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ABSTRAKT 
Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid amningsstöd 
till icke svensktalande mödrar. 
Bakgrund: Amningsstöd är en viktig faktor för att långvarig amning av spädbarn 
ska fungera. Fungerande kommunikation krävs för att nå ett lyckat resultat av 
amningsstödet. Den ökade populationen av immigranter i Sverige utmanar hälso- 
och sjukvården att säkerställa en fungerande kommunikation för god vård. 
Design: En kvalitativ enkätstudie har genomförts med en deskriptiv design med 
kvalitativ ansats. 
Metod: Under februari 2017 deltog 15 sjuksköterskor från fem barnavårdscentraler 
(BVC) i norra Sverige i studien genom att besvara kvalitativa enkäter med öppna 
frågor. Den insamlade datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Sjuksköterskornas upplevelser av att kommunicera amningsstöd vid 
språkbarriär samlades i två domäner: Sjuksköterskors upplevda kommunikativa 
möjligheter vid amningsstöd till icke svensktalande mödrar och Sjuksköterskors 
upplevda kommunikativa begränsningar vid amningsstöd till icke svensktalande 
mödrar. I den första domänen redovisades upplevelser av språkets samt 
kommunikationens betydelse, vilka tillgångar och verktyg sjuksköterskan har för att 
underlätta kommunikationen och vad som anses viktigt att beakta vid 
kommunikation om amningsstöd. I den andra domänen lyftes upplevelser av vilka 
hinder som fanns för god kommunikation vid språkbarriärer, vilken negativ 
påverkan brist på styrkor och resurser upplevdes ha samt vilka negativa följder 
moderns anhöriga upplevdes kunna ha på kommunikationen. 
Slutsats: Sjuksköterskornas upplevelser av vilka möjligheter och begränsningar det 
finns för fungerande kommunikation vid amningsstöd tydliggör befintliga resurser 
och förbättringsområden. 
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THE ABSENCE OF A COMMON LANGUAGE 
Nurses’ experiences of communicating breastfeeding support across language 
barriers - a qualitative questionnaire study 
 
 
ABSTRACT 
Aim: To illuminate Swedish nurses’ experiences of communication when providing 
breastfeeding support to mothers who do not speak Swedish. 
Background: Breastfeeding support is an important factor in maintaining infant 
breastfeeding, and successful support is dependent on good communication. The 
growing population of immigrants in Sweden demands that the health care system 
secure adequate communication strategies to be able to provide good support. 
Design: A qualitative questionnaire study was carried out using a descriptive design 
within a qualitative approach.   
Method: 15 nurses from five child health services (CHS) in Northern Sweden 
participated in the study by answering qualitative open-ended questionnaires. The 
data was analyzed using qualitative content analysis. 
Findings: The nurses’ experiences of communicating breastfeeding support across 
language barriers were gathered into two domains: Communicative possibilities 
experienced by nurses when giving breastfeeding support to non-Swedish speaking 
mothers and Communicative limitations experienced by nurses when giving 
breastfeeding support to non-Swedish speaking mothers. The nurses’ experiences 
grouped under the first domain revealed that the nurses acknowledge the value of 
language and communication, the significance of the resources and tools available to 
them when facilitating communication and the factors that they consider important 
when communicating breastfeeding support. Those collected under the second 
domain revealed obstacles that inhibited adequate communication across language 
barriers, the negative effect of a lack of capacity and resources and the undesirable 
consequences that nurses perceived the mothers’ relatives could have on 
communicating breastfeeding support. 
Conclusion: The experiences of nurses regarding the possibilities and limitations of 
communicating breastfeeding support across language barriers clarifies existing 
resources and areas in need of improvement. 
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SAMMANFATTANDE ÖVERSIKT 

Varför behövs denna studie? 

• En ökad invandring leder till ökade utmaningar för sjukvården att ge likvärdig 
vård till alla. 

• Amningsstöd är en viktig faktor för långvarig amning av spädbarn och lyckat 
amningsstöd kräver god kommunikation, vilket kan försvåras av 
språkbarriärer mellan sjuksköterska och moder. 

