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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet var att beskriva vårdpersonals möten och arbete med personer med 
kommunikationsnedsättning. 
 
Bakgrund: Personcentrerad vård innebär att vårdsökande personer ska förstås och 
bli sedda som unika individer. För att nå detta krävs en fungerande kommunikation, 
såväl verbal som icke verbal. Travelbee beskriver i sin omvårdnadsteori hur 
vårdsökande personer blir delaktiga genom kommunikation, och att det därför är 
viktigt att vårdpersonal lyssnar på och talar med vårdsökande person eftersom en 
bristande kommunikation kan leda till minskad delaktighet. Funktionsnedsättningar 
som kan påverka kommunikationen kan vara medfödda eller förvärvade, och enligt 
patientlagen ska information anpassas till vårdsökande person och hans eller hennes 
behov. 
 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med åtta vårdpersonal från en medicinklinik 
genomfördes och analyserades genom induktiv innehållsanalys. 
 
Resultat: Studien visar situationer där vårdpersonal möter vårdsökande personer 
med kommunikationsnedsättningar. Resultatet bestod av två kategorier 
Förutsättningar för att skapa en god kommunikation och Hjälpmedel för att 
kommunicera, med fem medföljande subkategorier.  
 
Slutsats: Teamsamverkan var av stor betydelse för vårdpersonalen och 
erfarenhetsutbytet mellan professioner gynnade vårdarbetet. Tidigare erfarenheter 
präglade strategierna och vården. Anhöriga sågs som en stor resurs och involverades 
ofta i omvårdnaden. Det är dock av stor vikt att vårdpersonal reflekterar över sina egna 
erfarenheter och det erfarenhetsutbyte som sker för att ge en god och säker vård.  
 
Nyckelord: Alternativ och kompletterande kommunikation [AKK], Erfarenhet, 
Kommunikationsverktyg, Sjukvårdspersonal. 
  
 



 

Summary 
 

Healthcare professionals' meetings and working with people with 
communication difficulties 
 
A qualitative interview study with healthcare professionals that works in a medical care 
department 
 

Aim: The aim was to describe healthcare professionals meetings and working with 
people with communication impairment. 
 

Background: Person-centered care means that care-seeking persons are understood 
and seen as unique individuals. In order to achieve this, good communication is 
required, both verbal and non-verbal. Travelbee describes how care-seeking persons 
are involved by communication, and therefore it is important that healthcare 
professionals listen and talk to the care-seeking person because lack of communication 
can lead to reduced participation. Functional impairments that may affect 
communication may be innate or acquired, and according to patient law, information 
must be adapted to the care-seeking person and his or her needs. 
 
Method: A qualitative interview study with eight healthcare professionals from a 
medical clinic was conducted and analyzed by inductive content analysis. 
 
Result: The study shows situations where healthcare professionals meet persons with 
communication difficulties. The result consisted of two categories, Prerequisites for 
creating a good communication and Means of communicating with five subcategories 
included. 
 
Conclusion: Teamwork was of great importance to healthcare professionals and the 
exchange of experience between professions benefited from the healthcare work. 
Experiences characterized strategies and care. Relatives were seen as a great resource 
and often involved in nursing care. However, it is essential that healthcare 
professionals reflect on their own experiences and the exchange of experience to 
provide a good and safe care. 
 
Keywords: Augmentative and Alternative Communication [AAC], Communications 
Tools, Experience, Health Care Professionals. 



 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ................................................................................................ 1 

Bakgrund ............................................................................................... 2 

Kommunikation i vårdsammanhang.............................................................................. 2 
Icke verbal kommunikation ............................................................................................ 2 
Kommunikationsnedsättning ......................................................................................... 3 
Teoretisk anknytning ...................................................................................................... 4 
Motiv för studien ............................................................................................................. 5 

Syfte ....................................................................................................... 5 

Material och metod ............................................................................... 5 

Design.............................................................................................................................. 5 
Urval och datainsamling................................................................................................. 5 
Dataanalys ....................................................................................................................... 6 
Etiska överväganden ...................................................................................................... 7 
Förförståelse ................................................................................................................... 7 

Resultat .................................................................................................. 8 

Förutsättningar för att skapa en god kommunikation .................................................. 9 
Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan professionerna ............................................... 9 

Att ta till vara anhörigas kunskap ...................................................................................10 

Tidigare erfarenheter av möten med personer med kommunikationsnedsättningar ........10 

Hjälpmedel för att kommunicera ...................................................................................11 
Tekniska hjälpmedel ......................................................................................................11 

Kroppsspråket som hjälpmedel ......................................................................................12 

Diskussion ........................................................................................... 13 

Metoddiskussion ...........................................................................................................13 
Resultatdiskussion ........................................................................................................14 
Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan professionerna ..............................................14 

Att ta tillvara anhörigas kunskap ....................................................................................15 

Tidigare erfarenheter av att möta personer med kommunikationsnedsättningar ............16 

Tekniska hjälpmedel ......................................................................................................16 

Kroppsspråket som hjälpmedel ......................................................................................17 

Kliniska implikationer ....................................................................................................18 

Slutsatser ............................................................................................. 18 

Referenser ........................................................................................... 20 

Bilagor ................................................................................................... 1 

 



1 
 

Inledning 
Personcentrerad vård, som är en av den legitimerade sjuksköterskans sex 
kärnkompetenser, innebär att vårdsökande personer ska bli sedda och förstådda som 
unika individer med individuella behov och resurser. I kompetensbeskrivningen lyfts 
även sjuksköterskans specifika ansvar gällande kommunikation och vikten av att se 
vårdsökande person ur ett helhetsperspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Detta lyfter även Travelbee (1971) i sin omvårdnadsteori där det beskrivs hur 
sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ska se vårdsökande person som en unik individ. 
Vårdsökande persons delaktighet möjliggörs genom kommunikation. Det är därför 
viktigt att vårdpersonal lyssnar och samtalar med honom eller henne för att bygga en 
positiv omvårdnadsrelation. En bristande kommunikation leder inte bara till en 
minskad delaktighet utan kan även påverka upplevelsen av mötet negativt 
(Socialstyrelsen, 2015).  
 
Funktionsnedsättningar som kan påverka kommunikationen är bland annat hörsel- 
och synnedsättningar, svårigheter att uttrycka sig muntligt och/eller skriftligt samt 
svårigheter att tolka och förstå ord eller symboler (Heister Trygg, Andersson, 
Hardenstedt & Sigurd Pilesjö, 1998). Dessa kan vara medfödda eller förvärvade. Stroke 
och afasi är exempel på förvärvade funktionsnedsättningar där 
kommunikationsnedsättningar kan uppstå (Carlsson & Björk Brämberg, 2014), och 
enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska information anpassas till vårdsökande person 
och hans eller hennes behov. Informationsgivaren ska även försäkra sig om att 
vårdsökande person förstått vad som sagts. Omvårdnaden i samband med 
kommunikationsnedsättningar kan upplevas som tidskrävande och utmanande för 
vårdpersonal. En grundläggande förutsättning för en fungerande kommunikation och 
ett gott möte mellan vårdpersonal och vårdsökande personer med 
kommunikationsnedsättningar är att personalen är väl förberedd, har kunskap och 
erfarenheter samt utarbetade strategier för hur kommunikationen ska ske (Finke, 
Light & Kitko, 2008).  
 
För att erhålla ökad kunskap kring hur mötet och kommunikationen ska ske på bästa 
sätt är det av vikt att undersöka hur vårdpersonal faktiskt gör för att samtala med 
personer med kommunikationsnedsättningar. Syftet med denna studie var därför att 
beskriva vårdpersonals möten och arbete med personer med 
kommunikationsnedsättning. 
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Bakgrund 

Kommunikation i vårdsammanhang 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla individer få en god och säker vård på lika 
villkor. För att uppnå detta finns krav om att verksamheter inom hälso- och sjukvård 
ska ha tillgång till den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att kunna 
garantera detta (SFS 1982:763). Patientlagen (SFS 2014:821) lyfter vårdsökande 
personers rätt till information, vilken ska anpassas till hans eller hennes behov och 
förmåga. Informationsgivaren ska även försäkra sig om att vårdsökande person 
förstått det som sagts. I Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för 
legitimerade sjuksköterskor (2017) lyfts sjuksköterskors specifika ansvar gällande 
kommunikation och säker vård. Kompetensen omfattar ett helhetsperspektiv 
angående vårdsökande persons situation, inklusive kunskap om 
kommunikationsnedsättningar. Vidare är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser 
personcentrerad omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), vilket inkluderar 
den vårdsökande personens delaktighet i vården och att ett partnerskap utformas. Ett 
partnerskap innebär att den vårdsökande personens egen livsberättelse och erfarenhet 
lyfts och tas till vara och att individen är delaktig i vården (Kristensson Uggla, 2014). 
För att nå detta krävs således en fungerande kommunikation. En positiv 
omvårdnadsrelation bygger till stor del på att vårdpersonal lyssnar och samtalar med 
vårdsökande person. Bristande kommunikation, å andra sidan, minskar hans eller 
hennes delaktighet vilket i sin tur kan ha negativ effekt i omvårdnaden såväl som i 
upplevelsen av mötet (Socialstyrelsen, 2015).  
 
