrevlig på rösten men hon kanske ser irriterad ut och det blir till en negativ energi 
som smittar av sig på de andra, det kan i sin tur få bland annat patienter på dåligt humör som 
leder till dåliga relationer. Därför är det viktigt att sjuksköterskan tänker på att inte låta 
privata, negativa händelser påverka henne i arbetet. Negativa händelser skulle också kunna 
ses som ett brus eftersom de påverkar attityder- en faktor som ska ses i relation till 
kommunikationens ämne (McCabe & Timmins,2015). En intressant fråga är hur vanligt det är 
att vara medveten om hur man kommunicerar under t.ex. extrem trötthet eller hur 
kommunikationen påverkas av negativa händelser och negativa attityder? Är människor alltid 
medvetna om hur de kommunicerar eller endast i vissa situationer och hur blir dem medvetna 
om detta? Tidigare forskning har visat att sjuksköterskans upptagenhet eller trötthet påverkar 
deras förmåga att kommunicera effektivt (Belcher & Jones,2009). Även McCabe och 
Timmins (2015) menar att en oförmåga att lyssna samt en upptagenhet av det man håller på 
med kan försvåra eller förhindra en bra kommunikation och relation. (McCabe & 
Timmins,2015).  Negativa händelser skulle kunna ses som en ”upptagenhet” eftersom de 
negativa sakerna kan distrahera sjuksköterskor från att tänka på kroppsspråket. Tidigare 
forskning menade att en upptagenhet säkerligen skulle kunna influrera på entusiasm att 
kommunicera och därmed bli ett hinder i att skapa en relation med andra (Belcher & 
Jones,2009). I denna studie bekräftades att en trötthet i sjuksköterskans kommunikation till 
följd av en hög arbetsbelastning (vilket skulle kunna ses som en form av upptagenhet på 
grund av ohälsa) påverkade hennes kommunikation negativt genom att hon inte upplevde sig 
låta engagerande eller inspirerande. Detta menade sjuksköterskan var negativt för relationer 
med patienter. Det är viktigt att sjuksköterskorna är medvetna hur de påverkar andra i 
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interaktionen genom verbal kommunikation och kroppsspråk eftersom det påverkar hur 
patienter kommer svara på kommunikationen. Det är viktigt att kommunikationssamspelet 
fungerar. 
 
I tidigare forskning har det visats att den ickeverbala informationen ofta beskrivs som en 
mycket lägre grad av kontroll samt medvetenhet än den informationen som uttrycks med ord. 
Därför är det generellt sett svårt att säga hur avsiktliga samt medvetna 
kommunikationsbeteendets olika drag är (Allwood,1986).  I denna studie berättar 
sjuksköterskorna om hur de är medveten om att de kan se trött eller irriterad ut vilket tyder på 
att de kan ha en större grad av kontroll och medvetenhet än tidigare forskning menar är 
vanligt när det kommer till den ickeverbala informationen. Kanske har de genom många år 
inom vården och genom att kommunicera med patienter bland annat, lärt sig hur de fungerar 
och kommunicerar i olika situationer med olika människor. Det kan också bero på att andra 
talar om för dem vilket ansiktsuttryck det har. I denna studie framkommer ingenting om 
sjuksköterskorna kommunicerar omedvetet ibland med patienterna. Detta beror med all 
sannorlikhet på att de inte vet om ifall de gör det. Det är inte säkert att de alltid är medvetna 
om vad deras kroppsspråk signalerar och kanske ser det olika ut i olika situationer. Kunskap 
och erfarenheter är en trolig förklaring till att sjuksköterskor är medvetna om deras 
kroppsspråk i olika situationer. 
 