• Sjuksköterskors upplevelse av kommunikation vid amningsstöd över 
språkbarriärer har inte, enligt vad författarna funnit, belysts i någon större 
grad i tidigare forskning. 

Vilka är de viktigaste fynden i studien? 

• Denna studie ger en röst åt sjuksköterskor att dela sina upplevelser av att ge 
amningsstöd över språkbarriär. 

• Sjuksköterskorna upplever att det finns många möjligheter att kunna ge ett 
gott amningsstöd trots språkbarriär, till exempel att använda sig själv som ett 
redskap eller att använda tolk. 

• Det upplevs finnas flera begränsningar för att uppnå en god kommunikation 
vid amningsstöd över språkbarriär, bland annat avsaknad av tillräckliga 
kunskaper och resurser, samt dåligt fungerande tolkstöd. 

Hur ska resultatet användas för att påverka verksamhet och forskning? 

• Sjuksköterskornas kulturella kompetens kan stärkas genom utbildning. 
• Verksamhetens resurser bör ses över för att fördelningen ska överensstämma 

med det verkliga behovet, exempelvis förbättrad tillgång till professionell tolk. 
• Fortsatta och fördjupade studier behövs inom fler verksamheter för att 

sjuksköterskors upplevelser ska tas tillvara och vården som erbjuds ska bli 
likvärdig för alla. 
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INLEDNING 

Bröstmjölk innehåller alla näringsämnen ett spädbarn behöver och amning är ett 
vanligt sätt att ge spädbarn mat (WHO, 2017). Rätt form av amningsstöd är viktigt 
för att få amning att fungera så bra som möjligt (Magnusson Österberg, 2016). 
Frekvent och givande amningsstöd under barnets två första levnadsveckor har 
kunnat sättas i samband med lyckad långtidsamning (Brand, Kothari & Stark, 2011). 
Mödrar upplever att god kommunikation vid amningsstöd bygger på att 
sjuksköterskan finns tillgänglig och tar sig tid för dem, att stödet ges i en 
uppmuntrande anda och att sjuksköterskan värnar om att ha en god relation med 
modern. Detta stärker moderns självförtroende och främjar därmed amningen 
(Schmied, Beake, Sheeran, McCourt & Dykes, 2011). Att förmedla gott amningsstöd 
försvåras om det finns en språkbarriär mellan vårdpersonal och moder. Där det finns 
språkbarriär föreligger många gånger även kulturella skillnader som i sin tur kan 
försvåra kommunikationen ytterligare (Turner, Chur-Hansen & Winefield, 2014). 
 

BAKGRUND 

Fungerande amningsstöd bygger på att som vårdpersonal ge av sin tid, vara 
tålmodig, bekräfta modern, ha en uppmuntrande inställning, främja hjälp till 
självhjälp och arbeta på att skapa en förtroenderelation mellan sjuksköterska och 
moder (Weimers, Gustafsson & Gustafsson, 2008). Studier visar att mödrar upplever 
denna typ av stöd mest givande för dem (Burns, Fenwick, Sheehan & Schmiedet, 
2013). Både sjuksköterskor och nyblivna föräldrar uppger ett enormt behov av 
praktiskt och informativt stöd under den första tiden med barnet. Ifall det stödet 
uteblir uppstår stress och oro hos den ammande modern kring rätt amningsteknik 
(Kurth, Krähenbühl, Eicher, Rodmann, Fölmli, Conzelmann & Zemp, 2016; 
Radzyminski & Callister, 2015). Vidare poängterar föräldrarna vikten av att hälso- 
och sjukvården är lättillgänglig och att all information är tydlig under 
nyföddhetsperioden (Kurth et al., 2016). 
 
För god kommunikation vid amningsstöd upplever mödrar att det är viktigt att deras 
egna uppfattningar om problemen och deras orsaker får gehör, för att de ska uppleva 
att de får rätt stöd och ett lyckat resultat av stödet (Ryan, Todres & Alexander, 2011; 
Schmied et al., 2011). Information och stöd kring amning har visats kunna se olika ut 
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för en moder beroende på vilken vårdpersonal hon träffat, då den har kunnat vara 
motstridig och influerad av vårdpersonalens privata åsikter eller istället nästan 
uteblivit helt (Cross-Barnet, Augustyn, Gross, Resnik & Paige, 2012).  
 

