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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Eftersom en ökad invandring råder i Sverige, vilket medför att fler icke svensktalande 
patienter söker sig till sjukvården, ställs höga krav på integrering i svensk sjukvård. Den språkbarriär 
som uppstår kring dessa patienter gör att god vård med målet att främja hälsa och lindra lidande 
försvåras. Sjuksköterskan har i sin yrkesroll flera lagar och riktlinjer att förhålla sig till. När det 
uppstår hinder för en god vård blir det svårt att förhålla sig till dessa och därmed brister 
patientsäkerheten. 
  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som inte talar svenska. 
  
Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie. Datainsamling skedde genom intervjuer med sex 
kvinnliga sjuksköterskor. Materialet analyserades utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys 
(Granheim & Lundman, 2004).    
  
Resultat: Två huvudkategorier med totalt fem underkategorier utgjorde studiens resultat. EN ICKE 
VÅRDANDE RELATION (Kommunaktionshinder mellan sjuksköterska och patient, Försök till 

vårdande). MINSKAD DELAKTIGHET FÖR PATIENTEN (Användning av  formell tolk, 

Användning av informell tolk, Ett vårdande förhållningssätt).  

    
Slutsats: Det framkommer av studien att sjuksköterskor i nuläget har svårt att följa flera av de lagar 
och riktlinjer som ligger till grund för sjuksköterskeprofessionen och som skapar förutsättningar för en 
patientsäker vård. Att sträva efter att ge en mer likvärdig vård till en patient som inte talar svenska är 
en svår och energikrävande process för sjuksköterskan. Några av alla de fördelar det för med sig är 
dock ökad delaktighet, ökad patientsäkerhet och minskat lidande för patienten. 
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INLEDNING 
Den ökade invandringen av människor från krigshärjade länder, som har tvingats lämna sina 
hem utan några tillhörigheter och med traumatiska upplevelser i minnet, är ett ämne som är 
högaktuellt i Sverige nu. Många behöver hjälp och vill integreras men kunskapen om hur 
detta ska gå till och hur vi ska bemöta människorna när de inte talar svenska är otillräcklig. 
Under sommaren 2016 uppmärksammade författarna detta som ett problem inte bara ute i 
samhället utan även inom vården då de båda mötte denna patientgrupp på sina respektive 
arbetsplatser. De upplevde att okunskapen leder till att dessa patienter blir missförstådda och 
bortglömda och att det även skapar en frustration hos vårdarna. Sjuksköterskan kommer i 
framtiden i ökad utsträckning möta dessa patienter i sitt arbete. Därför behövs en ökad 
kunskap kring bemötandet av dem. 
 

DEFINITIONER 
”Patienter som inte talar svenska” eller “icke svensktalande patienter”: 
Med begreppen menar författarna i denna studie att patienterna inte besitter kunskap i det 
svenska eller engelska språket utan talar ett annat språk som för sjuksköterskan är främmande. 
 
“Sjuksköterskan”: 
Sjuksköterskan innebär i denna studie en legitimerad allmänsjuksköterska som har svenska 
som modersmål och som även kan ha kunskaper i det engelska språket men som inte har 
kunskaper i något språk som är gemensamt med den berörda patientgruppen som definieras 
ovan. 
  
BAKGRUND 
År 2015 invandrade ca 134 000 människor till Sverige. Det innebar en ökning med närmare 
35 000 människor jämfört med 2010 då siffran låg på runt 99 000 (SCB, 2016). Det är ingen 
nyhet för Sveriges befolkning att antalet invånare med utländsk bakgrund ökar. En 
konsekvens av det är att fler människor som inte talar svenska behöver hjälp med att 
integreras i det svenska sjukvårdssystemet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vård bedrivas på lika villkor oberoende av vem som söker 
vården. Patientlagen (SFS 2014:821) säger att vården i så stor utsträckning som möjligt ska 
utföras i enlighet med patienten och att patienten har rätt till information om sin hälsa och 
behandlingsmöjligheter på ett sätt som patienten förstår. Socialtjänstlagen (2001:453) tar upp 
individens rättigheter i vård och omsorg. Lagen bygger på frivillighet och självbestämmande 
och att alla har lika mycket värde och rätt till behandling på lika villkor. Om lagar och 
föreskrifter inte följs och detta uppmärksammas finns det risk att det blir ett anmälningsfall 
till Lex Sara eller Lex Maria. Lex Maria innefattar bestämmelser i patientsäkerhetslagen som 
innebär att landstinget är skyldig att anmäla till inspektionen för vård och omsorg om en 
patient har drabbats av, eller riskerar att drabbas av allvarlig vårdskada. En vårdskada innebär 
en skada som uppstått under vårdtiden och som hade kunnat undvikas (SOFS 2005:28). Lex 
Sarah innebär bestämmelser inom Socialtjänstlagen (2001:453) som innefattar att den som 
bedriver vård inom socialtjänstens område är skyldig att anmäla missförhållanden eller risk 
för missförhållanden inom verksamheten (SOSFS 2011:5).  Det är sjuksköterskans uppgift att 
anpassa vårdandet efter patienten så att hen kan förstå, vara delaktig i och göra aktiva val 
kring sin vård (Eldh, 2012; Carlsson, 2012).  
 
Den vårdvetenskapliga disciplinen utgår från ett holistiskt perspektiv där människan är unik 
och en upplevelse av hälsa är något som individen själv skapar och upplever i sitt dagliga liv 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Det är inom ramarna för vårdvetenskap som den nutida 
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sjuksköterskeprofessionen har sina rötter. En person som söker sig till sjukvården upplever 
ofta avsaknad av hälsa. Det är under dessa förutsättningar som ett möte mellan sjuksköterskan 
och patienten uppstår och det är sjuksköterskans uppgift att vårda patienten och skapa 
förutsättningar för en upplevelse av hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Detta gör sjuksköterskan genom att vara öppen, följsam och göra patienten delaktig genom 
hela vårdprocessen (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Vid avsaknad av öppenhet och följsamhet finns en risk att väsentlig information uteblir. När 
sjuksköterskan inte kan ta del av patientens livsvärld och vara öppen och följsam i mötet, till 
exempel då patienten inte talar svenska, leder det här till ökat vårdlidande hos patienten 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Kale och Syed (2010) talar om det ökade vårdlidandet som en 
följd av bristande kommunikation. Den bristande kommunikationen medför en minskad 
patientsäkerhet då det bland annat är svårt att få tillgång till en bra anamnes och status eller att 
kunna informera patienten angående mediciners effekt och biverkningar. Ett öppet och 
följsamt vårdande skapas när sjuksköterskan möter patienten förutsättningslöst utan 
förutfattade meningar (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg & Segesten (2010) menar att 
det här kan vara problematiskt då alla bär på förförståelse. De påpekar vikten av att sätta sin 
förförståelse åt sidan vid mötet med patienten och att istället vara öppen och följsam för 
patientens unika upplevelser. Utan öppenhet och följsamhet begränsas samtalets kvalité och 
för att kunna vara öppen och följsam krävs kommunikation (Dahlberg & Segesten, 2010). 
McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) menar att när sjuksköterskan och patienten 
inte talar samma språk uppstår en svårighet i att ha spontanitet och flöde i samtalet och det 
blir svårare för sjuksköterskan att vara öppen och följsam i mötet. 
 
Karliner, Hwang, Nickleach och Kaplans (2010) studie visar att patientens delaktighet i 
vården bli lidande när kommunikationen mellan vårdare och patient brister. Att samma 
information ges till alla patienter innebär inte att vården bedrivs på lika villkor för alla 
patienter. Det är nämligen inte vad som ges av vårdaren utan vad som tas emot av patienten 
som är det väsentliga (Carlsson, 2012). Om patienten inte förstår den information som ges 
spelar det ingen roll hur mycket sjuksköterskan informerar om eftersom patienten ändå inte 
kommer ha möjlighet att vara delaktig i diskussioner och beslut kring sin vård (Karliner et.al, 
2010). 
 
Att förstå de olika delarna i vårdkedjan och vart en ska vända sig i olika situationer kan vara 
svårt även för de med svenska som modersmål. Enligt Taylor, Nicolle, och Maguire (2013) 
utsätts  icke svensktalande patienter för sämre bemötande, brist på information och bristande 
patientsäkerhet eftersom vårdpersonalen saknar kunskap om kommunikation över 
språkgränserna. Patientsäkerhetslagen ( SFS 2010:659 ) definierar begreppet patientsäkerhet 
som “skydd mot vårdskada”.  Det är hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att bedriva 
en patientsäker vård så att inte vårdskada uppstår. Hadziabdic, Heikkila, Albin och Hjelm 
(2010) och Cioffi (2012) nämner sämre vårdkvalité som en konsekvens av bristande 
kommunikation. Kommunikationen är vad som möjliggör men även begränsar all interaktion 
mellan sjuksköterskan och patienten (Cioffi, 2003). 
  