I denna studie har det visats att om sjuksköterskan och patienter inte kommunicerar med 
varandra, verbalt eller genom kroppsspråk, kan de inte heller samarbeta med varandra. 
Relationen mellan sjuksköterska och patient handlar om ett samspel mot gemensamma mål, 
dvs. att göra patienten bra igen. Kommunikationen skapar en förståelse som måste finnas 
mellan sjuksköterska och patient. Om patienter inte förmedlar vad de behöver hjälp med går 
det inte att hjälpa dem på ett effektivt sätt.  En patient kan ha en funktionsnedsättning eller 
sjukdom som försvårar kommunikationen till sjuksköterskan. Om patienten har svårt att 
berätta vad hen vill ha hjälp med eller svårt för att ta in information, blir samspelet med 
sjuksköterskan sämre. Om sjuksköterska och patient har svårt att förstå varandra på grund av 
patientens sjukdom eller en funktionsnedsättning har det att göra med ett fysiologiskt brus 
eller ett semantiskt brus. Fysiologiskt brus handlar om fysiska funktionsnedsättningar som 
inverkar på mottagarens perception (McCabe & Timmins,2015). Semantiskt brus handlar om 
språkliga störningar (Young & Travis, 2012). 
Tidigare forskning visar andra typer av hinder i kommunikationen som kan uppstå till följd av 
dåliga eller otillräckliga förklaringar. Ett exempel på det är om medicinska termer används 
som patienten inte förstår helt och hållet (Belcher & Jones,2009).  De språkliga störningarna 
som tidigare forskning visar på kallas för semantiskt brus och kan uppstå om två personer har 
svårt att förstå varandra på grund av olika faktorer som t.ex. fackspråk med speciella termer 
(Young & Travis,2012). Ett annat semantiskt brus som kan bli ett hinder i 
kommunikationsprocessen är om sjuksköterskan har svårt att förstå en person på grund av att 
de talar olika språk (Young & Travis,2012). I denna studie berättade deltagare att om de hade 
svårt att förstå en person på grund av att denne talade dålig svenska eller pratar för fort kunde 
det bli ett hinder i kommunikationen mellan dem. De upplever alltså ett semantiskt brus. 
Denna studie har visat att det är viktigt att sjuksköterskan alltid förstår patienterna eftersom 
förståelsen bidrar till tryggare relationer.  Detta visar hur viktigt det är att sjukvårdspersonalen 
gör sitt bästa för att motverka hinder för en god kommunikation. 
 
Genom att lyssna till patienternas behov blir relationen mellan dem bättre.  Att lyssna på 
patienten, ställa frågor och vara uppmärksam på hur patienten mår tror en deltagare visar 
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patienter att de har ett intresse av att hjälpa dem.  Detta stämmer överens med tidigare 
forskning som säger att en person visar sitt åtagande gentemot en annan genom att lyssna. Att 
lyssna innebär att en person visar att hen vill hjälpa eller trösta den andre (McCabe & 
Timmins,2015).  Forskning visar att ett hinder i kommunikationen kan uppstå om vi fokuserar 
mer på oss själva än en annan person. Ett exempel är om en person sitter och tänker på annat 
istället för att rikta uppmärksamheten på det hen borde, detta är ett psykologiskt brus (Young 
& Travis, 2012). Därför är det väldigt viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam och lyssnar på 
patienterna, annars skulle hon inte kunna hjälpa dem effektivt. 

Inga generella slutsatser 

Utifrån denna studie kan inga generella kvantitativa slutsater göras, detta eftersom endast tre 
deltagare medverkade. För att kunna göra generella slutsater hade studien behövt inkludera en 
större grupp intervjudeltagare.  Det är inte säkert att resultatet skulle blivit detsamma om 
andra sjuksköterskor medverkat i studien, kanske hade deras upplevelser av hur deras 
kommunikation visat sig påverka patientrelationer på ett helt annat vis. Kanske hade resultatet 
också blivit annorlunda om intervjudeltagarna hade andra yrken. En egen tanke är att 
relationer inom alla yrken kan se väldigt olika ut och kanske påverkar därför andra 
kommunikationsformer. I denna studie visade det sig hur en tydlig kommunikation leder till 
en förståelse, trygghet, förtroende, öppenhet och samarbete, vilket var väldigt intressant. Det 
visar hur många olika faktorer som kommunikationen skapar och som påverkar relationer 
med andra. Med stor sannolikhet finns det fler viktiga delar som spelar in i 
relationsskapandet. 
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Bilaga 1 

 

 Intervjufrågor 
 

Bagrundsfrågor 

 

Ålder 
 
Yrke 
 
Arbetsplats 
 
Hur påverkar din kommunikation dina patientrelationer 
 
Fråga 1. Är kommunikation mellan dig och dina patienter viktig i ditt yrke? 
 
–  Om ja, varför är detta viktigt? 
– Om nej, varför är detta inte viktigt? 

 
Fråga 2. Hur kommunicerar du med dina patienter? Berätta eller ge exempel. 
 