Heister Trygg et al. (1998) definierar kommunikation som ett överförande av ett 
budskap från en individ till en annan. Kommunikation innefattar allt från gester och 
mimik till skratt och talat språk. Kommunikationen blir ett budskap som tolkas av 
mottagaren och kräver samspel mellan de inblandade.  Detta styrks av Schindler, 
Ruoppolo & Barillari (2010) som även de beskriver kommunikationsutbytet som ett 
meddelande som sänds till en annan människa och att den där blir mottagen. 
Mottagaren avger då någon form av feedback.  
 
Eide & Eide (2009) beskriver kommunikation som en medfödd förmåga och redan från 
tidig spädbarnsålder kommunicerar barnet genom skrik, oartikulerade ljud och 
blickar. Konsten i att kommunicera ligger i att respektera den andre, lyssna och att vara 
öppen i samtalet. Grunden för kommunikation finns hos alla (Eide & Eide, 2009). 
Johansson Blom, Carlsson & Sonnander (2012) lyfter även vikten av att ha en 
medvetenhet gällande sina egna kommunikationsbehov för att kunna förstå andra. 

Icke verbal kommunikation 

Icke verbal kommunikation är en term som används för att beskriva all 
kommunikation som inte innefattas och kontrolleras av det verbala talet (Kacperek, 
1997). Personer med kommunikationsnedsättningar finns över hela världen i alla 
åldrar och på senare har olika verktyg utvecklats för att förbättra kommunikationen 
(Beukelman, J Ball & Fager, 2008). 

En del i den icke verbala kommunikationen är alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK). AKK innefattar en rad olika sorters kommunikationsverktyg 
som förbättrar eller kompletterar kommunikationen (Heister Trygg et al., 1998), vilket 
gynnar förutsättningarna för fungerande kommunikation i olika situationer 
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(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). Det används framför allt för att uppfylla 
kommunikationsmål utan att använda det vanliga talet (Nicholas & Tabor Connor, 
2017). Verktyg inom AKK används för att kommunicera med såväl barn som vuxna och 
kan vara av vikt för personer som tidigare haft ett fungerande språk och tal men 
förlorat det. Även personer som aldrig haft möjlighet att utveckla ett tal eller språk och 
andra kommunikativa sätt, samt personer som inte kan göra sig förstådda i alla 
situationer kan använda AKK (Genovese, Valliano & Farnetti, 2010). Behovet av AKK 
kan vara övergående, till exempel vid intensivvård där talförmågan tillfälligt är borta, 
men behovet kan även vara permanent (Schindler, Ruoppolo & Barillari, 2010).  AKK 
finns som både högteknologiska verktyg som programvaror för dator, iPad och 
telefoner men även verktyg som inte är högteknologiska (Nicholas & Tabor Connor, 
2017), till exempel naturliga reaktioner, teckenspråk, bilder, ord och bokstäver 
(Heister Trygg et al., 1998). Teckenspråk var det som först började användas i Sverige, 
då framför allt inom särskolan och till personer med autism. Under 1980-talet började 
bilder användas och flera år senare används teknologiska hjälpmedel som datorer och 
talande hjälpmedel (Thunberg, 2011). Tekniken kring AKK har utvecklats avsevärt. 
Trots detta har vårdpersonal ett stort behov av kunskap och stöd i mötet med personer 
som är beroende av sina AKK-verktyg (Beukelman et al., 2008).  

Kommunikationsnedsättning 

Nedsatt förmåga till verbal kommunikation kan definieras som minskad, försenad eller 
frånvarande förmåga att ta emot, bearbeta eller överföra information (NANDA 
International, 2015). Även Schindler et al. (2010) definierar 
kommunikationsnedsättning som en försämring vid sändning och/eller mottagning av 
ett meddelande (Schindler et al., 2010). Bristande kommunikation kan bero på 
medfödda sjukdomar eller skador såsom cerebral pares eller autismspektrumtillstånd, 
men kan även bero på skador efter trauman eller skador på organ som har stor 
betydelse för kommunikationsförmågan, så kallade förvärvade 
funktionsnedsättningar (Heister Trygg et al., 1998; Carlsson & Björk Brämberg, 2014). 
En förvärvad funktionsnedsättning kan exempelvis vara stroke. Afasi är relativt vanligt 
som följd av stroke vilket innebär en störning av språkliga processer och handlar om 
ett försämrat förhållande mellan tanke och ord (Carlsson & Björk Brämberg, 2014). 
Enligt Schindler et al. (2010) kan detta definieras som en primär språkstörning då det 
är en komplikation av en hjärnskada.  Afasi kan även förekomma vid andra 
hjärnskador och demenssjukdom (Carlsson & Björk Brämberg, 2014).  Andra 
funktionsnedsättningar som kan påverka kommunikationen är språksvårigheter, 
svårigheter att tolka eller förstå ord eller svårigheter att uttrycka sig i tal eller skrift 
(Schindler et al., 2010). 
 
Kommunikation är ett samspel men också en lustfylld handling som görs på egen vilja. 
Handling och samspel måste därmed ske ömsesidigt, vilket inte alltid sker naturligt för 
personer med kommunikationsnedsättningar (Heister Trygg et al., 1998). 
Vårdpersonal har en bristande kunskap i kommunikation med personer med 
kommunikationsnedsättningar och behöver utbildas gällande kommunikation i 
samband med kommunikationsnedsättning (Hemsley, Georgiou, Hill, Rollo & Steil, 
2016).  Bristande kommunikation i vårdsammanhang bidrar inte bara till en mindre 
positiv upplevelse av vårdsökande persons möte med vården utan påverkar även 
vårdens kvalitet (Finke, Light & Kitko 2008), och patientsäkerheten (Hemsley et al., 
2016). Effekten blir då många gånger att vårdsökande person stannar en längre tid på 
sjukhuset eller återinläggs (Finke, Light & Kitko, 2008). En tidigare studie visar att 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal ser tiden som en fiende när det handlar om 
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kommunikation, och det särskilt i mötet med personer med 
kommunikationsnedsättningar. I dessa möten är det många gånger en enkel utväg att 
istället kommunicera med familjemedlemmar (Hemsley, Balandin & Worrall, 2011). 
Vårdsökande personer som drabbats av afasi har dessutom uppgett att det många 
gånger är enklare att kommunicera med sina närmsta anhöriga än med vårdpersonal 
eftersom de har ett förtroende för dem. Därför behövde de heller inte be om ursäkt de 
gånger det blev fel i kommunikationen (Johansson Blom et al., 2012). Vårdsökande 
personer fann också tillfällen där vårdpersonal upplevdes ha en okunskap gällande 
kommunikationsnedsättningar, vilket bidrog till att vårdpersonalen inte gav adekvat 
omvårdnad. Det kommunikativa samspelet tenderade då även många gånger bli 
uppgiftsfokuserat (Finke et al., 2008). 

Teoretisk anknytning 

Travelbees (1971) kommunikationsteori bygger på interaktionen mellan vårdpersonal 
och vårdsökande person. Interaktionen bygger till stor del på en fungerande 
kommunikation. Kommunikation som ömsesidig process är viktig inte minst inom 
vården. Genom kommunikation sker det viktiga informationsbytet mellan 
vårdpersonal och vårdsökande person. En lyckad kommunikation inom omvårdnad 
handlar om vårdpersonalens förmåga att förstå vårdsökande persons handlingar och 
upplevelse av situationen men även att själva förstå sina egna handlingar. Travelbee 
(1971) beskriver vidare den mellanmänskliga relationen som en process där 
kommunikationen ska ses som ett verktyg för att skapa relationen mellan vårdsökande 
person och framför allt sjuksköterskor. Den mellanmänskliga relationen har som mål 
att uppfylla god omvårdnad, som bygger på att tillgodose vårdsökande persons 
omvårdnadsbehov. Relationen nås genom att vårdpersonal och vårdsökande person 
utvecklas genom fyra faser: det första mötet, nya identiteter, empatifasen och 
sympatifasen. Det första mötet handlar om att vårdpersonalen ska se vårdsökande 
person som en unik individ. För att möjliggöra detta krävs en medvetenhet hos 
vårdpersonalen gällande sina egna värderingar. Med hjälp av medvetenheten blir det 
möjligt för vårdpersonalen att se förbi eventuella fördomar. Likaså ska vårdsökande 
person se vårdpersonalen som en individ och inte generalisera. Först i nästa fas, nya 
identiteter, etableras en relation mellan vårdsökande person och vårdpersonalen. 
Förståelse skapas kring hur personen känner, tänker och upplever situationen och de 
båda är redo för att gå in i den tredje fasen, empatifasen. Denna fas bygger på att kunna 
skapa en förståelse för varandras egna unika situation. Fjärde, och sista, fasen är 
sympatifasen där en person kan se och förstå en annan. Vårdpersonal ser och blir 
berörd av vårdsökande person samt skapar sig en önskan om att vilja lindra hans eller 
hennes behov. Vårdpersonal och vårdsökande person delar varandras upplevelse och 
känner meningsfullhet i relationen. Redan under 1970-talet beskriver Travelbee (1971) 
den icke verbala kommunikationen och menar då att interaktionen mellan individer 
inte sker via talade ord. Här används istället gester, ansiktsuttryck och kroppsrörelser, 
men även kommunikation genom ljud som gråt eller skrik.  Ofta förknippas icke verbal 
kommunikation med överföring av meningar genom tecken och bilder, men icke verbal 
kommunikation är också en kontinuerlig process som sker i varje möte ansikte till 
ansikte mellan individer. Den icke verbala kommunikationen i form av gester kan 
exempelvis användas som förstärkning av den verbala kommunikationen. Även 
tystnaden kan ses som en icke verbal kommunikation och är på grund av sin natur inte 
alltid lätt att tolka. Tolkningen av icke verbal kommunikation är individuell och 
beroende på känslighet och mottaglighet i interaktionen mellan individerna. Om det 
saknas en förmåga att kommunicera på adekvat och ett anpassat sätt för vårdtagaren 
tenderar kommunikationen att inte fylla sitt syfte. Travelbee (1971) menar att 
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vårdpersonals förmågor gällande kommunikation är något som växer fram med tiden 
och inte kan läras ut under enstaka tillfällen. Därför är det av stor vikt att 
kommunikationen blir belyst redan i sjuksköterskeutbildningen och att studenterna 
får hjälp att utveckla sina förmågor under utbildningen, både genom teoretisk och 
praktisk utbildning. För att uppnå målet med kommunikationen och skapa en god 
interaktion mellan vårdpersonal och vårdsökande person krävs en del förutsättningar. 
En primär förutsättning är att vårdpersonal kan fokusera på en annan individ och tala 
med vårdsökande personer på deras nivå utan att vara nedlåtande (Travelbee, 1971). 