Baggens och Sanden (2009) beskriver att kommunicera innefattar både de verbala och de icke 
verbala uttrycken som förmedlas. Att kommunicera icke-verbalt innebär att kroppsspråket är i 
fokus. Kroppsspråket innebär att olika känslor och sinnesstämningar som till exempel glädje, 
lidande och smärta förmedlas genom gester eller ansiktsuttryck. Kroppspråket är extra viktigt 
då orden inte räcker till i möten där samma språk inte talas. Den verbala kommunikationen 
som innebär de språkliga uttrycken är extra viktig när det handlar om att patienten detaljerat 
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ska förklara, beskriva och informera sjuksköterskan om sina problem och behov (Baggens & 
Sanden, 2009). Taylors et.al (2013) och Hulsjö och Hjelms (2005) studie visar att 
språkbarriären mellan sjuksköterska och patient upplevs vara ett hinder för att få fram en bra 
anamnes och status, när sjuksköterskan och patienten ska komma överens om en 
omvårdnadsplan, när sjuksköterskan behöver förklara mediciners effekter och biverkningar 
samt om patienten har frågor som behöver besvaras. De menar att språkbarriären är ett hinder 
vid utbyte av information och bedömning av vårdbehov vilket resulterar i en sämre vård. 
   
Kulturskillnader i mötet med patienter är ytterligare en aspekt som kan försvåra vårdandet av 
patienter som inte talar svenska. Det är inte bara skillnader i språket utan även i den kulturella 
bakgrunden som kan bidra till missförstånd mellan sjuksköterska och patient. Det är viktigt att 
sjuksköterskan är insatt och införstådd i patientens kultur och vilken betydelse den har för 
omvårdnadsarbetet då kommunikation och kroppsspråk kan ha olika betydelse beroende på 
patientens ursprung. Ord som är självklara för en svensktalande kan ha helt andra betydelser i 
andra kulturer. När det redan finns brister i kommunikationen på grund av språkskillnader och 
det även finns kulturella skillnader mellan sjuksköterskan och patienten påverkar det här hur 
vården uppfattas av patienten och kan därmed skapa vårdlidande (Jirwe, Momeni & Emami 
2009). 
                                                                                                   
Kale och Syed (2010), Taylor et.al. (2013) och McCarthy et.al. (2013) har i sina studier lyft 
frågan om användning av tolk som ett sätt att komma över språkbarriärerna. I samtliga studier 
visar resultatet att tolkar används i viss mån men inte i så stor utsträckning som är nödvändigt. 
I Taylors et.al. (2013) och Hultsjö och Hjelms (2005) studier uttrycker vårdpersonal att 
ekonomi och tidsbrist är två av flera anledningar till det här. Akuta situationer och en ökad 
arbetsbelastning och därmed även ökad stress för sjuksköterskan kräver snabba beslut vilket 
ofta leder till att frågan om tolk kommer i andra hand. Kale och Syed (2010), Taylor et.al. 
(2013) och McCarthy et.al. (2013) nämner alla att sjuksköterskor ibland använder sig av 
närstående som tolk. Det här ger patienten och sjuksköterskan en möjlighet att kommunicera 
även i akuta situationer där en tolk inte hinner kontaktas, men trots fördelen som det för med 
sig anses inte det vara något bra alternativ. En anledning till detta menar McCarthy et.al. 
(2013) kan vara att man upplever att viktig information inte kommer fram eftersom patienten 
inte vill dela med sig av all information till sin närstående. En professionell tolk är opartisk 
och översätter ordagrant medan en närstående har en emotionell anknytning till patienten 
vilket kan leda till att hen lägger in egna värderingar i sin tolkning. Enligt sekretesslagen (SFS 
2009:400) är det en överträdelse att ge medicinsk information till närstående utan patientens 
samtycke.  
 

TEORETISK REFERENSRAM 
Vårdvetenskapligt synsätt: 
Studien baseras på ett vårdvetenskapligt synsätt. Det område som definieras och berörs av 
vårdvetenskapen kan beskrivas som en vetenskaplig disciplin. En huvuduppgift för denna 
disciplin är att förmedla kunskap som kan utveckla och förbättra vårdandet, för att ge 
patienten bästa möjliga vård. Det vårdvetenskapliga synsättet innebär att patienten vårdas 
utifrån sina unika behov där hens livsvärld står i centrum. Varje disciplin har en unik 
uppsättning bärande begrepp som kallas konsensusbegrepp. Denna studie beskriver 
sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som inte talar svenska och innefattar 
begreppen att vårda, livsvärld, öppenhet och följsamhet samt delaktighet (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 
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Att vårda: 
Att vårda innebär att se till hela personen och situationen. Att vårda handlar således inte bara 
om att hjälpa patienten med det medicinska som hen söker för utan även andra aspekter runt 
omkring, vilket innebär att se till patientens livsvärld och utforma omvårdnaden efter denna. 
För att kunna göra det krävs att sjuksköterskan är öppen och följsam och gör patienten 
delaktig i sin vård för att stärka patienten och skapa välbefinnande. Eftersom vården för varje 
patient grundar sig i patientens livsvärld och patientens närstående är en del av denna handlar 
vården även om att inkludera de närstående (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Livsvärld: 
Livsvärlden är unik för varje person. Livsvärlden utgörs av det vi erfar och upplever och hur 
vi ser på oss själva och vår omgivning. Livsvärlden är här och nu men är samtidigt ständigt i 
förändring. När en person drabbas av sjukdom förändras inte bara livsvärlden drastiskt för 
patienten i fråga utan även för dess närstående. Att anta ett livsvärldsperspektiv innebär för 
sjuksköterskan att se bortom sjukdomen och att vårda inte bara patienten utan även de 
drabbade i patientens närhet. Sjuksköterskan får tillgång till patientens livsvärld genom att 
lyssna och samtala med patienten. Det är genom livsvärlden som sjuksköterskan erhåller 
viktig information om patientens subjektiva upplevelser av sin ohälsa. Med hjälp av det kan 
sjuksköterskan sedan utforma ett individanpassat vårdande som lyfter patienten och dess 
närstående och skapar förutsättningar för att återigen uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten, 
2010). 
 
Öppenhet och följsamhet: 
Att som sjuksköterska vara öppen och följsam innebär att gå in i vårdandet så 
förutsättningslöst som möjligt. Att ha förförståelse kan vara både en för- och nackdel men i 
situationer där sjuksköterskan ska förstå patientens livsvärld är det nödvändigt att 
sjuksköterskan möter patienten så förutsättningslöst som möjligt. Om det här inte sker 
kommer sjuksköterskan gå in i mötet för att bekräfta något som hen redan vet istället för att 
faktiskt vara öppen för att lära sig någon nytt och samtidigt hjälpa patienten. Det gäller att 
vara öppen för patientens unika sätt att vara och att ständigt problematisera kring patientens 
perspektiv för att på ett så följsamt sätt som möjligt låta patientens livsvärld träda fram av 
egen kraft. Först då finns förutsättningen för att sjuksköterskans förståelse för patientens 
livsvärld blir så lik den faktiska livsvärlden som det går, vilket i sin tur skapar ett så gott och 
individanpassat vårdande som möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010).  
  
Delaktighet: 
Både Patientlagen  (SFS 2014:821, 1§) och Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, 1§) bygger på 
patientens delaktighet eftersom patienten har rätt att bestämma över sin vård. Att göra 
patienten delaktig handlar emellertid om så mycket mer än att bara vårda lagenligt. Genom att 
informera patienten och förklara så att patienten förstår motiveras patienten till att bli 
engagerad istället för att vara ett passivt objekt genom vårdprocessen. Det här gör att 
sjuksköterskan kan lyfta fram patientens styrkor och visa för patienten att hen är så mycket 
mer än bara sin sjukdom. Patienten finner då mening och sammanhang trots sin sjukdom 
vilket skapar en känsla av hälsa trots ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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PROBLEMFORMULERING 
Den ökade invandringen till Sverige som skett under de senaste åren bidrar till en ökad 
belastning på det svenska sjukvårdssystemet. Fler människor kommer att behöva hjälp att 
integreras i samhället och sjukvården. Många av dessa människor talar antingen lite svenska 
eller ingen svenska alls. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Patientlagen ska vård bedrivas 
på lika villkor oberoende av vem som söker vården och i så stor utsträckning som möjligt 
utföras i enlighet med patientens önskemål. Även Patientsäkerhetslagen belyser att vård ska 
bedrivas och utformas i delaktighet med patienten.  En förutsättning för detta är att patienten 
får information om sin hälsa och eventuella behandlingsmöjligheter på ett sätt som hen 
förstår. Forskning kring ämnet visar att det råder brist på kunskap och resurser för att 
underlätta kommunikationen till patienter som inte talar svenska vilket leder till minskad 
delaktighet för patienten och oförmåga för sjuksköterskan att ta del av patientens livsvärld. 
Det leder i sin tur till minskad patientsäkerhet och en kränkning av patientens integritet vilket 
kan skapa ett vårdlidande. 
Problemet som i nuläget finns vid vårdandet av patienter som inte talar svenska lyfts eftersom 
en ökad kunskap och kompetens kan skapa förutsättningar för ett bättre vårdande trots 
språkbarriär mellan sjuksköterska och patient. 
 

SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som inte talar 
svenska. 
  
FRÅGESTÄLLNINGAR 

-         Vilka svårigheter upplever sjuksköterskan vid vård av patienter som inte talar 
svenska? 

-         Vad upplever sjuksköterskan underlättar vårdandet av patienter som inte talar 
svenska? 

 

METOD 
Design 
Studien är kvalitativ med en induktiv ansats. Kvalitativa studier kännetecknas av en förståelse 
för att människan är komplex och inte kan kvantifieras, samt av en vilja att tolka och skapa 
förståelse för det subjektiva i världen. Den kvalitativa studien präglas ofta av det induktiva 
tänkandet där data kring ett ämne först obundet samlas in för att på ett senare stadie 
analyseras och formas till teorier (Forsberg & Wengström, 2016). Data samlades in genom 
intervjuer eftersom det möjliggjorde att en helhetssyn gick att anta genom processen vilket är 
nödvändigt vid kvalitativa studier (Dahlberg, 1997). Analys av data gjordes enligt Granheim 
och Lundmans (2004) föreskrifter för en kvalitativ innehållsanalys. Analysen var textnära och 
var därför manifest, men hade ändå en viss grad av abstraktion för att inte förlora 
helhetssynen som den kvalitativa metoden kräver (Graneheim & Lundman, 2004). Studien 
inriktades på sjuksköterskans upplevelser och har därmed ett vårdvetenskapligt perspektiv. 
  
Datainsamling 
Urvalsförfarande 
För att säkerställa att informanterna i studien var lämpliga för studiens syfte användes ett 
strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att författaren formar vissa kriterier vilket 
säkerställer att informanterna som inkluderas i studien har erfarenheter som speglar studiens 
syfte, samtidigt som det skapar förutsättningar för variation mellan informanterna (Forsberg 
& Wengström, 2016). 
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För att finna ett urval av lämpliga informanter formulerades inklusions- och 
exklusionskriterier. Inklusionskriterierna innefattade att samtliga informanter skulle vara 
legitimerade allmänsjuksköterskor som varit yrkesverksamma som sjuksköterskor i minst fem 
år samt verksamma på sin nuvarande arbetsplats i minst ett år. Exklusionskriterier var 
sjuksköterskor som aldrig hade varit i kontakt med en icke svensktalande patient eller kunde 
kommunicera på andra språk än svenska och engelska. Populationen i studien innefattade sex 
informanter varav en utgjordes av en pilotstudie. 
Avdelningscheferna på två vårdavdelningar kontaktades via e-mail och ett preliminärt 
godkännande om att genomföra studien på avdelningen erhölls av dessa. När projektplanen 
för studien godkänts mailades ett informationsbrev till cheferna med noggrann beskrivning av 
hur studien skulle gå till samt vad syftet med studien var (bilaga 1). Mailet innefattade även 
information till avdelningens sjuksköterskor (bilaga 2). De sjuksköterskor som ville medverka 
i studien anmälde sitt intresse till avdelningschefen som i sin tur informerade studiens 
författare. Författarna kunde sedan ta direktkontakt med informanterna och boka in tider för 
intervjuer. 
  
Informanter/Undersökningsgrupp 
Samtliga informanter var legitimerade allmänsjuksköterskor som hade varit yrkesverksamma 
sjuksköterskor i minst fem år samt arbetat på sin nuvarande arbetsplats i minst ett år. Alla 
informanter hade varit i kontakt med icke-svensktalande patienter, därmed uppfylldes 
samtliga inklusions- och exklusionskriterier för studiens urval. Informanterna var kvinnor i 
åldrarna 27 -58 år och hade arbetat som sjuksköterskor i 7 - 35 år. På den nuvarande 
arbetsplatsen hade informanterna arbetat i 6 - 31 år. 
  
Intervju/Observation 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (bilaga 3) med hjälp av Dalens (2015) 
riktlinjer vid utformning av intervjuguider. Intervjuguiden innehöll centrala frågor som 
relaterade till studiens syfte. Frågorna formulerades så att de var öppna, tydliga och inte 
ledande (Dalen, 2015). 
  Samtliga intervjuer genomfördes vid avtalad tid, på en lugn och avskild plats på sjukhuset 
där samtycke att genomföra intervjun erhållits av respektive informant. Valet av miljö där 
intervjuerna äger rum är betydelsefull. En viktig uppgift som intervjuare är att skapa en lugn 
och trygg miljö där informanten känner sig bekväm. En atmosfär som gör att informanten 
känner sig trygg bidrar till att hen är mer villig att öppna sig och dela med sig av sina 
erfarenheter och åsikter (Kvale & Brinkmann, 2014). 
  Intervjuerna var semi-strukturerade med utgångspunkt i en intervjuguide. Semi-strukturerade 
intervjuer ger informanten utrymme att tala fritt men med inriktning mot valt ämne. Semi-
strukturerade intervjuer används med fördel vid studier som den ifrågavarande när det som 
avser belysas är individers unika upplevelser kring ett specifikt problemområde (Polit & 
Beck, 2012). Intervjuerna spelades in enligt rekommendation av Dalen (2015) och Kvale och 
Brinkmann (2014) som menar att det vid kvalitativa intervjuer är av vikt att få med 
informantens egna ord samt att vetskapen om att intervjun spelas in underlättar för 
intervjuaren som då kan vara mer närvarande. Samtliga intervjuer varade ca 20 minuter. Båda 
författarna närvarade vid intervjuerna och turades om att anta den ledande rollen och att hålla 
sig i bakgrunden och föra protokoll över intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det 
ligger mycket vikt i den passiva kunskap som utgörs av till exempel stämningar i rummet och 
ansiktsuttryck. Eftersom båda författarna medverkade tog båda del av denna passiva kunskap 
och kunde få ett helhetsperspektiv vilket är viktigt att ha vid senare analys. 
  Den första intervjun som hölls var en så kallad pilotstudie. Pilotstudien testar dels 
intervjuguidens tillförlitlighet men även intervjuaren själv. Precis som vid övriga intervjuer 
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medverkade båda författarna vid pilotstudien. På så sätt kunde intervjuguidens tillförlitlighet 
säkerställas då författarna lärde sig hantera intervjuguiden på samma sätt (Polit & Beck, 
2012). Vid pilotstudien säkerställdes även att intervjuguiden stämde överens med studiens 
syfte, att de begrepp som var relevanta för studien fanns med i intervjuguiden, samt att de 
kriterier som utarbetats i studien uppfylldes (Dalen, 2015). Eftersom inget behövde justeras 
mellan pilotstudien och övriga intervjuer samt att pilotstudien ansågs hålla samma kvalité som 
övriga intervjuer, inkluderades även pilotstudien som en av intervjuerna i studien. 
  
Analys 
Materialet analyserades utifrån Granheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ 
manifest innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att beskriva likheter och 
skillnader och för att göra det börjar man med att stryka under relevanta meningsbärande 
enheter i texten.  Meningsbärande enheter innefattar meningar, texter eller stycken som 
genom sitt innehåll svarar till studiens syfte. De meningsbärande enheterna är grunden för 
analysen och dessa får inte vara för stora eller för små eftersom det kan försvåra i ett senare 
skede av analysen. 
   De meningsbärande enheterna färgmarkerades enskilt och jämfördes sedan. En diskussion 
fördes kring om de meningsbärande enheter som bara hade markerats av en av författarna var 
relevanta för studien eller inte. 
Efter att alla meningsbärande enheter som är av relevans för syftet har strukits under ska dessa 
kondenseras. Att kondensera en meningsbärande enhet innebär att korta ned meningen på ett 
sådant sätt att meningen fortfarande bibehåller sin innebörd och att inga andra ord än sådana 
som fanns i den ursprungliga meningsbärande enheten har använts. En kondenserad 
meningsbärande enhet gör texten mer lätthanterlig och hjälper till att skapa en klarare bild av 
textens innehåll. Efter kondensering av meningsbärande enheter ska de kondenserade 
meningarna kodas (Granheim & Lundman 2004).   
   Efter överenskommelse om vilka meningsbärande enheter som skulle användas gjordes 
resterande delar av analysprocessen tillsammans. De meningsbärande enheterna 
kondenserades och sedan utformades koder. När koderna var nedskrivna arbetades 
underkategorier och huvudkategorier fram vilket resulterade i två huvudkategorier och fem 
underkategorier (Tabell 1). 
  Att koda innebär att ge de kondenserade meningarna en beteckning, att beskriva varje 
mening med några få utvalda ord som passar med meningens innebörd. Dessa ord behöver 
inte finnas med i den ursprungliga meningen. Slutligen placeras koderna i underkategorier och 
huvudkategorier vilket utgör resultatet av analysen (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Tabell 1 – Exempel innehållsanalys 
  

Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

...//kan man inte 
kommunicera och förstå 
alla delar så är det svårt att 
nå fram fullt ut//... 