–  Påverkas din patientrelation av ditt sätt att kommunicera? Hur? Ge exempel 
 
Fråga 3. Är du medveten om hur du kommunicerar med dina patienter? Berätta eller ge 
exempel. 
 
– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av din medvetenhet/omedvetenhet att 
kommmunicera? Hur? Ge exempel. 
 
Fråga 4.Vilka faktorer i ditt yrke påverkar hur du kommunicerar med dina patienter? Berätta 
eller ge exempel. 
 

– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av dessa faktorer när du kommunicerar 
med dina patienter? Hur? Ge exempel. 
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Fråga 5.Vad är viktigt för dig att tänka på när du kommunicerar med dina patienter? Berätta 
eller ge exempel.   
 
– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av ditt sätt att kommunicera med 
patienterna? 
Hur? Ge exempel. 
 
Fråga 6. Har din sinnesstämning någon betydelse för hur du kommunicerar med dina 
patienter? Berätta eller ge exempel.       

– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av din sinnesstämning när du   
kommunicerar med patienter? Hur? Ge exempel. 

– Vilka sinnen använder du för att uppfatta kommunikation från patienter? 
– Hur påverkas patientrelationer av din kommunikation till patienter? Ge exempel. 

 
Fråga 7. Använder du kroppsspråk i ditt yrke när du kommunicerar med patienter? Berätta 
eller ge exempel. 

– Hur använder du ditt kroppsspråk? I vilka situationer? 
– Hur upplever du att ditt kroppsspråk påverkar kommunikationen till dina patienter?Ge 

exempel. 
– Hur upplever du att dina patientrelationer påverkas av ditt kroppsspråk? Ge exempel. 

 
Fråga 8. Upplever du att patienter använder kroppsspråk för att kommunicera med dig? 
Berätta eller ge exempel. 
 

– Om ja, hur? Och i vilka situationer? 
– Hur påverkar det din kommunikation tillbaka till patienterna? Ge exempel. 
– Upplever du att patienters sätt att kommunicera med kroppsspråk påverkar dina 

relationer till dem?Hur? Ge exempel. 
– Upplever du att patienter använder ansiktsuttryck för att kommunicera med dig? 
– Om ja, hur? I vilka situationer? Hur påverkar det din kommunikation tillbaka till 

patienterna? 
– Upplever du att patienters sätt att använda ansiktsuttryck när de kommunicerar med 

dig påverkar patientrelationer? Hur? Ge exempel. 
 
Fråga 9. Har du under dagarna möjlighet till samtal med dina patienter? Berätta eller ge 
exempel. 

– Om ja, Hur lång tid har du möjlighet att ge dina patienter? 
– Har ni möjlighet att tala ostört? 
– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av kommunikationen? Hur? Ge 

exempel. 
 
Fråga 10. Upplever du att dina patienter förstår den information du ger dem? Berätta eller ge 
exempel. 
 

– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av deras förståelse för den information 
du ger dem? Hur? Ge exempel. 

– Händer det att du behöver upprepa information till patienter? Ge exempel. 
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– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av hur du ger information till dina 
patienter? Hur? Ge exempel. 

 
Fråga 11. Upplever du att det ibland förekommer hinder i kommunikationen mellan dig och 
patienter? Berätta eller ge exempel. 
 

– Om ja, Vilka hinder/ Störningsmoment? 
– På vilket sätt påverkar hindren hur du kommunicerar med dina patienter? Ge exempel. 
– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av hindren i din kommunikation? Hur? 

Ge exempel. 
 
Fråga 12. Händer det att du ibland har svårt att förstå patienter? Berätta eller ge exempel. 
 

– Vad tror du att det beror på ? 
– Hur gör du då? 
– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av din förståelse för patienters 

kommunikation? Hur påverkar det? Ge exempel. 
– Vilken betydelse har en tydlighet i språket för ditt sätt att kommunicera med patienter? 
– Upplever du att en tydlighet i språket påverkar dina patientrelationer? Hur? Ge 

exempel. 
 
Fråga 13. Händer det att du kommunicerar olika beroende på vilken patient du kommunicerar 
med? Berätta eller ge exempel. 
 

– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av ditt sätt att kommunicera med dina 
patienter? 

– Hur påverkar det Ge exempel. 
 