Motiv för studien  

Kommunikation ses som ett viktigt verktyg för interaktionen mellan individer inom 
hälso- och sjukvård, både verbalt och icke verbalt. Patientlagen lyfter hur varje individ 
har rätt till en väl fungerande information som anpassats till hans eller hennes behov. 
Grundläggande förutsättningar för en fungerande kommunikation och ett gott möte 
mellan vårdpersonal och vårdsökande personer med kommunikationsnedsättningar är 
att personalen är väl förberedd, har kunskap och erfarenheter samt utarbetade 
strategier för hur kommunikationen ska ske. För att erhålla ökad kunskap kring hur 
mötet och kommunikationen ska ske på bästa sätt för personer med 
kommunikationsnedsättningar är det av vikt att undersöka hur vårdpersonal faktiskt 
gör för att samtala med dessa personer. 
 

Syfte 
Syftet var att beskriva vårdpersonals möten och arbete med personer med 
kommunikationsnedsättning. 
 

Material och metod 

Design 

En kvalitativ induktiv studie genomfördes där vårdpersonal intervjuades. Eftersom 
insamling av data skedde genom intervjuer hämtades den från empirin, som enligt 
Priebe & Landström (2012) innebär att data samlas in från praktiken. Intervjuerna var 
semistrukturerade vilket innebar att frågorna alltid ställdes på liknande sätt men 
nödvändigtvis inte i samma följd. Detta för att anpassa intervjun efter vad deltagarna 
tog upp (Danielsson, 2012b). 

Urval och datainsamling 

Urvalskriterier var vårdpersonal som arbetade på en medicinavdelning på ett 
mellanstort sjukhus i södra Sverige. Som vårdpersonal räknades sjuksköterskor, 
undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Detta för att de träffar 
vårdsökande personer i stor utsträckning i deras arbete, samt för att de har erfarenhet 
av att vårda personer med kommunikationssvårigheter. Enligt Henricson & Billhult 
(2012) ses detta som ett strategiskt urval då de utvalda kan ge informationsrika 
beskrivningar av fenomenet vilket ger ett underlag som svarar på syftet, men kan å 
andra sidan till viss del ses som ett bekvämlighetsurval då deltagarna tillfrågades av 
avdelningschefen.  

I samband med förfrågan om att genomföra intervjuerna under oktober månad 
lämnades ett informationsbrev innehållande information om författarna, 
kontaktuppgifter och studiens syfte till verksamhetschef och avdelningschef för den 
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gällande avdelningen (Bilaga 1). Efter godkännande kontaktades avdelningschefen 
som ombads tillfråga åtta deltagare utifrån de uppsatta kriterierna. Avdelningschefen 
erhöll även ett informationsbrev att lämna till de åtta personer som tillfrågades (Bilaga 
2). Platsen för intervjuerna valdes tillsammans med avdelningschefen. Intervjuerna 
började med en kort presentation av syftet och en förfrågan om samtycke. Därefter 
presenterades tidsram och upplägg för intervjuerna utifrån informationsbrevet som 
tidigare lämnats på vårdavdelningen. Detta gjordes utifrån Danielssons (2012a) 
beskrivning av tillvägagångssätt för kvalitativa intervjuer. 
 
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. En 
intervjuguide gjordes, vilket enligt Danielsson (2012a) underlättar för att skapa en viss 
struktur. Det ökar även möjligheterna för att hålla den givna tidsramen för intervjun. 
Tidsramen för intervjutillfällena var cirka 30 minuter med introduktionen inräknad. 
Intervjuguiden gjordes även för att begränsa svaren till det väsentliga utifrån syftet 
med studien, enligt Danielsson (2012a). Danielsson (2012a) beskriver även att stödord 
och alternativ till följdfrågor bör finnas med i intervjuguiden för att på så vis kunna 
lyfta ämnen som inte blivit berörda med hjälp av de öppna frågorna. Detta följdes vid 
utformningen av intervjuguiden i denna studie (Bilaga 3). Den första intervjun sågs 
som provintervju, vilket enligt Danielsson (2012a) rekommenderas för att upptäcka 
eventuella brister och möjligheter till förändringar i intervjuguiden. Provintervjun 
valdes sedan att ingå i analysen och resultatet, då innehållet av intervjun svarade på 
syftet. Intervjuerna spelades in eftersom det, enligt Thomsson (2010), ger tillgång till 
deltagarnas egna ord och ökar chansen för att lyfta personliga tolkningar, samt 
underlättar i tolkningsprocessen då det finns möjlighet att höra intervjuerna flera 
gånger. Båda intervjuarna fanns på plats vid alla intervjutillfällen. Detta för att lättare 
registrera och uppmärksamma det deltagarna sade samt för att fylla i varandras luckor 
och komplettera om så behövdes (Thomsson, 2010). 

Dataanalys 

Analysen gjordes induktivt utifrån Danielssons (2012b) beskrivning. Analysen började 
med att data transkriberades, det vill säga att intervjuerna skrevs ut ordagrant. Detta 
gjordes för att nyanser och mönster lättare skulle uppmärksammas i bearbetningen. 
Deltagare och intervjuare skildes åt i transkriberingen med hjälp av benämningar, i 
detta fall D och I, för att underlätta bearbetningen (Danielsson, 2012a). En kvalitativ 
innehållsanalys enligt Elo & Kyngäs (2008) genomfördes därefter vilket innebär att det 
utskrivna materialet ska läsas flertalet gånger och anteckningar föras i marginalerna, 
vilket gjordes som ett första steg i analysen. Detta upprepades flertalet gånger och 
innehåll som svarade på syftet markerades, och bildade så kallade meningsenigheter. 
Detta utfördes av intervjuarna var och en för sig, och materialet jämfördes sedan med 
varandra. Meningsenigheterna kodades sedan med ord passande för innehållet. 
Ytterligare bearbetning av texten gjordes för att lyckas beskriva innehållet ännu mer. 
Koderna klipptes sedan ut som lappar och placerades ut på ett bord för att ge en 
översikt. De koder som tycktes handla om samma sak grupperades och bildade då 
subkategorier. De subkategorier som liknade varandra lades ihop vilket resulterade i 
två kategorier. Detta med syftet att beskriva fenomenet på ett adekvat sätt. Varje 
kategori namngavs sedan med innehållskaraktäristiska ord och bildade sedan rubriker 
och underrubriker. Citat från intervjutexterna användes för att tydliggöra 
intervjuernas faktiska innehåll och för att minska risken för feltolkningar. Allt detta 
enligt Elo & Kyngäs (2008). 
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Tabell 1, Exempel på analysprocess 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden syftar på att skydda den enskilda människan och respekten för 
det enskilda människovärdet. Studier som bedrivs på grundläggande högskolenivå ska 
bedrivas under etiskt säkerhetsställda och trygga former, men faller inte inom ramen 
för etikprövning såvida de inte ska publiceras (SFS 2003:460), vilket inte är aktuellt i 
detta fall. 
 
Även studier på denna nivå kan dock ha etiska spörsmål som bör lyftas och 
utgångspunkten för denna studie har varit de fyra etiska kraven som beskrivs av 
Vetenskapsrådet (u.å.). Informationsbrevet till verksamhetschef, avdelningschef och 
vårdpersonal innehöll tydlig information om studiens författare, namn och 
kontaktuppgifter, studiens syfte samt information om hur studien kom att utföras. 
Även information om konfidentialitet och frivillighet samt rätten att när som helst 
kunna avsluta sin medverkan utan vidare förklaring underströks. Allt detta enligt 
informationskravet. Samtycke ska alltid inhämtas då data samlas in genom ett aktivt 
deltagande (Vetenskapsrådet, u.å.). Därför inhämtades samtycke från både 
verksamhetschefen, avdelningschefen på den aktuella avdelningen samt deltagarna i 
studien efter det att de tagit del av informationsbrevet. Insamlade data ska enligt 
konfidentialitetskravet antecknas, avidentifieras och lagras, och intervjuerna ska inte 
på något sätt kunna identifieras av utomstående. I nyttjandekravet lyfts också vikten i 
att intervjuerna endast får användas till det beskrivna ändamålet (Vetenskapsrådet, 
u.å.). Allt detta beaktades och utfördes med noggrannhet i samband med och efter det 
att intervjuerna ägt rum. En etisk egengranskning inför genomförandet av studien 
gjordes gemensamt med handledare för studien vid Hälsohögskolan, Jönköping 
University, se Bilaga 4. Data förvarades sedan enligt gängse rutiner på Hälsohögskolan 
i Jönköping. 