Kommunikationsbrist Kommunikation
shinder mellan 
sjuksköterska 
och patient 

En icke 
vårdande 
relation 

...//ibland används anhöriga 
som tolkar//… ...//anhöriga 
vinklar ibland det som sägs 
i samtalet//... 

Negativt med anhörig 
som tolk 

Användning av 
informell tolk 

Minskad 
delaktighet 
för patienten 
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Etiska överväganden 
Innan studien påbörjades gjordes en etisk egengranskning (bilaga 4). Beslut togs om att en 
ansökan till Etikkommitén Sydost (2016) inte behövde göras då det inte fanns några etiska 
hinder för att genomföra studien. Studien genomfördes med hänsyn till 
Helsingforsdeklarationens (2013) riktlinjer och fyra huvudkrav : informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet.   
  
Informationskravet 
Samtliga informanterna erhöll skriftlig information om studien innan intervjutillfället    
(bilaga 2). Syftet, metoden och presentationen beskrevs i brevet. Vid intervjutillfället mottog 
informanterna även muntlig information om genomförandet av intervjun. 
  
Samtyckeskravet: 
Informanterna gav samtycke till genomförandet av intervjun. Samtliga informanter var väl 
införstådda med att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att behöva förklara orsak 
till detta. Vid intervjutillfället skrev informanten under på ett informerat samtycke (bilaga 5). 
  
Konfidentialitetskravet: 
Informanterna informerades om att deras personuppgifter skulle sekretessbehandlas och inte 
kunna spåras. 
  
Nyttjandekravet: 
Informanterna fick information om att intervjun endast skulle användas i aktuell studie. 
 

RESULTAT 
Vid analys av insamlad data framkom två huvudkategorier med fem tillhörande 
underkategorier (Tabell 2). 
  
Tabell 2 – Översikt av kategorier med tillhörande underkategorier 

Huvudkategori Underkategorier 

En icke vårdande relation  Kommunikationshinder mellan 
sjuksköterska och patient 

 Försök till vårdande 

Minskad delaktighet för patienten  Användning av formell tolk 
 Användning av informell tolk 
 Användning av tekniska hjälpmedel 

  
 
En icke vårdande relation: 
”Att vårda” beskrev sjuksköterskorna som att ta hand om hela människan och att stötta och 
finnas där inte endast i det medicinska utan i alla aspekter kring patienten och dess anhöriga. 
De uttryckte att “vårda” är att hjälpa patienten med vad hen söker för, men även att se hela 
människan och göra gott för alla inblandade. Sjuksköterskorna uttryckte att de upplever att 
antalet patienter som inte talar svenska ökar hela tiden och att det finns flera svårigheter i 
bedrivandet av en god vård för dessa patienter. Svårigheterna presenteras i två 
underkategorier: Kommunikationshinder mellan sjuksköterska och patient samt Försök till 
vårdande. 
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Kommunikationshinder mellan sjuksköterska och patient 
Sjuksköterskorna menade att den kommunikationsbrist som råder då patienten inte talar 
svenska bidrar till en försämrad vårdkvalité för dessa patienter. Till exempel uttryckte 
sjuksköterskorna att de upplever att patienterna kan bli förvirrade när de inte förstår vad som 
sägs. De hade även fall där patienter hade kommit till skada på grund av kommunikationsbrist 
eftersom patienten inte hade förstått vissa instruktioner. 
  

Något möte där det blev väldigt fel..? Ja, det händer lite då och då. Typ om man säger 
att en patient ska hålla sig i sängen och så vänder man ryggen till och så är dom uppe 
och går (Informant 2). 

  
Sjuksköterskorna berättade att språkbarriären som finns då patienter inte talar svenska hindrar 
dem från att förklara syfte, effekter, biverkningar och annan viktig information inför en 
behandling vilket utsätter patienten för en risk då hen inte förstår informationen. De berättade 
vidare att de upplever sig begränsade när de ska göra bedömningar av en patient som inte talar 
svenska. Vissa bedömningar går att göra genom mätningar, prover och andra objektiva 
observationer, men språkbarriären ger färre nyanser än om båda parterna talar samma språk. 
Till exempel försvåras smärtanalysen hos en patient som inte kan språket. Viss 
kommunikation möjliggörs genom att kroppsspråket används. Genom att peka på olika 
kroppsdelar och utföra minspel i form av ”glad” och ”ledsen” går det att ta reda på om 
patienten har ont någonstans och vart hen har ont. Mycket längre än så berättade 
sjuksköterskorna att man inte kommer med hjälp av kroppsspråket. När man sedan ska 
försöka skatta smärtan på en skala för att veta vilken typ av smärtlindring som ska ges och 
senare kunna utvärdera hur stor effekt den har givit räcker inte språket till. Detta upplevdes  
frustrerande för båda parterna. Sjuksköterskorna blir stressade och frustrerade av att de 
ständigt bär på en rädsla för att göra någon felbedömning och därmed utsätta patienterna för 
risk. Patienterna kan bli stressade och frustrerade över att de inte får fram vad de vill säga 
eller över att de faktiskt inte får hjälp med det de söker för eftersom de inte kan tala om vad 
det är. 
  
För att komma över det hinder som språkbarriären medför bokas ibland en tolk som ska 
underlätta kommunikationen. En sjuksköterska berättade att de vid ett tillfälle hade gjort sig 
mycket besvär för att hitta och boka en tolk som talade patientens språk, men när tolken väl 
anlände förstod hen ändå inte vad patienten sa eftersom de kom från olika delar av hemlandet 
och hade olika dialekter. 
  

Vi har även försökt boka tolk flera gånger och då har det inte alltid funkat det heller, 
för att vi hade någon patient ganska nyligen som vi hade bokat telefontolk till på hans 
språk, men sen funkade inte det i alla fall för de förstod inte varandra. (Informant 4). 

  
En annan sjuksköterska berättade att hon upplever att det blir fler missförstånd och brister i 
kommunikationen ifall patienten faktiskt kan tala lite svenska. Patienten kan till exempel ha 
lärt sig säga några ord som hej, tack och ja. När sjuksköterskan då informerar patienten om 
något svarar hen med ett ja och ger sken av att ha förstått, men egentligen har patienten inte 
alls förstått utan säger bara  ja eftersom det är det enda ord  hen kan på svenska. 
  
Sjuksköterskorna berättade att det finns många resurser att tillgå för att hjälpa de 
svensktalande patienterna. Bland annat finns präst och psykolog tillgängliga att prata med om 
behov finns. För de som inte talar svenska kan denna resurs endast erbjudas via en telefontolk, 
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men samtalet blir då med en tredje part inblandad vilket kan upplevas jobbigt för patienten 
som då är tvungen att dela med sig av sitt innersta till fler än en person. Sjuksköterskorna 
berättade vidare att även prästen eller psykologen som det i det här fallet handlade om blir 
lidande av att telefontolken behöver blandas in eftersom de då går miste om många av sina 
bedömningar kring till exempel betoningar i samtalet. Telefontolkens tolkning upplevs även 
kunna göra att stämningar i rummet eller budskap i det patienten säger missas. 
Missuppfattningar uppstår vilket resulterar i stressade och frustrerade sjuksköterskor och 
onödigt lidande för patienten. 
 
Flera sjuksköterskor tog upp att ett vårdande förhållningssätt är viktigt vid alla patientmöten 
med att det blir extra viktigt när patienten inte talar svenska. Ett vårdande förhållningssätt  
innebär att vara öppen och lyhörd i samtalen med patienten och att se till att 
kommunikationen inte bara fungerade från patienten till sjuksköterskan utan även från 
sjuksköterskan tillbaka till patienten. Sjuksköterskorna tog upp att när den verbala 
kommunikationen inte fungerar underlättar det att vara öppen i sitt kroppsspråk, och att de 
genom att gestikulera och peka på sig själva kan möjliggöra viss kommunikation trots 
språkbarriären. En sjuksköterska berättade att hon ibland är tvungen att bryta in i samtal 
mellan patienten och läkaren eftersom hon genom att vara lyhörd observerar när patienten inte 
förstår vad som sägs. I dessa fall kan sjuksköterskan fungera som en hjälpande hand i 
läkarsamtalet eftersom hon har samtalat med patienten flera gånger förut och vet vilka gester 
och ord patienten förstår och kan ta till sig. 
  