 
Fråga 14. Upplever du att faktorer inom dig påverkar hur du kommunicerar med dina 
patienter? 
(Exempel på inre faktorer:  Värderingar, kommunikationsförmåga,  behov, mål osv). Berätta 
eller ge exempel. 
 

– På vilket sätt påverkar dessa inre faktorer ditt sätt att kommunicera med patienter? 
– Upplver du att ditt sätt att kommunicera med patienter påverkar dina patientrelationer? 

Hur påverkar det? Ge exempel. 
 
 
Fråga 15. Påverkar dina attityder hur du kommunicerar med dina patienter? Berätta eller ge 
exempel. 
 

– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av dina attityder när du kommunicerar 
med dina patienter? Hur? Ge exempel. 

– Påverkar patienters attityder hur du kommunicerar med dem? Ge exempel. 
– Påverkar patienters attityder dina upplevelser av patienrelationer? Hur påverkar det? 

Ge exempel. 
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Fråga 16. Upplever du att personkemin mellan dig och patienter påverkar hur du 
kommunicerar till dem?  Berätta eller ge exempel. 
 

– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av personkemin när du kommunicerar 
med dina patienter? Hur påverkar det? Ge exempel. 

 
Fråga 17. Är en trevlig atmosfär på arbetsplatsen viktigt för ditt sätt att kommunicera med 
dina patienter? Berätta eller Ge exempel. 
 

– Om ja, hur skapar du en trevlig atmosfär på arbetsplatsen? 
– Hur upplever du att patienter reagerar på de? 
– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av en trevlig atmosfär när du 

kommunicerar med dina patienter? Hur påverkar det? Ge exempel. 
 
Fråga 18. Upplever du att de svårigheter (exempelvis sjukdomar) en del patienter går igenom 
påverkar hur du kommunicerar med dem? Hur? Berätta eller ge exempel. 
 

– Upplever du att dina patientrelationer påverkas av dessa svårigheter när du 
kommunicerar med dina patienter? Hur påverkar det? Ge exempel. 

 
Hur påverkas dina patientrelationer av din kommunikation? 
 
Fråga 19. Är de viktigt att du spenderar tid på att lära känna dina patienter? Varför/Varför 
inte? 
 

– Hur brukar du göra för att lära känna dina patienter bättre? Ge exempel. 
– Är ditt sätt att kommunicera betydelsefullt när du lär känna dina patienter? Varför 

/Varför inte? Ge exempel. 
– Hur påverkas dina patientrelationer av den tid du spenderar på att kommunicera med 

dina patienter? Ge exempel. 
– Upplever du att du har tillräckligt med tid att ge dina patienter?  Ge exempel. 
– Går det att ta hand om människor utan att skapa en relation först? Berätta. 
– Påverkar ditt sätt att kommunicera med patienter hur dina patientrelationer skapas? 

Hur? Ge exempel. 
 
Fråga 20. Hur ser du på samarbete mellan dig och patienter? Berätta eller ge exempel. 
 

– Påverkar din kommunikation samarbete mellan dig och patienter? Ge exempel. 
– Hur upplever du att samarbete mellan dig och patienter påverkar dina 

patientrelationer? Ge exempel. 
– Lär du dina patienter hur de kan delta i sin egen behandling? (exempelvis medicinsk 

behandling eller andra omvårdnadsåtgärder). 
– Påverkar det ditt sätt att kommunicera med patienterna? Påverkar det dina 

patientrelationer? 
 
Fråga 21. Försöker du bygga upp ett förtroende mellan dig och patienter? Berätta eller ge 
exempel. 
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– Hur upplever du att patienter reagerar på det? 
– Påverkar ditt sätt att kommunicera med patienter hur du bygger upp ett förtroende 

mellan er? Hur? Ge exempel. 
– Upplever du att ett förtroende mellan dig och dina patienter påverkar dina 

patientrelationer? Varför/Varför inte? Hur påverkar det dina patientrelationer? 
–  

Fråga 22. Hur gör du för att ta reda på hur patienter känner sig? Berätta eller ge exempel. 
Påverkar ditt sätt att kommunicera med patienter dina patientrelationer? Hur? Ge exempel. 
 
Fråga 23. Hur ser du på förhållandet mellan hur du kommunicerar med patienter och dina 
patientrelationer? 
 

– Finns det något du vill tillägga? 