Förförståelse 

Innan studiens start fanns en viss kunskap inom ämnet och även egna erfarenheter 
vilket innebar att en viss förförståelse fanns av att möta personer med 
kommunikationsnedsättningar i vårdsammanhang. Att ha förförståelse för ett ämne 

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

 

”Duktiga på att byta 
erfarenheter över 

professionsgränserna” 
 

Stöd från 

kollegor 

Samarbete och 

erfarenhetsutbyte mellan 

professionerna 

 

 

 

Förutsättningar 

för att skapa en 

god 

kommunikation 

 

 

”Jag ser det inte som 
nåt stort problem, 

men det kan kanske 
vara att man jobbat 

med det ett tag”  
 

Personlig 

utveckling 
Tidigare erfarenheter av 

möten med personer med 

kommunikationsnedsättning 
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innebär enligt Priebe & Landström (2012) att det finns kunskap om ett ämne innan en 
studie påbörjas. Detta handlar inte bara om den kunskap som tillhandahållits i 
utbildningen till sjuksköterskor utan innefattar även de värderingar och erfarenheter 
vi erhållits från det vardagliga livet. Förutom vetenskapliga utgångspunkter kan även 
förförståelsen ha ett inflytande över examensarbetet (Priebe & Landström, 2012). 
Förförståelse kan ses både som hinder och möjligheter för att ge liv åt en ny förståelse. 
Förförståelsen kan på så vis vara avgörande för den nya förståelsen som kommer med 
arbetet (Friberg & Öhlén, 2012). I valet av datainsamling och analys fanns 
förförståelsen i beaktande. Analysen diskuterades kontinuerligt och det återkopplades 
hela tiden till intervjuerna för att bekräfta att fynden härstammade från data och inte 
hade tolkats in i analysen. 
 

Resultat 
 

Situationer där vårdpersonalen beskrev att de kom i kontakt med 
kommunikationsnedsättningar var i möten med stroke- och afasidrabbade personer, 
vilket innefattade individer med bland annat nedsatt kognitiv förmåga och uteblivet 
tal. Då vårdsökande person drabbats av afasi eller dysfasi, till exempel som följd av en 
hjärnskada, kan både talfunktionen och förståelsen av talat språk och instruktioner 
vara påverkat.  
 
Det var i mötet med personer med denna typ av kommunikationsnedsättningar som 
vårdpersonal beskrev sina erfarenheter. Under analysprocessen framkom två 
kategorier med fem tillhörande subkategorier (Figur 1) som beskriver vårdpersonalens 
möten med personer med kommunikationsnedsättningar. 
 
Figur 1, Indelning av kategorier och subkategorier 

Hjälpmedel för att 
kommunicera

Tekniska 
hjälpmedel

Kroppspråket 
som hjälpmedel

Förutsättningar 
för att skapa en 

god 
kommunikation

Samarbete och 
erfarenhetsutbyte 

mellan 
proffesionerna

Anhörigas 
delaktighet

Tidigare 
erfarenheter av 

möten med 
personer med 

kommunikations-
nedsättningar
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Förutsättningar för att skapa en god kommunikation 

Denna kategori består av tre subkategorier. Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan 
professionerna, beskriver samarbetet på vårdavdelningen och hur det upplevdes 
stärka vårdpersonalen i sitt arbete med personer med kommunikationsnedsättningar 
och gav en känsla av trygghet i mötet. Även hur de olika professionerna kunde dra nytta 
av varandras kunskap och tidigare erfarenheter lyftes. I den andra subkategorin lyfts 
vikten av anhörigas delaktighet. Här beskrevs vårdpersonalens upplevelse av hur 
betydelsefullt det är att anhöriga involveras i omvårdnaden. Det lyftes även hur den 
kunskap som anhöriga bär med sig kunde vara till nytta för vårdpersonalen. Den tredje 
subkategorin innefattade betydelsen av tidigare erfarenheter av möten med personer 
med kommunikationsnedsättningar. Vårdpersonalens strategier grundade sig i 
tidigare erfarenheter och så även hur verktyg användes. 

Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan professionerna 
I situationer förknippade med kommunikationsnedsättningar kunde det ibland finnas 
en viss otrygghet i hur de skulle hanteras. Tack vare det goda samarbetet kunde 
vårdpersonalen gemensamt komma fram till en arbetsplan. De flesta deltagare 
upplevde ett gott samarbete på avdelningen. Det gav en känsla av att aldrig vara ensam. 
Det öppna klimatet på avdelningen upplevdes gynna samarbetet. Framför allt 
sjuksköterskor och undersköterskor arbetade väldigt nära varandra och det gjorde att 
de många gånger kunde diskutera gällande exempelvis tillvägagångssätt. Inarbetade 
rutiner som teamrond och morgonmöte var till fördel för samarbetet professioner 
emellan. 
 

”..sen har vi ju morgonmöte varje morgon och då är det ju såna  
 saker som kan lyftas, om det är något som någon tycker är jobbigt [om 

kommunikation]” (Intervju 3) 
 

Tidigare erfarenheter upplevdes som viktigt i arbetet och i mötet med personer med 
kommunikationsnedsättningar. Dessa erfarenheter delades kollegor emellan och 
klimatet gjorde att det aldrig var svårt att be om hjälp. På teamronderna medverkade 
läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast och upplevdes 
därför vara bra tillfällen att dela erfarenheter med varandra. 
 

”..duktiga på att byta erfarenheter över professionsgränserna” (Intervju 8) 
 
Det nära samarbetet värderades högt och den goda teamkänslan bidrog till en trygghet 
i såväl nya som eventuella obekväma situationer som vårdpersonalen kunde exponeras 
för i mötet med vårdsökande personer med kommunikationsnedsättningar. 
Professionerna upplevdes byta kunskap rörande kommunikationsnedsättningar med 
varandra på ett hjälpsamt och värdefullt sätt. Deltagarna beskrev bland annat vikten 
av kunskapsutbytet läkare och sjuksköterskor emellan. Sjuksköterskor träffade 
vårdsökande personer i större utsträckning och har stor kunskap om deras aktuella 
situation och tillstånd, och kommunicerade på så sätt många gånger bättre med 
vårdsökande person.  Även läkarnas kunskap var av stor betydelse för sjuksköterskor 
och undersköterskor, inte minst för dem med kortare erfarenhet. 
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”..är det något jag inte riktigt kan [om verktyg] så kan man ju fråga någon annan” 
(Intervju 7) 

 

Att ta till vara anhörigas kunskap 
Anhöriga sågs som en stor resurs för att möta vårdsökande personer med 
kommunikationsnedsättningar. Vårdpersonalen upplevde att de anhöriga många 
gånger hade god kännedom om den vårdsökande personen och hur hon eller han 
brukar agera och reagera i olika situationer.  
 

"..dom [anhöriga] vet mycket och kan ge värdefull information” (Intervju 5) 
 

Därför förlitade de sig ofta på anhörigas information och de anhöriga involverades 
vissa gånger i teamronden. Detta gjordes för att planera omvårdnaden på ett bra sätt 
utifrån flera perspektiv. Att anhöriga involverades upplevdes av vårdpersonalen som 
positivt då de ofta fick svar på sina frågor och fick en inblick i arbetet som utfördes 
kring den vårdsökande personen. I situationer då vårdsökande person spenderade lång 
tid på sjukhuset involverades de anhöriga i omvårdnaden och stannade många gånger 
kvar på avdelningen.  På avdelningen fanns två dubbelsalar och resterande enkelsalar 
fördelat på 26 vårdplatser. Utifrån det stora antalet enkelsalar som fanns att tillgå på 
avdelningen involverades anhöriga på ett naturligt sätt och de kunde stanna kvar under 
längre tid. De anhöriga uppmuntrades ibland att ta med personliga tillhörigheter till 
sjukhuset för att skapa samtalsämnen och underlätta i kommunikationen mellan 
vårdsökande person och vårdpersonal. I situationer då vårdsökande person var av icke 
svensk härkomst lyftes vikten av att involvera anhöriga. Om tolk inte fanns tillgänglig 
upplevdes anhöriga som en stor resurs just för att de ofta kunde agera som tolk eller 
på annat sätt underlätta i kommunikationen mellan vårdpersonal och vårdsökande 
person.  

Tidigare erfarenheter av möten med personer med kommunikationsnedsättningar 
All vårdpersonal upplevde att de själva arbetat fram personliga strategier för just deras 
arbetsområde. Tidigare erfarenheter upplevdes vara det som präglat de inarbetade 
strategierna hos vårdpersonalen och var det som styrde valet av verktyg som användes 
vid mötet med personer med kommunikationsnedsättningar. Deltagarna menade att 
de kunde ”plocka godbitarna” ur sina tidigare erfarenheter för att arbeta fram 
tillvägagångssätt och strategier 
 

”..jag tycker man lär sig, eller ja, man utvecklas ju själv och i och med att man 
jobbat så pass länge som jag har gjort så känner man sig ganska trygg i sin roll” 

(Intervju 7) 
 
Arbetslivserfarenheten beskrevs också som en underlättande faktor gällande planering 
och utförande av arbetet. Problemet med att arbeta med tiden emot sig lyftes flera 
gånger under intervjuerna då bristen på sjuksköterskor var påtaglig. 
Sjuksköterskebristen ledde till högre arbetsbelastning och en längre 
arbetslivserfarenhet kunde då vara en fördel för att lättare kommunicera med 
vårdsökande person. Undersköterskorna lyfte vikten av att faktiskt låta mötet med den 
vårdsökande personen ta den tid som behövs för att kommunicera och vikten av att 
förbereda sig inför kommunikationen i dessa möten. Många gånger tog det längre tid 
att kommunicera med personer med kommunikationsnedsättningar. Detta upplevdes 
enklare att genomföra hos deltagarna med lång arbetslivserfarenhet. Enkelsalarna sågs 
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som positivt även ur denna aspekt då vårdpersonal upplevde det enklare att låta mötet 
med vårdsökande person få ta den tid som behövs utan att känna stress. 
 