Försök till vårdande 
Att sjuksköterska och patient kan kommunicera upplevde sjuksköterskorna som en viktig 
förutsättning för att möjliggöra ett gott vårdande för patienten. De menade att den fria 
kommunikation som kan råda mellan sjuksköterska och patient när denna  talar svenska 
försvinner om patienten inte kan svenska. Då går de miste om flera av de vårdande delar som 
kommunikationen medför och som kan göra gott för patienten i mötet. En sak som 
sjuksköterskorna nämnde var att småpratet som ofta förekommer mellan sjuksköterska och 
patient under tiden som sjuksköterskan utför en omvårdnadsåtgärd inne hos patienten helt 
försvinner. Sjuksköterskorna menade att dessa samtal ger dem inblick i allt från patientens 
kognitiva förmåga och förståelse för sitt medicinska tillstånd till deras hemsituation och vad 
som är centralt i den specifika patientens livsvärld. Småpratet ger kunskap om patienten och 
blir en grund för att skapa ett vårdande möte där patienten kan känna sig sedd och vilja öppna 
upp sig samtidigt som sjuksköterskan också får information om patientens nuvarande 
tillstånd. Så här uttryckte sig en sjuksköterska: 
  

Med andra patienter som pratar svenska så småpratar man//...  ...//och då kommer det 
kanske ofta fram rätt mycket som dom har tänkt på och som inte kommit fram innan 
men den biten får man ju inte (Informant 5). 

  
Enligt en sjuksköterska gör bristen på småprat som råder då patienten inte talar svenska även 
att mindre tid spenderas hos patienten. Det här förklarade sjuksköterskan beror på att det till 
exempel inte finner sig lika naturligt att gå in till en patient och prata när det finns lite tid över 
ifall det är svårt att kommunicera med patienten. 
  

Och sen får dom ju mycket mindre tid just för att man går inte dit och bara småpratar 
och ska man göra något tekniskt eller så, så pratar man ju inte på det sättet 
(Informant 5). 
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En sjuksköterska sa att hon upplever att det kan läggas mindre tid hos en icke svensktalande 
patient eftersom denne kan känna sig osäker när hen ska kommunicera och därför väljer att 
låta bli. Det kan leda till att viktig information om patientens problem inte kommer fram 
vilket i sin tur kan leda till negativa konsekvenser för omvårdnaden. Samma sjuksköterska sa 
också att mer tid kan läggas hos en icke svensktalande patient ifall hen är angelägen om att 
försöka uttrycka sig. Det kan då ta tid att förstå vad patienten vill säga och likaså ta tid att 
försöka svara på ett sätt som patienten förstår. 
  
Bristen på kommunikation leder till minskad delaktighet för patienten angående sin egna vård. 
Det här beror dels på att det är svårt att förklara vad som görs, varför man vill utföra en viss 
behandling eller sätta in ett nytt läkemedel och dels för att det upplevs svårt att förklara för 
patienten vilka olika alternativ hen har att välja på eller vad hen ska vara uppmärksam på vid 
olika mediciner eller behandlingar. Detta kan möjliggöras med hjälp av en tolktjänst, men 
dessa bokas enbart till planerade samtal, inte när patienten upplever en biverkning av något 
nytt läkemedel akut mitt i natten. Inte heller får sjuksköterskorna någon bekräftelse på att 
patienten har förstått viktig information som läkaren har delgett patienten vid läkarsamtal. 
  
Sjuksköterskorna uttryckte att det upplevs svårt att inte få någon bekräftelse på att det de gör 
faktiskt hjälper patienten när det inte går att kommunicera med patienten. Alla intervjuade 
sjuksköterskor nämnde att de upplever att ett stort hinder i bedrivandet av god vård är att de 
inte kan utvärdera om patienten tycker att insatt behandling hjälper eller om den ger 
biverkningar och behöver justeras. Denna brist på återföring ger känslor av otillräcklighet, 
frustration och rädsla att missa något som kan vara viktigt för att patienten ska må bättre. 
  
Minskad delaktighet för patienten 
Användning av formell tolk 
Sjuksköterskorna uttryckte att användning av en formell tolk gav den bästa hjälpen vid 
samtal. Med formell tolk menas i dessa sammanhang kontakttolk eller telefontolk. En 
kontakttolk kommer till avdelningen och befinner sig i rummet tillsammans med patient och 
vårdpersonal. En positiv aspekt av detta som lyftes fram av sjuksköterskorna är att tolken har 
ögonkontakt med patienten och kan ta in flera nyanser av samtalet än om tolksamtalet hade 
skett via telefon. Sjuksköterskorna menade att en fördel med kontakttolk för patienten är att 
om samma tolk medverkar vid flera samtal med samma patient lär patienten och tolken känna 
varandra vilket kan förmedla en trygghet för patienten i samtalen. De uttryckte vidare att det 
kändes tryggt att ha en formell tolk med eftersom de är neutrala och inte lägger in sina egna 
värderingar i samtalet samt att de tolkar samtalet ordagrant. Samtidigt sa sig flera 
sjuksköterskor uppleva kontakttolk som positivt för vårdpersonalen men negativt för patienten 
som då har ännu en främmande person i rummet att öppna upp sig för. Enligt 
sjuksköterskorna uppstår dock ett djupare samtal med en kontakttolk eftersom kroppsspråk 
inte går att använda via telefontolkning.  
  
Enligt sjuksköterskorna är det telefontolk som används mest. De uttryckte att det är billigare 
och går snabbare att få tag på en telefontolk än en kontakttolk och flera menade att det är 
smidigt med telefontolk men att det uppstår stor frustration hos dem när tekniska problem 
uppkommer. Enligt sjuksköterskorna blir kommunikationen begränsad med telefontolk 
eftersom kroppsspråket då faller bort vilket är en viktig del för ett vårdande samtal. 
Sjuksköterskorna uttryckte att ett tolksamtal per telefon kan upplevas förvirrande för tolken 
eftersom tolken genom telefonen inte kan se vem som säger vad när patienten tillsammans 
med en eller flera anhöriga medverkar vid samtalet vilket kan leda till felaktiga tolkningar. 
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Jag kan tycka att telefontolk kan va svårt för det är svårt när man inte har en annan.. 
Jag kan tycka ibland att kontakttolk är lättare där du har en person befintlig i rummet 
med liksom nyanser och  ögonkontakten och hela det här (Informant 1). 
 

Enligt sjuksköterskorna varierar det från gång till gång hur mycket kunskap tolken har av den 
medicinska terminologin på det språk som talas av patienten. De menade att tolkens svenska-
kunskaper varierar och därmed även kvalitén på tolksamtalet. Flera påpekade att de vid några 
tillfällen varit med om att tolkbyrån fungerat sämre och att en tolk inte gått att få tag på. De 
trodde att anledningen till att det är svårt att få tag på tolk är att det har skett en stor ökning av 
icke svensktalande patienter de senaste åren och att efterfrågan på tolk därmed ökat. De 
påpekade att det är frustrerande eftersom de måste vänta länge innan de kan prata med sin 
patient.  
  
Användning av informell tolk 
Enligt sjuksköterskorna användes ofta anhöriga som tolk. Det fanns vid intervjuerna delade 
meningar om för och nackdelar vid användning av anhörig som tolk. Enligt vissa är det bra 
med anhörig som tolk vid de mer akuta situationerna när sjuksköterskan behöver veta hur 
patienten mår. Sjuksköterskorna menade att det skulle ta för lång tid och bli alldeles för 
kostsamt att kontakta en formell tolk vid dessa tillfällen. De  nämnde att formella tolkar 
fungerar bra vid inplanerade tider så som utskrivningssamtal men inte vid mer akuta 
situationer. Då ansåg de att anhöriga är att föredra eftersom de är tillgängliga. Flera 
sjuksköterskor såg det som något positivt att ha anhöriga som tolkar då de kan hjälpa till och 
tolka i det dagliga vårdandet vilket inte en formell tolk har möjlighet att göra. Vissa 
sjuksköterskor ansåg att det inte känns tillfredställande att betala för tolk vid kortare samtal i 
det dagliga vårdandet. De ansåg då att det är bättre att använda sig av anhörig som tolk. Andra 
sjuksköterskor upplevde att formell tolk sällan behövs eftersom anhöriga kan bra svenska 
eller engelska. 
  