”..många gånger när de inte kan uttrycka sig och särskilt om det är något speciellt 
där man inte kommer på vad det är de vill, då kan det vara lite kämpigt … men jag 
ser det inte som nåt stort problem, men det kan kanske vara att man jobbat med det 

ett tag” (Intervju 6) 
 
Uttrycket ”det brukar gå bra…” var återkommande i intervjuerna. I situationer där 
inget av de inarbetade verktygen var till hjälp fick vårdpersonalen använda sig av egna 
strategier. Strategierna var oftast framtagna ur de tidigare erfarenheterna och 
grundades ofta på ”det sunda förnuftet” enligt deltagarna. Deltagarna lyfte vikten av 
individanpassad vård och att kvaliteten av omvårdnaden sällan påverkades av 
kommunikationsnedsättningarna. Det upplevdes finnas en trygghet i 
kommunikationen samtidigt som det kunde vara svårt att förutse mötets utgång. Detta 
sågs som utmanande och att tillvägagångssätten inte alltid var självklara. Utifrån det 
rotationsschema som det arbetades efter upplevdes det ibland svårt att upprätthålla en 
kontinuitet gentemot vårdsökande person, samtidigt som det kunde ses som positivt 
då situationerna ibland kändes krävande på grund av bristande kommunikation. De 
situationer där den vårdsökande personen hade ett bristande svenskt språk sågs som 
ett återkommande problem. Här belystes också de kulturkrockar som kunde uppstå. I 
vissa fall lyftes även en saknad av riktlinjer för hur situationer som dessa ska hanteras. 
Deltagarnas tolkning av situationer där de möter vårdsökande personer med 
kommunikationsnedsättningar visade sig vara individuella. 

 
”..man får ju vara lite kreativ [om strategier]” (Intervju 1) 

Hjälpmedel för att kommunicera 

Det bristande talet ansågs bidra till en osäkerhet och ett minskat självförtroende hos 
vårdsökande personer. Detta upplevde vårdpersonalen kunde påverka vårdsökande 
persons vilja att tala och kommunicera på ett negativt sätt. Även det trauma som 
uppstod i och med en hjärnskada kändes svårt då det bidrog till en förvirring hos 
många vårdsökande personer.  
 

”..just känslan av att inte kunna förmedla sig har man ju förstått under åren hur 
frustrerande det är … för ibland stänger dom in sig lite om dom inte kan prata” 

(Intervju 6) 
 
Det var i sådana situationer olika strategier användes vilka beskrivs under denna 
kategori som består av två subkategorier. Den första subkategorin beskriver 
användandet av tekniska hjälpmedel samt vilka verktyg som fanns att tillgå på 
avdelningen. Den andra subkategorin beskriver kroppsspråket som hjälpmedel vilket 
innefattar till exempel kroppsspråket.  

Tekniska hjälpmedel 
De verktyg som deltagarna beskrev att de använde var bilder, whiteboard-tavla, 
pektavla, kombinerade bilder och ord, bokstavstavlor, stödord, bilder från logoped och 
datorer.  Whiteboard tavlan användes på så vis att vårdpersonalen skrev stödord eller 
korta påståenden om vad som skulle ske under mötet. Även vårdsökande person kunde 
använda whiteboard-tavlan för att skriva eller rita då det var möjligt. Datorer användes 
ibland som ett hjälpmedel för skriftlig kommunikation då vårdsökande person 
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spenderat lång tid på avdelningen och talet ännu inte kommit igång. Pektavlan, som 
var det verktyg som upplevdes vara lättast att ta till, användes genom att vårdsökande 
person pekade på de bilder som satts upp på tavlan. Bilderna kunde till exempel 
föreställa glad och ledsen gubbe eller symboler för ”ja” och ”nej”. Det som deltagarna 
benämnde som ”logopedernas bilder” ansågs ha god effekt men tillämpades många 
gånger sent i mötet. Bilderna från logopeden beskrevs som ett häfte med sammansatta 
bilder för olika vardagssysslor, till exempel hygienrutiner, men fanns även som 
enskilda laminerade brickor.  
 

”..jag tycker dem här bilderna är väldigt bra, för då finns det många olika 
aktiviteter liksom.. toalett, ja och nej, ledsen och glad gubbe och så” (Intervju 2) 

 

Alla deltagare var väl medvetna om att verktygen fanns och hur de skulle användas. 
Dock lades det inte alltid vikt vid deras funktion. Verktygen sågs inte som något direkt 
förstahandsval i praktiken, men de ansågs vara ett bra komplement då personalens 
egna strategier inte räckte till. Många gånger tycktes det ta tid att hitta verktyg som 
passade för den enskilda individen, samt att de verktyg som fanns att tillgå inte alltid 
fungerade. Tillämpningen och kunskapen kring tekniska hjälpmedel beskrevs dock 
skilja sig beroende på den egna professionstillhörigheten eller tidigare erfarenheter.  
 

”..sen har vi ju många patienter som är förvirrade … dom förstår liksom inte, och 
då hjälper det ju inte alltid att ha kommunikationshjälpmedel eller så för det förstår 

dom inte ändå” (Intervju 3) 
 
Hjälpmedel som Google Translate användes ofta hos personer med 
kommunikationsnedsättningar som inte kunde det svenska språket men upplevdes 
ibland inte som tillräckligt hjälpmedel. De tekniska hjälpmedel som fanns att tillgå på 
avdelningen var inte anpassade för andra språk än svenska, vilket ibland gjorde att de 
var svåra att använda i situationer med bristande svenskt språk. Ibland användes 
bedömningsinstrument för att skatta olika behov, till exempel smärta, hos personerna 
som hade kommunikationssvårigheter. Visuell analog skala (VAS) upplevdes inte som 
ett bra alternativ i samband med kommunikationsnedsättningar men kunde då bytas 
ut mot Abbey pain scale (APS).  

Kroppsspråket som hjälpmedel 
Kroppsspråket upplevdes vara ett av de bättre sätten att kommunicera på då 
kommunikationsnedsättning fanns. I kroppsspråket inkluderades även beröring som 
ett sätt att hjälpa vårdsökande person att vara delaktig i kommunikationen.  
 

”..ofta kommer man rätt långt med kroppsspråket tycker jag, 
så det blir i första hand det” (Intervju 5) 

 
Det upplevdes även positivt att instruera genom att själv utföra moment eller rörelse 
för att sedan låta den vårdsökande personen härma vårdpersonalen. Även guidning 
upplevdes som ett fungerande hjälpmedel, framför allt vid moment som hygienrutiner. 
Kroppsspråket benämndes ibland även som teckenspråk. Det beskrevs då som att peka 
på saker eller att visa de moment som skulle utföras med rörelser. Riktigt teckenspråk 
användes sällan och endast av få personer. Detta berodde på att det bara var ett fåtal 
av vårdpersonalen som hade kunskap inom teckenkommunikation. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonals möten och arbete med personer med 
kommunikationsnedsättning. Intervju valdes som metod för datainsamling, vilket 
enligt Denscombe (2016) bör användas eftersom syftet med studien var att studera 
komplexa fenomen. Intervjuerna utfördes på ett mellanstort sjukhus i södra Sverige, 
på en avdelning där det fanns tidigare erfarenheter gällande 
kommunikationsnedsättningar. Detta val gjordes då det sågs som mest relevant att 
undersöka fenomenet hos vårdpersonal med erfarenhet i ämnet.  
 
Urvalet gjordes av avdelningschefen som tillfrågade åtta deltagare på sin avdelning 
utifrån de satta kriterierna. Detta ses enligt Henricson & Billhult (2012) som strategiskt 
urval, men kan å andra sidan tolkas som ett bekvämlighetsurval då deltagarna sedan 
tillfrågades av avdelningschefen.  Detta kan eventuellt ha påverkat resultatet då det 
visade sig att majoriteten av deltagarna hade lång arbetslivserfarenhet. En större 
variation i arbetslivserfarenhet hade varit att föredra för att få en större variation av 
erfarenheterna. Den låga variationen kan ha påverkat överförbarheten till andra 
vårdsammanhang eftersom fenomenet inte setts ur tillräckligt många synvinklar 
(Wallengren & Henricson, 2012). Enligt Danielsson (2012b) finns ett riktmärke på 
cirka 20 deltagare när det gäller intervjustudier eftersom för få deltagare kan ge 
begränsad information vid innehållsanalysen. Antalet deltagare som intervjuades här 
var åtta, men valdes då det sågs som ett rimligt antal i förhållande till studiens 
omfattning. Intervjuerna varade tolv till sjutton minuter vilket kan ses som korta 
intervjuer. Trots detta upplevdes insamlad data vara rik på information som svarade 
på syftet.  
 