När sjuksköterskorna pratade om nackdelar med att ha anhöriga som tolk sa de sig uppleva att 
det finns en risk att anhörig lägger in sina egna åsikter eller vinklar samtalet för att få sin vilja 
igenom vilket gör att patientens vilja inte framgår. Vissa tog upp att många anhöriga vill 
skydda den sjuke och därför inte förmedlar all information till patienten. Sjuksköterskorna 
menade att det uppstår stress och osäkerhet hos dem när det inte finns någon kunskap om att 
de anhöriga förstått de medicinska termerna korrekt och att det därmed kan blir missförstånd i 
översättningen till patienten. Flera påpekade att det kan vara svårt för en anhörig att agera tolk 
när känslig information ska förmedlas till patienten och att det i dessa fall är bättre med en 
formell tolk. 
  

Och så blir det ju alltid lite sådär när anhöriga tolkat att man vet ju inte om dom 
förstår allting heller det här medicinska för det är ju många medicinska termer och så 
vidare (Informant 4). 

  
Användning av tekniska hjälpmedel  
Att som sjuksköterska ha förmågan att vara uppfinningsrik och flexibel nämndes flera gånger 
under intervjuerna som en tillgång och en förutsättning för att komma över språkbarriären. 
Sjuksköterskorna nämnde flera kommunikationshjälpmedel som de använder sig av beroende 
på vad som fungerade för patienten. De nämnde att det finns bildböcker som patienten kan 
peka på som då underlättar kommunikationen. Detta upplevs som en bra resurs men används 
sällan av oklar anledning. Något som också ses som ett bra hjälpmedel är när anhöriga skriver 
ner meningar eller fraser på ett papper på både svenska och patientens språk. Då kan patienten 
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både peka och läsa. Det här fungerar inte alltid eftersom det finns flera äldre som inte kan 
läsa. Många sjuksköterskor använder sig av Google translate vid kortare samtal där bara vissa 
ord behöver översättas. De ansåg dock  att det inte är något säkert redskap då sjuksköterskan 
inte kan försäkra sig om att programmet översätter alla ord korrekt. Att skype:a med en 
anhörig tillsammans med patienten är ett annat hjälpmedel som några av sjuksköterskorna 
nämnde. De såg det här som något positivt när de anhöriga inte kan vara på plats men 
samtidigt finns det ingen säkerhet i att all information når patienten på ett korrekt vis.    
  

Ja, jag önskar väl att vi hade haft någon, typ någon surfplatta eller någonting som 
man lättare kan få med sig in till patienten så dom kan fylla i, och kanske ett lättare 
översättningssystem, kanske inte Google translate (Informant 6). 
  

DISKUSSION 
Resultatet lyfte fram att de hinder som sjuksköterskorna upplever finns vid vård av patienter 
som inte talar svenska var språkbarriären som resulterade i en icke vårdande relation. I 
resultatet framkom även resurser som sjuksköterskan har att tillgå för att till viss del komma 
över hindren i språkbarriären. Det som upprepade gånger återkommer i intervjuerna är att 
patientsäkerheten i nuläget är hotad vid vård av icke svensktalande patienter. Återkommande 
är också den icke vårdande relation som uppstår när patienten inte talar svenska samt det 
faktum att den vård som i nuläget erbjuds dessa patienter i flera fall bryter mot gällande lagar 
och bestämmelser.  
  
Metoddiskussion 
Valet av design för studien var intervjuer. En fördel med intervjustudier i relation till 
litteraturstudier är att data som samlas in är aktuell. Intervjuer kan även genomföras vid flera 
tillfällen under en längre tid om man vill ha ett resultat som utspelar sig över tid vilket då till 
exempel kan visa på att något man kommit fram till är beständigt och inte i förändring. Är 
tidsperspektivet av relevans i en studie hade därför litteraturstudie varit att föredra eftersom 
vetenskapliga artiklar från olika årtal då hade kunnat väljas. En litteraturstudie hade även 
kunnat ge ett bredare perspektiv genom att de artiklar man valt att analysera kunde behandlat 
olika delar av sjuksköterskans områden såsom hemsjukvård, vårdcentral och psykiatri 
(Dahlberg, 1997). 
Vid litteraturstudier med vetenskapliga artiklar har andra personer samlat in data som ligger 
till grund för artiklarnas resultat. Även om analysen i dessa studier har varit manifest, måste 
man utgå från att alla människor har en viss grad av förförståelse och egna värderingar vilket 
betyder att data som framkommer vid en litteraturstudie redan har tolkats till viss del. Med en 
intervjustudie får författarna tillgång till data från en förstahandskälla. Det är alltså inte lika 
många personer som hinner göra sin egen tolkning av data innan det formas ett resultat vilket 
ökar studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). 
  
Antalet informanter som valdes till studien var litet i förhållande till liknande studier där 20 
till 30 informanter intervjuas innan data är mättad. I denna studie ingick sex informanter 
vilket kan ses som en begränsad datainsamling (Thorén-Jönsson, 2012). Det strategiska urval 
som användes gör att informanter väljs ut slumpmässigt vilket betyder att författarna inte 
kunde påverka vilka informanter som valdes ut och då inte heller kunde påverka resultatet 
vilket ökar studiens tillförlitlighet. Nackdelen med strategiskt urval i det här fallet var att det 
slumpmässiga urvalet resulterade i att alla informanter var kvinnor. Hade man istället använt 
sig av ett bekvämlighetsurval hade denna aspekt kunnat påverkas så att fler än ett kön hade 
representerats i gruppen informanter vilket hade kunnat ge ett annat resultat (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
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Eftersom syftet med studien var att beskriva upplevelser som är individuellt för varje person 
och även föränderliga över tid, är det troligt att resultatet hade skiljt sig åt om gruppen 
informanter hade blivit en annan eller om intervjuerna hade ägt rum vid annan tidpunkt. Att 
det vid urval av informanter fanns inklusions- och exklusionskriterier att förhålla sig till 
bidrog emellertid till ökad tillförlitlighet och trovärdighet, eftersom kriterierna gjorde att 
informanterna som valdes ut hade nödvändig förkunskap för att på ett relevant sätt kunna 
besvara frågorna i intervjun. Med andra kriterier eller utan några kriterier hade resultatet 
möjligen sett annorlunda ut. Intervjuer med informanter från två avdelningar på lasarettet 
genomfördes. Hade informanter valts från andra instanser såsom hemsjukvård, vårdcentral 
och psykiatrin hade det kunnat bidra till en bredare synvinkel. 
 
Intervjuerna skedde på en avskild plats på lasarettet där det inte fanns en risk att bli avbruten 
vilket hade kunnat påverka tillförlitligheten i studien om informanterna blev distraherade. 
Författarna turades om att intervjua. Trost (2010) menar att det finns både fördelar och 
nackdelar med två intervjuare. En fördel är att det inte blir för påfrestande för någon av 
författarna vilket det hade kunnat bli om en person utförde alla intervjuer. Detta hade i så fall 
kunnat resultera i att intervjuaren vid de sista intervjuerna inte längre var lika närvarande och 
inte bekräftade informanten och ställde följdfrågor vilket då hade kunnat påverka 
tillförlitligheten i studien. Nackdelen med att ha två intervjuare är att intervjuar-teknikerna 
kan skilja sig åt vilket också kan påverka studiens tillförlitlighet (Trost, 2010). För att undvika 
det här medverkade båda författarna vid alla intervjuer så att båda fick ta del av allt som sades 
på plats. Båda författarna saknade erfarenhet om intervjuteknik. Om en erfaren intervjuare 
hade genomfört intervjuerna hade resultatet möjligen skiljt sig från nuvarande resultat 
eftersom en van intervjuare kan vara mer bekväm i intervjusituationen samt har mer teknik 
kring hur man får informanten att öppna sig mer. En pilotstudie utfördes vilket gav en 
möjlighet att testa intervjuguiden så att denna svarade till syftet och därmed ökade 
tillförlitligheten för studien. Eftersom pilotstudien svarade till syftet och inget behövde 
justeras mellan pilotstudien och resterande intervjuer inkluderades pilotstudien som en sjätte 
intervju i studien. Det här ökar trovärdigheten för studien då fler informanter som bidragit till 
ett och samma resultat gör resultatet mer trovärdigt (Thorén- Jönsson, 2012 s 140). 
  