Under intervjutillfällena medverkade båda intervjuarna vilket enligt Thomsson (2010) 
kan ses som en fördel då intervjuarna kan hjälpa och komplettera varandra vid behov. 
Vad som kan ses som en nackdel är att deltagarna kan få en upplevelse av att 
intervjuarna har en slags maktposition. Intervjuarna kan också påverka varandras 
tankebanor och den ena intervjuaren kan känna sig kontrollerad av den andra vilket 
kan ha en negativ effekt (Thomsson, 2010). Anledningen till att båda intervjuarna 
medverkade vid intervjutillfällena var att förhoppningsvis genomföra bättre intervjuer 
samt att ingen information skulle missas, och på så vis öka trovärdigheten i resultatet. 
Under intervjuerna var det endast den ena intervjuaren som ställde frågor och förde 
samtalet framåt. Den andre fyllde i det som eventuellt missats i slutet av intervjun och 
stöttade även upp om den som förde samtalet tappade den röda tråden. På slutet 
sammanfattades det som sagts för att få en bild av att deltagaren uppfattats på rätt sätt.   
 
För ökad trovärdighet i studien och för att se om intervjuguiden svarade på syftet 
gjordes en provintervju, vilket bör göras enligt Danielsson (2012a). Provintervjun 
valdes sedan att ingå i analysen då datainsamlingen svarade på syftet och viktig 
information ansågs försvinna om den uteslöts. Intervjuguiden ändrades inte efter 
provintervjun vilket visade att frågorna var lämpliga och möjliggjorde att ha med 
intervjun i studien. Däremot ändrades syftet efter arbetets gång och stämmer därför 
inte längre överens med syftet i bilagorna. Användandet av en intervjuguide 
förhindrade även att förförståelsen skulle påverka intervjuerna eftersom intervjuarna 
då fick förhålla sig till de bestämda frågorna under intervjuerna. Intervjuerna spelades 
in och kunskap kring utförandet av intervjuer hämtades innan de utfördes. Tekniken 
testades för att undvika eventuella problem vid utförandet. Detta anses vara en viktig 
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del i utförandet av intervjuer då just inspelning kan påverka deltagarna och ibland 
hämma samtalet, men det brukar vara övergående (Denscombe, 2016). Ett fåtal 
deltagare nämnde, efter det att intervjuerna avslutats, att det kändes lite konstigt att 
bli inspelad till en början, men att det sedan släppte då samtalen föll sig naturligt.  
 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades och avidentifierades dem. 
Transkriberingen gjordes av intervjuarna själva. Genom att själva transkribera 
intervjuerna ökar möjligheten att bekanta sig med materialet och bidrar även till en 
ökad förståelse inför analysprocessen (Dalen, 2015). Transkriberingen är en 
tidskrävande process (Denscombe, 2016), och därför avsattes tid för processen efter 
varje intervjutillfälle. Detta innebar att transkriberingen skedde då intervjun 
fortfarande var aktuell vilket upplevdes underlätta processen men ansågs inte påverka 
nästkommande intervju då intervjuguiden var densamma. Transkriberingen delades 
upp mellan intervjuarna för att effektivisera tiden för arbetet. För att de utskrivna 
intervjuerna inte skulle skilja sig åt beroende på vem som transkriberat gick 
tillvägagångssättet igenom innan utskrifterna genomfördes. Intervjuarna bytte sedan 
intervjuer med varandra och lyssnade på dessa samtidigt som det gjordes en 
granskning av transkriberingen. Detta gjorde att eventuella missar i transkriberingen 
fångades upp samt att intervjumaterial lärdes känna bättre.  
 
Analysprocessen kan ses som en utmaning då det inte finns några exakta utskrivna 
regler för vad som är rätt eller fel i processen utan mer riktlinjer att förhålla sig till (Elo 
& Kyngäs, 2008). Därför valdes det att gemensamt gå igenom tillvägagångssättet innan 
analysprocessens start, för att sedan påbörja analysen enskilt. Analysen upplevdes som 
svår att genomföra då det var första gången detta utfördes, men att den trots det 
upplevdes flyta på bra. Därför lades det även stor vikt vid att vara inläst på intervjuerna 
och kunna deras innehåll. Indelningen av meningsenheter och förslag på koder och 
subkategorier gjordes först enskilt vilket senare visade sig vara till fördel då vissa fynd 
tolkats olika. De fynd som tolkats olika lades åt sidan för att sedan diskutera fram en 
samstämmighet.  Även handledaren av studien läste intervjuerna och gav feedback på 
dem, samt tog del av analysprocessen för att öka trovärdigheten. Detta beskriver 
Wallengren och Henricson (2012) som menar att trovärdigheten ökar genom att en 
utomstående part kritiskt granskar materialet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att erfarenhetsutbytet mellan professionerna och teamkänslan 
värderades högt av deltagarna och gav en känsla av trygghet i mötet med vårdsökande 
personer med kommunikationsnedsättningar.  Det var tydligt hos alla deltagarna hur 
teamet var av vikt i deras omvårdnadsarbete där de möter personer med 
kommunikationsnedsättningar.  

Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan professionerna 
Flertalet deltagare beskrev hur de hade stöd hos övriga arbetskamrater när de mötte 
personer med kommunikationsnedsättningar. Det fanns väl inarbetade rutiner som 
teamronder och morgonmöten som underlättade och främjade erfarenhetsutbytena 
mellan professionerna. En av de sex kärnkompetenser som vårdpersonal ska förhålla 
sig till är teamsamverkan. Detta för att hälso-och sjukvården är en komplex miljö och 
samverkan är av stor betydelse för att omvårdnaden ska vara säker och av god kvalitet. 
Effektiv kommunikation är också grundläggande för en god samverkan (Disch, 2013). 
Travelbee (1971) menar att vårdpersonals förmågor gällande kommunikation är något 
som växer fram och utvecklas med tiden, och inte kan läras ut under enstaka tillfällen. 
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Därför är det av stor vikt att kommunikationen blir belyst redan i 
sjuksköterskeutbildningen och att studenterna får hjälp med att utveckla sina 
förmågor under utbildningen, genom både teoretisk och praktisk utbildning. 
Förmågorna utvecklas bland annat genom att observera kommunikation mellan andra 
samt även att reflektera över kommunikationen i teamet. Finke et al. (2008) lyfter 
vikten i att vårdpersonal som möter personer med kommunikationsnedsättningar 
måste ha en grundvilja gällande att ta hjälp av övriga professioner och anhöriga.  
Personer med kommunikationsnedsättningar möter många olika professioner i vården 
och alla dessa möter vårdsökande person utifrån sin profession. Professionerna har 
också stor kunskap inom sina olika områden men strävar mot samma mål med vården 
(Schindler et al., 2013).  
 
Vidare framkom att de intervjuade deltagarna upplevde en stor trygghet och en känsla 
av att aldrig vara ensam genom det nära samarbetet i teamet. Teamkänslan mellan 
professionerna gjorde även att tryggheten i nya eller obekväma situationer främjades. 
Enligt Disch (2013) krävs en strävan mot samma mål för att möjliggöra effektivt 
samarbete och att involverade professioner bidrar med sina specifika kunskaper. Just 
teamdeltagarnas inställning till detta samarbete påverkar gruppens effektivitet. En 
strävan mot samma mål är av stor vikt i teamsamverkan (Disch, 2013; Schindler et al., 
2010), och kan tänkas vara en anledning till att teamet är viktigt i mötet med personer 
med kommunikationsnedsättningar. 

Att ta tillvara anhörigas kunskap 
Anhöriga framhölls som en resurs i möten med personer med 
kommunikationsnedsättningar och gjorde att personalen lättare kunde lära känna den 
vårdsökande. I en tidigare studie har det framkommit att personer med 
kommunikationsnedsättningar efter exempelvis stroke ofta väljer att kommunicera 
med sina anhöriga istället för vårdpersonal eftersom det där finns ett förtroende och 
en trygghet (Johansson Blom et al., 2012). Att involvera och se de anhöriga som en del 
i omvårdnaden i tidigt skede kan därför ses som positivt (Balandin, Hemsley, Sigafoos, 
& Green, 2007). Anhöriga beskrevs ha en viktig kunskap kring den vårdsökande 
personen som var av värde för vårdpersonalen och bidrog till ökad förståelse för 
vårdtagarens unika situation och att en individanpassad omvårdnad kunde ges. 
Johansson Blom et al. (2012) fann dessutom att vårdsökande personer och deras 
anhöriga ofta har egna inarbetade strategier som kan tas tillvara på av vårdpersonal 
men om kommunikationen inte finns där riskerar detta att gå förlorat. Burns, Baylor, 
Dudgeon, Starks & Yorkstone (2017) menar också att anhöriga är en stor resurs när det 
kommer till tekniska verktyg då dem kan bidra till att tidigare kända verktyg lyfts, till 
exempel bilder. Samtidigt är det viktigt att kommunicera direkt med den vårdsökande 
personen (Johansson Blom et al., 2012). Vikten av att lära känna vårdsökande person 
och skapa förtroende i vårdsammanhanget har tidigare beskrivits som viktigt för att 
personerna ska känna sig mer bekväma. Ju mer vårdpersonalen lär känna vårdsökande 
person desto mer anpassas kommunikationen efter hans eller hennes behov och 
vården utvecklas där med till den bästa möjliga, och bidrar också till en så säker vård 
som möjligt (Chew, Iacono & Tracy, 2009).  Vårdpersonal kan istället för att tala med 
anhöriga lyfta anhörigas kunskap om vårdsökande person och underlätta i 
kommunikationen istället för att kommunicera åt honom eller henne (Burns et al., 
2017).  En risk finns dessutom att vårdsökande personer som inte blir förstådda av 
vårdpersonal ger upp (Balandin et al. 2007). Även Travelbee (1971) poängterar att 
vårdpersonal har som uppgift att i mötet skapa sig en unik uppfattning av vårdsökande 
person. Genom att se varandra som unika individer främjas förmågan att ta sig igenom 
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den första fasen i den mellanmänskliga relationen, det nya mötet, för att komma vidare 
i relationsskapandet (Travelbee, 1971).  Relationsskapandet skulle kunna påverkas om 
kommunikationen framför allt sker med anhöriga då relationen mellan vårdpersonal 
och vårdsökande person eventuellt då kan äventyras, eftersom vårdsökande person 
kan hamna i skuggan av de anhöriga. Det har tidigare framkommit att vårdpersonal 
ofta inväntade vårdsökande persons anhöriga innan de skulle samtala om 
vårdprocessen. Detta berodde bland annat på vilken attityd vårdpersonal hade till 
personer med kommunikationsnedsättning, men också sådana faktorer som att tiden 
inte räckte till eller att de inte hade något annat sätt att kommunicera på (Hemsley et 
al., 2011). Enligt Johansson Blom et al. (2012) kan ett sådant 
kommunikationssammanhang bli svårt att hantera för personer med 
kommunikationsnedsättningar. Detta för att det är flera som deltar i 
kommunikationen samtidigt och tydligheten riskerar att försvinna. 

Tidigare erfarenheter av att möta personer med kommunikationsnedsättningar 
Vårdpersonalen som deltog i studien beskrev att de med hjälp av sina tidigare 
erfarenheter hade arbetat fram strategier för att kommunicera med vårdsökande 
person. En viktig erfarenhet som beskrevs var att låta mötet med vårdsökande person 
ta den tid som behövdes. Enligt Finke et al. (2008) är kommunikation i samband med 
kommunikationsnedsättningar ofta mer tidskrävande. Att pausa och ge vårdsökande 
person utrymme att svara och vara delaktig är en strategi som många gånger leder till 
en effektiv kommunikation. Detta kan av vårdpersonal upplevas som stressande men 
lönar sig ofta i slutändan eftersom det många gånger leder till vad vårdsökande person 
faktiskt vill eller behöver. Detta bekräftades i resultatet då de flesta av deltagarna hade 
en upplevelse av att mötet med personer med kommunikationssvårigheter många 
gånger krävde lite mer tid. Resultatet visade också hur deltagarnas tidigare 
erfarenheter var det som styrde många av de val som gjordes i mötet med vårdsökande 
person med kommunikationsnedsättning. Vårdpersonalen beskrev sig kunna plocka 
godbitarna från sina tidigare erfarenheter och hur de underlättade planeringen och 
utförandet av omvårdnadsarbetet. Kommunikationsnedsättningar sågs sällan som ett 
hinder för individanpassad vård. Även Travelbee (1971) lyfter vikten av en anpassad 
kommunikation mellan vårdpersonal och vårdsökande person och att 
kommunikationen ska ses som en ömsesidig process. Problemet med att arbeta med 
tiden emot sig lyftes i resultatet främst från sjuksköterskornas perspektiv och deras 
arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna upplevde att de ibland inte hade tillräckligt med tid 
för de vårdsökande personerna och att kommunikationen då blev uppgiftsfokuserad 
istället för individanpassad. Dock upplevdes erfarenheterna underlätta vid hög 
arbetsbelastning. I en studie skriven av Yuwanich, Sandmark & Akhavan (2016) 
beskrivs hur vårdpersonal har arbetat fram egna strategier för att kunna klara 
situationer med hög arbetsbelastning. En av dessa strategier var att kunna gå ifrån och 
ta en paus i omvårdnadsarbetet (Yuwanich et al., 2016), något som kan tänkas stärker 
vikten av erfarenheterna hos deltagarna ytterligare, men även teamets betydelse. 

Tekniska hjälpmedel 
Bilder, whiteboard-tavla, pektavla, kombinerade bilder och ord, bokstavstavlor, 
stödord, bilder från logoped och dator var de verktyg som uppmärksammades som 
tekniska hjälpmedel i resultatet. Dessa verktyg kan enligt Nicholas & Tabor Connor 
(2017) beskrivas som alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). 
Deltagarna hade kunskap om att dessa verktyg fanns och hur de skulle användas men 
såg dem inte som ett förstahandsval för att underlätta i kommunikationen. Istället 
använde sig vårdpersonalen av egna strategier och upplevde detta som ett fungerande 
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arbetssätt. Enligt Finke et al. (2008) är syftet med att använda AKK i sjukhusmiljö att 
öka vårdsökande persons delaktighet, samt att främja interaktionen mellan 
vårdsökande person, anhöriga och vårdpersonal. Användandet av AKK kan ta tid men 
ger en grund för en mer effektiv kommunikation, vilket i sin tur ger vårdpersonal en 
chans att på ett tydligt sätt förstå vårdsökande persons behov utan att behöva gissa sig 
fram till vad han eller hon vill förmedla. Enligt Travelbee (1971) har en god 
kommunikation sin grund i vårdpersonals förmåga att förstå vårdsökande person 
utifrån hans eller hennes situation och behov. Hon beskriver kommunikationen som 
ett verktyg för att uppnå en interaktion mellan vårdsökandeperson och sjuksköterskor 
i omvårdnaden, och Nicholas & Tabor Connor (2017) menar att AKK-verktyg är ett bra 
tillvägagångssätt för att uppnå målet med kommunikationen. Tillämpningen av 
kommunikationsverktyg beskrivs även spara tid i slutändan samtidigt som det många 
gånger är mer bekvämt för den vårdsökande personen (Hemsley et al., 2011). Det har 
dock visats att användandet av kommunikationsverktyg kan göra att vårdpersonalen 
känner sig utelämnade då det ibland finns en bristande förståelse för verktygen, men 
också ett lågt självförtroende vad det gäller att använda dem (Borthwick, 2012). Vidare 
beskriver Finke et al. (2008) hur ett kommunikativt samspel många gånger tenderar 
att vara uppgiftsfokuserat och att det finns en okunskap kring 
kommunikationsverktyg, men även att vårdpersonal har en föreställning om hur 
tillämpning av anpassade verktyg för en effektiv kommunikation inte ingår i deras 
arbetsuppgifter. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal bör se tekniska hjälpmedel 
eller AKK som en del i deras arbete om behovet finns hos vårdsökande person. 
Vårdpersonalen uttryckte vid intervjuerna att de ofta kom långt med kroppsspråket 
och inte alltid behövde använda andra hjälpmedel. Ett fåtal deltagare beskrev 
hjälpmedel i form av bilder som en del av logopedernas arbetsverktyg och benämnde 
då även dessa som ”logopedernas bilder”, vilket kan ge en känsla av att verktyget inte 
ses som en del av deras arbetsområde. Deltagarna talade olika om hjälpmedel och det 
upplevdes finnas en skillnad i tillämpningen av tekniska hjälpmedel. En tidigare studie 
har visat att vårdsökande personer upplever en skillnad i tillämpning och kunskap 
kring verktyg hos vårdpersonal. En vårdsökande person tog med bilder som stöd i 
samtal under sjukhusvistelsen men vårdpersonalen upplevde inte dessa som 
användbara, däremot sågs gester och kroppsspråk som mer användbara hjälpmedel 
(Balandin et al., 2007). 

Kroppsspråket som hjälpmedel 
I resultatet framkom det tydligt hur vårdpersonalen såg hjälpmedel som kroppsspråk 
och guidning som de mest tillämpbara. Oftast hade dessa utvecklats i och med tidigare 
möten med vårdsökande personer med kommunikationsnedsättningar. Enligt en 
tidigare studie av Johansson Blom et al. (2012) kan just de strategier som är utvecklade 
ur de egna tidigare erfarenheterna upplevas som opålitliga från vårdsökande personers 
perspektiv. Detta eftersom dessa strategier inte är tillräckligt inarbetade. Travelbee 
(1971) menar att för att uppnå en god omvårdnad krävs att sjuksköterskan har en 
medvetenhet i sina egna kommunikationsbehov, vilket även Johansson Blom et al. 
(2012) lyfter som viktigt i mötet med personer med kommunikationsnedsättningar. En 
av strategierna som deltagarna hade utarbetat var att de höll sig kortfattade, ställde 
konkreta frågor och arbetade med en tydlighet. Johansson Blom et al. (2012) skriver 
om hur konversationers längd är av stor betydelse för kommunikationen. Långa 
konversationer kan ses som överväldigande för personer med 
kommunikationsnedsättningar och det är därför viktigt att vara tydlig och kortfattad. 
Även valet av samtalsämne kan påverka och underlätta för vårdsökande person att 
involveras i kommunikationen. Travelbee (1971) menar att kommunikationen ses som 
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ett verktyg i den mellanmänskliga relationen. Den mellanmänskliga relationen har 
som mål att uppfylla god omvårdnad vilket sker genom att tillgodose vårdsökande 
persons behov, även vid kommunikationsnedsättning. 