Intervjuerna spelades in och transkriberades direkt efter att respektive intervju hade hållits 
vilket gjorde att författarna fortfarande hade varje intervju färsk i minnet och inte missade 
några viktiga detaljer i intervjuerna. Markering av meningsbärande enheter skedde enskilt 
vilket ökar tillförlitligheten i studien eftersom materialet kritiskt granskades ur två perspektiv. 
Då de allra flesta meningsbärande enheterna hade markerats av båda författarna ökar 
trovärdigheten i studien eftersom det visar på att två personer kom fram till samma resultat. 
Det fördes diskussion kring de meningsbärande enheter som bara hade markerats av en av 
författarna vilket ökar tillförlitligheten i studien eftersom det visar på att underlaget för 
resultatet valts ut med omsorg. Analysen var manifest vilket innebär att inga egna tolkningar 
sker genom analysprocessen. Det finns alltid en viss förförståelse hos alla individer men 
författarna var medvetna om denna mänskliga faktorn vilket gjorde att de i största möjliga 
mån kunde undvika att lägga in egna värderingar vilket i sin tur ökar trovärdigheten. Under 
alla intervjuer och hela analysprocessen fanns helsingforsdeklarationens etiska krav med i 
tankegången så att ingen informant kom till skada vilket kunde ha påverkat vad som kom 
fram i intervjuerna eller hur många informanter som ville delta. Det här bidrog med andra ord 
till ökad tillförlitlighet och trovärdighet för studien. 
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Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde förmedla viktig 
information till icke svensktalande vilket i sin tur påverkade den vårdande relationen negativt. 
Det här skapade problem både i omvårdnaden kring patienten och i form av en känsla av 
minskad delaktighet för patienterna.   
I Jirwe, Gerrish och Emamis (2010) studie framkommer att redan hos sjuksköterskestudenter, 
med lite erfarenhet inom yrket, uppstår reflektion kring svårigheterna i att vårda en icke 
svensktalande patient. Detta visar på att det, inom sjukvården, finns en befogad oro om att 
inte förmedla tillräcklig information till patienter som inte talar samma språk som vårdaren. 
Studenterna i Jirwe, Gerrish och Emamis (2010) studie upplever att det ofta ges information 
kring de vårdtekniska delarna av olika behandlingar och ingrepp men att anledningen till 
varför en viss behandling ska utföras lämnas utanför. Dahlberg och Segesten (2010) hävdar 
att om patienten kan känna mening och ser ett sammanhang i det som sker under vårdtiden, 
spelar det stor roll för det slutliga resultatet av en behandling. Att skapa en känsla av mening 
och sammanhang handlar om att göra patienten delaktig och engagerad i sin vård. Enligt 
Björk Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010) är svårigheterna med att inte kunna förmedla 
sina känslor och tankar till vårdaren en bidragande orsak till att patienten inte känner sig 
delaktiga i vården.  
 Delaktigheten möjliggörs genom att patienten får information om utredningar och 
behandlingar samt ges en möjlighet att uttrycka sina tankar och önskemål (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Om inte all information från sjuksköterskan når patienten påverkas den 
vårdande relationen negativt eftersom patienten blir fråntagen möjligheten till delaktighet. Det 
är av stor vikt att sjuksköterskan gör allt för att kunna förmedla information även där 
språkbarriären är ett hinder. Informationen ska ges på samma villkor som om det vore en 
svensktalande patient. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientlagen (SFS 
2014:821) säger att vård ska bedrivas på lika villkor oberoende av vem som söker vård. 
  
Studiens resultat visade att sjuksköterskorna upplever att kommunikationsbristen som råder 
när patienten inte talar svenska leder till minskad delaktighet för patienten. Det här berodde på 
att det är svårt att förklara vad som görs och varför man vill utföra en viss behandling eller 
sätta in ett nytt läkemedel.  Det upplevdes svårt att förklara för patienten vilka olika alternativ 
hen har att välja på och vad hen ska vara uppmärksam på vid olika mediciner eller 
behandlingar. Patientsäkerhetslagen (SFS 2014:821) betonar att det är av stor betydelse att 
patienten får möjlighet att i största möjliga mån vara delaktig. Det här möjliggörs genom att 
patienten får information om, och får vara med och påverka vilka behandlingsalternativ som 
hen kan välja mellan vilket upplevdes som en svårighet vid vård av icke svensktalande 
patienter. Van Rosse, Bruijne, Suurmond, Essikn-Bot, Wagner (2016) visar att det finns risk 
för missförstånd vid vård av patienter där kommunikationen brister. Missförstånden kan leda 
till att patienten inte förstår vissa restriktioner och därför riskerar att förvärra sitt tillstånd. 
Patientsäkerheten påverkas och risken för vårdskada ökar vilket skulle kunna leda till längre 
vårdtider. Sjuksköterskorna i studien tog upp att de saknar att få bekräftelse på, och utvärdera 
om deras vård hjälper patienten vilket även lyfts fram som något som är viktigt för 
bedrivandet av en god vård av Svenberg (2012). Kale och Syeds (2010) studie visar att ett 
ökat vårdlidande skapas eftersom bristande kommunikation medför en minskad 
patientsäkerhet. Patientsäkerhetslagen (SFS 2014:821) säger att vård ska bedrivas och 
utformas i samförstånd med patienten. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplever en 
frustration då de ständigt bär på en rädsla för att göra felbedömningar och därmed utsätta 
patienterna för risk för felbehandling. 
   Minskad patientsäkerhet utsätter patienten för risk för vårdskada och en längre 
sjukhusvistelse och är något som sjuksköterskan ska arbeta för att undvika. Om 
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sjuksköterskan inte ger fullgod vård utifrån de lagar och föreskrifter som ska följas utgör det 
inte bara en risk för patienten utan det finns även en risk att sjuksköterskans legitimation dras 
in om det skulle komma fram i ett anmälningsfall till Lex Maria (SOFS 2005:28) eller Lex 
Sara (SOSFS 2011:5).  
  
Studien visade att kontakttolk kan skapa en känsla av trygghet hos patienten eftersom tolken 
är fysiskt närvarande vid samtalet. Fatahi, Mattsson och Hellström (2012) håller med om att 
patienter upplever trygghet då tolken befinner sig på plats eftersom de delar samma språk. 
Fatahi et.al (2012) och Jirwe, Momeni & Emami (2009) nämner vidare att känslan av trygghet 
kan stärkas ytterligare om patienten och tolken härstammar från samma kultur varför det kan 
vara en fördel för sjuksköterskan att vara insatt i patientens kulturella bakgrund.  Att som 
sjuksköterska veta vilken kultur patienten härstammar ger inte bara en känsla av trygghet hos 
patienten utan ger även sjuksköterskan information om vilken syn på världen och på 
sjukvården som patienten har. Utifrån det här kan sjuksköterskan sedan enligt Dahlberg och 
Segesten (2010 s 184-189) skapa ett patientcentrerat vårdande.  
   Trots öppna intervjufrågor var den kulturella aspekten något som inte framkom under 
intervjuerna med sjuksköterskorna. Kanske är detta något som behöver uppmärksammas mer 
för att dagens sjuksköterskor ska förstå vikten av att den kulturella bakgrunden skiljer sig åt 
mellan länder och kulturer. Framförallt med tanke på den ökade invandringen som sker i 
Sverige idag vilket resulterar i en mångfald av kulturer i sjukvården. 
 
Resultatet visade att sjuksköterskorna använde sig av formella och informella tolkar för att 
underlätta kommunikationen hos icke svensktalande patienter. Det framkom att kontakttolk är 
att föredra men att närstående som tolk är både mer tillgängliga samt billigare. Krupic, 
Hellström, Biscevic, Sadic och Fatahi (2016) nämner att det är olämpligt att använda 
närstående som tolk då de saknar kunskap inom den medicinska terminologin. Även i studien 
framkom att det finns en osäkerhet i att använda närstående som tolk eftersom 
sjuksköterskorna inte kan försäkra sig om att den närstående tolkar ordagrant utan att lägga in 
egna värderingar. Anledningen till varför närstående ändå används som tolk menar Krupic 
et.al (2016) och  Jirwe et al. (2010) är för att det är svårt att få tag på tolkar och att det är 
billigare med en informell tolk. 
   Den ekonomiska aspekten är något som är oroande och problematiskt. Det är 
sjuksköterskans skyldighet att bedriva en patientsäker vård oavsett begränsad ekonomi. Det är 
inte sjuksköterskan som ska förhålla sig till de ekonomiska förutsättningarna utan landsting 
och kommunen. De ekonomiska förhållandena ska anpassas så att sjuksköterskan kan 
genomföra och bedriva god vård som skapar goda vårdrelationer och ger patientsäkerhet. Det 
innebär att inte behöva sätta sin legitimation på spel genom att åsidosätta lagar, författningar 
och allmänna råd.   
   Sekretesslagen (SFS 2009:400) säger att uppgifter om en patient aldrig får lämnas ut till 
någon utan att patienten först givit sitt samtycke. Trots det här framkom det i studiens resultat 
likväl som i andra studier att sjuksköterskor ofta använder sig av närstående som tolk. 
Sjuksköterskorna kunde se för- och nackdelar med det ur sin egen synvinkel men det nämns 
inte hur en närstående som tolk kan upplevas ur patientens synvinkel.  
   Att använda sig av närstående som tolk innebär att ge information till den närstående om 
patientens hälsotillstånd. Eftersom patienten inte talar svenska kan patienten inte ge sitt 
samtycke kring det här vilket lagen kräver. Att använda närstående som tolk kan därför 
innebära ett patientlidande till följd av att patientens integritet kränks samt en lagöverträdelse 
från sjuksköterskans sida.    
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Framtida forskning 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som inte 
talar svenska. Även om tidigare forskning har gjorts kring ämnet framkom tydligt i studiens 
resultat att tillräckligt effektiva medel för att överkomma språkbarriären och åstadkomma ett 
lika gott vårdande för icke svensktalande patienter som svensktalande patienter, i nuläget inte 
finns. Under intervjuerna kom några av informanterna med idéer om olika hjälpmedel som i 
nuläget inte finns men som de ansåg skulle underlätta vårdandet av patienter som inte talar 
svenska. Ett exempel som en sjuksköterska la fram var att varje vårdavdelning kan ha en 
surfplatta som lätt skulle gå att ta med in till patienten. Till surfplattan kan det även finnas ett 
mer utvecklat översättningsprogram än till exempel Google translate som i nuläget används 
av några av sjuksköterskorna. Att föredra skulle då vara ett översättningsprogram med 
inriktning mot sjukvård och som även innehöll viss medicinsk terminologi. För att få fram en 
produkt som är optimal både för sjuksköterskan och patienten anser författarna att vidare 
studier kring ämnet ur ett patientperspektiv kan vara relevant. 
 
Slutsats  
Sjuksköterskan har svårt att bedriva vård med samma förutsättningar för de patienter som inte 
talar svenska i jämförelse med de patienter som talar svenska. Det framkommer av studien att 
sjuksköterskor i nuläget har svårt att följa flera av de lagar och riktlinjer som ligger till grund 
för sjuksköterskeprofessionen och som skapar förutsättningar för en patientsäker vård 
Språkbarriären påverkar alltså patientsäkerheten men det finns även en del resurser för 
sjuksköterskan att tillgå för att överkomma barriären och nå fram till patienten. Exempel på 
sådana resurser är närvarande tolk, flerspråkig personal och surfplattor med olika 
översättningssystem. Att ge en likvärdig vård till en patient som inte talar svenska är en svår 
och energikrävande process för sjuksköterskan. Några av alla de fördelar det för med sig är 
emellertid ökad delaktighet, patientsäkerhet och minskat lidande för patienten.
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Information till avdelningschef.                                                                               Missivbrev 1  

Hej. 

Vi har tidigare varit i kontakt med dig via mail där vi fick ditt preliminära godkännande att 

utföra vår studie på avdelningen. Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda patienter som inte talar svenska. Vi som utför studien heter Linn 

Alexandersson och Stina Karlsson och går i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet vid 

Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi har valt ovannämnt ämne eftersom invandringen i Sverige ökat under de senaste åren 

vilket leder till att den patientgrupp inom svensk sjukvård som inte talar svenska blivit större. 

I dagsläget är det alltså ett vanligt fenomen att sjuksköterskan möter och vårdar patienter som 

inte talar svenska. 

Kriterier för att delta i studien är att sjuksköterskan ska ha minst 5 års erfarenhet av yrket satt 

ha varit yrkesverksam på avdelningen minst 1 år. 

Då tiden för studien är begränsat önskar vi genomföra respektive intervju någon gång under 

vecka 44. För att underlätta så mycket som möjligt för sjuksköterskorna kan vi komma till 

avdelningen vid inbokad tid och genomföra intervjun där förutsatt att ett avskilt rum finns att 

tillgå. Respektive intervju beräknas ta ca 30-60 minuter. 

Vi vore tacksamma om du som avdelningschef kan uppmärksamma sjuksköterskorna om vår 

studie. De som vill medverka i studien kan sedan kontakta oss direkt eller kontakta dig. Vi 

kommer ringa dig i slutet av denna veckan för att få kontaktuppgifter till de eventuella 

sjuksköterskor som vill ställa upp och därefter kommer vi kontakta dessa personligen och 

samtala vidare om studien samt boka in tid för intervju.  



 
 

Till detta mail bifogar vi även ett informationsbrev till informanterna om vår studie som du 

kan visa för sjuksköterskorna. 

Kontakta oss gärna vid frågor. 

Mvh 

Linn Alexandersson, la222si@student.lnu.se, 073 805 86 36 

Stina Karlsson, sk222kt@student.lnu.se, 076 322 57 41 

 

Handledare:  

Eva Nilsson 

eva.nilsson@lnu.se  

0470 -70 83 06 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till informanter                                                                             Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Stina Karlsson och Linn Alexandersson och vi studerar till sjuksköterskor vid 

Linneuniversitetet i Växjö. I höst skriver vi vår C-uppsats i ämnet: “sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda patienter som inte talar svenska“  

Vi anser att detta ämne är viktigt att belysa då invandringen ökar i Sverige. När patienterna 

inte talar svenska uppstår problem och svårigheter som i sin tur kan påverka 

patientsäkerheten.  

Vi kommer intervjua fem sjuksköterskor. Varje intervju kommer pågå i ca 30-60 minuter. 

Intervjuerna kommer bandas för att vi lättare ska kunna analysera materialet i efterhand. När 

analysen är färdig kommer det inspelade materialet att raderas. Materialet kommer endast 

användas i vår studie. All information kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att 

inga namn eller annan data kommer redovisas i studien. Detta för att du som informant inte 

ska kunna indentifieras.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst innan, under eller efter intervjun 

välja att avbryta eller avstå från att svara på en fråga utan motivering till varför.  

Vid intervjutillfället kommer du att få skriva under ett samtycker där du medger att du tagit 

del av ovanstående information samt godkänner deltagandet i intervjustudien.  

Vi ser fram emot att få ta del utav dina upplevelser och tankar kring ämnet att bemöta 

patienter som inte talar svenska. Vi hoppas även att studiens resultat kommer öka förståelsen 

av sjuksköterskans upplevelse av mötet med dessa patienter.  

 



 
 

Med vänliga hälsningar 

Stina Karlsson och Linn Alexandersson 

 

Kontakta oss gärna vid frågor: 

Stina Karlsson, sk222kt@student.lnu.se, 076 322 57 41  

Linn Alexandersson, la222si@student.lnu.se, 073 805 86 36 

 

Handledare:  

Eva Nilsson 

eva.nilsson@lnu.se  

0470 -70 83 06 
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Intervjuguide                                                                                                                   Bilaga 3 

Huvudfrågor: 

- Vilka upplevelser har du av att vårda patienter som inte talar svenska? 

- Vad innebär att vårda för dig? 

- Vilka skillnader upplever du som sjuksköterska i att vårda en svensktalande patient 

gentemot en icke svensktalande patient? 

- Vilka resurser upplever du att du i nuläget har att tillgå för att underlätta vårdandet av en 

patient som inte talar svenska?  

- Vilka problem och risker ser du gällande vårdandet av patienter som talar ett främmande 

språk? 

- Vilka ytterligare resurser skulle du vilja ha tillgång till? 

Följdfrågor  

- Hur tänker du då?  

- Vad menar du med det?  

- Kan du utveckla?  

- Kan du ge något exempel?  

- Har du något/några exempel på hur man kan öka möjligheterna för patienter som inte talar 

eller förstår svenska att bli delaktig i vården?  

Avslutande fråga 

- Är det något ytterligare du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  

Bakgrundsfrågor: 

- Antal yrkesverksamma år som sjuksköterska?  

- Arbetad tid på den aktuella avdelningen?  

-Ålder? 

-Kön? 



 
 

Etisk egengranskning                                                                                                       Bilaga 4 
     
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som 
rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som 
inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)? 

  x 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna 
(t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka? 

  x 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov )? 

  x 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig 
tidskrift efter studiens genomförande. 

  x 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) 
och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).  

  x 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån 
på studien. 

x   

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår 
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga 
krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

x   

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien 
är namngivna (student och handledare) 

x   

 

 

 
 



 
 

Informerat samtycke                                                                                          Bilaga 5 
 
Medgivande att delta i studien om sjuksköterskans upplevelse av patientens delaktighet i 
vården när patienten talar ett främmande språk. 
 
Jag bekräftar att jag erhållit information om: 

- Studiens syfte och genomförande. 
- Att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avsluta intervjun, 

välja att hoppa över en fråga utan att ange orsak till detta eller avsluta studien 
helt. 

- Att intervjumaterialet kommer avidentifieras, förvaras på en säker plats under 
studiens gång, förstöras när studien avslutats och endast användas till denna 
studie. 

- Att intervjun kommer att spelas in. 
- Att möjlighet till frågor finns och att svar på eventuella frågor ska fås innan 

intervjun äger rum. 
 

Jag ger mitt godkännande till deltagande i denna studie och för medverkan under intervjun. 
 
Informant 
Signatur: 
 
Namnförtydligande: 
 
Ort och Datum: 
 
Författare 
Signatur: 
 
Namnförtydligande: 
 
Ort och Datum: 
 
Författare 
Signatur: 
 
Namnförtydligande: 
 
Ort och Datum: 
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