Kliniska implikationer 

Vårdpersonal som deltog i denna studie såg erfarenheterna som en viktig del i mötet 
med vårdsökande personer med kommunikationsnedsättningar. Erfarenheterna sågs 
som positiva och det låg en stor vikt i erfarenhetsutbytet mellan professioner.  Detta 
utbyte och arbetsstrukturen med teamronder och morgonmöte är en del som alla 
deltagare upplevde gynna arbetet. Att arbeta nära sina kollegor och öppna upp för 
erfarenhetsutbyten mellan professioner bör eftersträvas inom sjukvården.  Närheten 
till de olika professionerna underlättade i arbetet och gav all vårdpersonal en 
trygghetskänsla. Om fler avdelningar strävar efter denna teamsamverkan kan det 
tänkas leda till en positiv upplevelse för den vårdpersonal som har mindre erfarenhet 
inom yrket. Erfarenheterna som strategierna grundades i, bör vara väl analyserade och 
användaren bör vara medveten om den nytta och/eller risk som kan komma av 
tillämpningen av egna strategier.  
 
Verktygen som fanns att tillgå på avdelningen sågs inte fullt ut som värdefulla för 
deltagarna. AKK som från början har sin grund i specialpedagogiken kanske är 
utformat på ett sätt som gör det svårt att se hur verktygen ska tillämpas inom hälso- 
och sjukvård. Ökad kunskap om hur verktygen ska användas och hanteras skulle kunna 
bidra till en ökad trygghet hos vårdpersonal gällande tillämpningen, vare sig det finns 
lång erfarenhet eller inte. Genom att använda hjälpmedel på rätt sätt skulle 
kommunikationen kunna fungera bättre och det skulle underlätta att tala direkt till 
vårdsökande person. Detta skulle inte påverka involveringen av anhöriga i 
omvårdnaden men skulle framförallt vara positivt i situationer där anhöriga inte finns. 
Det kan tänkas att tydliga hjälpmedel skulle kunna ses som positivt även ur anhörigas 
perspektiv då kommunikationen i första hand äger rum mellan vårdpersonal och 
vårdsökande person, och då inte behöver ske genom anhöriga. 
 

Slutsatser 
 

Kommunikationsnedsättningar är vanligt förekommande och kan bero på många olika 
faktorer. Stroke och andra hjärnskador kan leda till afasi och dysfasi vilket till största 
del lyfts i denna studie. Samarbetet och samverkan i teamet spelar en stor roll för 
vårdpersonalen och deras arbete och kan vara av nytta i mötet med vårdsökande 
personer med kommunikationsnedsättningar. Erfarenheter och tillvägagångssätt 
delas då mellan vårdpersonal och erfarenhetsutbytet sågs framför allt vara av stor 
betydelse för vårdpersonal med kortare arbetslivserfarenhet. Ibland inkluderades även 
anhöriga i teamet då de sågs som en stor resurs och gynnade ofta omvårdnadsarbetet. 
Det kan dock tänkas påverka omvårdnadsarbetet till att bli mindre personcentrerat om 
vårdpersonalen förlitar sig på anhörigas information i för stor utsträckning och 
glömmer den vårdsökande personen. Tidigare erfarenheter kan tänkas ha både positiv 
och negativ effekt på mötet med vårdsökande person. Om vårdpersonal tillämpar 
strategier som inte är anpassade till vårdsökande person kan dessa tänkas påverka 
vårdsökande persons omvårdnadsbehov eller hans eller hennes upplevelse av mötet på 
ett negativt sätt. Om vårdpersonal däremot analyserar och reflekterar över sina egna 
erfarenheter och det erfarenhetsutbyte som sker kan mötet och tillvägagångssättet 
påverkas positivt och på så vis bli mer personcentrerat.  
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AKK fanns att tillgå på avdelningen men utifrån vårdpersonalens beskrivning 
användes dessa inte i första hand. Istället använde vårdpersonalen kroppsspråk och 
egna framtagna strategier, som till stor del hade sin grund i det sunda förnuftet, för att 
tillmötesgå vårdsökande person i kommunikationen. Det sågs en skillnad mellan de 
olika professionerna i tillämpningen av AKK och vikten av att använda dessa för att 
tillmötesgå vårdsökande persons behov. Om skillnaden i att använda tekniska 
hjälpmedel, samt att de användes av få personer beror på en okunskap eller att 
verktygen inte är tillräckligt väl utformade för omvårdnadsarbetet, vore intressant och 
relevant att undersöka i framtida studier. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Förfrågan om samtycke till genomförande av intervjustudie med 
vårdpersonal 
 
En fungerande kommunikation är en förutsättning för att känna delaktighet och 
grundläggande för att skapa en god vård. Genom att lyssna, vara närvarande i samtalet 
och respektera individen i samtalet stärks vårdrelationen och vårdsökande person 
upplever ett större inflytande i sin specifika situation. I vissa situationer kan en 
bristande kommunikation uppstå bland annat relaterat till sjukdom eller skador. 
Kommunikationssvårigheter innefattar svårigheter att uttrycka sig muntligt eller 
skriftligt, svårigheter att tolka eller att förstå ord och symboler samt språksvårigheter. 
I dessa situationer behövs många gånger annan kommunikation för att möta 
vårdsökande person. Ett sätt för att få ökade kunskaper om hur vårdpersonal faktiskt 
gör i dessa situationer är genom att efterfråga deras erfarenheter.  
Syftet med studien är att beskriva vårdpersonals erfarenheter av kommunikation i 
mötet med vårdtagare med komplexa kommunikationsbehov. 
 
För att kunna svara på syftet önskar vi få samtycke till att genomföra intervjuer med 6-
8 vårdpersonal på xxxx och xxxxx avdelning x i xxxxxxx. 
 
Deltagarna kommer att få ett separat informationsbrev (se bilaga) om att delta och kan 
avsluta deltagandet när som helst utan att ange orsak. Resultatet av intervjuerna 
kommer inte att kunna härledas tillbaka till enskild person utan redovisas på 
gruppnivå. Intervjuerna kommer att spelas in för att senare skrivas ut ordagrant och 
avidentifieras. Varje intervju beräknas att ta ca 30 minuter och planeras att 
genomföras på arbetsplatsen. Resultatet kommer att ingå i en kandidatuppsats inom 
omvårdnad och kommer förhoppningsvis att leda till ökad kännedom gällande 
kommunikation och komplexa kommunikationsbehov. 
 
Vid frågor eller funderingar kan du höra av dig till: 
Lisa Karlsson 
xxxxxxxx@student.ju.se 
07x-xxx xx xx 
 
Linnéa Kjellgren 
xxxxx@student.ju.se 
07x-xxx xx xx 
 
Handledare: Linda Johansson 
xxxxxxxxxxxxx@ju.se 
  

mailto:xxxxxxxx@student.ju.se
mailto:xxxxxxxx@student.ju.se
mailto:xxxxx@student.ju.se
mailto:xxxxx@student.ju.se
mailto:xxxxxxxxxxxxx@ju.se


 

 
 

 

Här med ger jag mitt samtycke till genomförande av intervjustudie där intervjuer görs 
av vårdpersonal anställda på min vårdavdelning. 
 
Datum/ ort  ____________________ 
  
 
                                                                                         ______________________ 
Underskrift    Namnförtydligande 
  



 

 
 

Bilaga 2 
Förfrågan om deltagande i intervju till dig som vårdpersonal 
 
Genom att lyssna, vara närvarande i samtalet och respektera individen i samtalet 
stärks vårdrelationen och vårdtagaren upplever ett större inflytande i sin specifika 
situation. I vissa situationer kan en bristande kommunikation uppstå bland annat 
relaterat till sjukdom eller skador. Kommunikationssvårigheter innefattar svårigheter 
att uttrycka sig muntligt eller skriftligt, svårigheter att tolka eller att förstå ord och 
symboler samt språksvårigheter. I dessa situationer behövs många gånger annan 
kommunikation för att möta vårdtagaren. Ett sätt för att få ökade kunskaper om hur 
vårdpersonal faktiskt gör i dessa situationer är genom att efterfråga deras erfarenheter. 
Därför tillfrågas du om att delta i en intervju och dela med dig av dina erfarenheter.  
 
Syftet med studien är att beskriva vårdpersonals erfarenheter av kommunikation i 
mötet med vårdtagaren. 
 
Deltagandet är frivilligt och du förbehåller dig även rätten att när som helst avbryta 
deltagandet utan vidare förklaring. Intervjun som beräknas ta ca 30 minuter kommer 
att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant och avidentifieras. Resultatet av 
intervjun kommer inte att kunna härledas tillbaka till enskild person. 
Intervjuresultatet kommer att ingå i en kandidatuppsats inom ämnet omvårdnad och 
kommer förhoppningsvis att leda till ökad kännedom och förståelse gällande 
kommunikation och komplexa kommunikationsbehov. 
 
Om du har frågor eller funderingar kan du vända dig till: 
 
Lisa Karlsson 
xxxxxxx@student.ju.se 
07x- xxx xx xx  
 
Linnéa Kjellgren 
xxxxxx@student.ju.se 
07x-xxx xx xx 
 
Handledare: Linda Johansson 
XXXXXXXXXX@ju.se 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 

Kan du ge exempel på en situation där du mött en person med 

kommunikationssvårigheter? 

 

• Hur påverkar det vården? 

• Vad gjorde ni åt det? 

 

Kan du beskriva hur du upplever mötet med patienter med 

kommunikationsnedsättning/svårigheter? 

 

Vad upplever du är svårt i mötet med patienter med kommunikationsnedsättning? 

 

Vilka verktyg/strategier använder du dig av i kommunikationen? 

 

Upplever du att du känner dig trygg i hur du ska göra? 

Saknar du något? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 4 



 

 
 

 



 

 
 

 