Hur sjuksköterskor kommunicerar information och stöd har större betydelse än vad 
de kommunicerar (Olson, Horodynski, Brophy-Herb & Iwanski, 2010). Det är viktigt 
att ett korrekt språkbruk används vid amningsstöd. Både den verbala och icke-
verbala kommunikationen i interaktionen med modern är av vikt för ett gott 
amningsresultat och en god relation mellan mor och barn (Burns et al., 2013, 2016). 
Språket som används kan även visa på ett maktförhållande mellan vårdpersonal och 
moder, vilket försvårar relationen dem emellan. Detta kan undvikas om 
vårdpersonalen är noga i val av ord och uttryck samt kan lyssna in moderns tankar 
och funderingar kring amning (Furber & Thomson, 2010). Vid icke fungerande 
kommunikation är det annars lätt att mödrar känner sig förminskade och förbisedda. 
De upplever då att hela amningssituationen blir skrämmande och det gör dem 
osäkra, vilket har en negativ inverkan på amningen (Burns et al., 2013; McAree, 
McCourt & Beake, 2010; Ny, 2010).  
 

Språkbarriärer föranleder sämre tillgång till vård och sämre resultat av vården 
(Goenka, 2016), då det begränsar sjukvårdens möjlighet att ge kulturellt kompetent 
och patientcentrerad vård inom olika verksamheter (Hull, 2016). Det är enbart vid 
samspråkighet eller i närvaro av professionell tolk som alla aspekter av upplevda 
besvär tas upp i kommunikationen mellan sjuksköterska och asylsökande (Bischoff, 
Bovier, Rrustemi, Gariazzo, Eytan & Loutan, 2003). Vid användning av anhörigtolk 
tenderar psykiska besvär att undanhållas (Bischoff et al., 2003) och det föreligger 
risk att viktiga medicinska aspekter går förlorade om den anhörige inte är bekant 
med vårdsystemet (Goenka, 2016). 
 

Det blir svårt att säkerställa god kommunikation mellan sjuksköterska och moder 
där samspråkighet saknas och det uppstår svårigheter för sjuksköterskan att 
individanpassa informationen (Turner et al., 2014). Patienter upplever det viktigt att 
behovet av tillgänglig information tillgodoses och att vårdpersonal använder sig utav 
kommunikationshjälpmedel som exempelvis bild och bildtext på aktuellt språk är 
betydelsefullt för patienterna (Buyayisqui, Bordoni & Garbossa, 2013). Vid 
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språkbarriär vid amningsstöd tenderar information och undervisning att gå 
mödrarna förbi. De får i mindre utsträckning undervisning om basal 
amningsfysiologi, mindre stöd till att bibehålla fungerande amning och om 
amningsproblem uppstår är det inte lika troligt att de blir remitterade till specialist. 
De upplever att de inte får likvärdig tillgång till amningsstöd utan blir istället i större 
utsträckning erbjudna bröstmjölksersättning (Loiselle, Semenic, Côte, Lapointe & 
Gendron, 2001). Det är lätt att vårdpersonal i brist på god kommunikation ger 
handgriplig hjälp, vilket avser att de tar tag i både bröst och barn för att demonstrera 
fördelaktiga amningspositioner och tekniker. Detta upplevs både obehagligt och 
förminskande av mödrarna där brösten ses som objekt och integriteten hotas (Burns 
et al., 2013; Weimers et al., 2008). 
 

Där det finns en språkbarriär är det svårt för föräldrar att uppfatta budskapet i 
allmänna samtal och framför allt medicinska termer och uttryck. Detta är något som 
påverkar helhetsbilden av den givna informationen och har negativ inverkan på 
deras möjlighet att ta till sig av det stöd som ges (Loiselle et al., 2001; Wilson, Chen, 
Grumbach, Wang & Fernandez, 2005). Det blir också svårt för mödrarna att avgöra 
kunskapsnivån hos sjuksköterskan och skillnader i kvalitén på stödet mellan olika 
vårdpersonal (Loiselle et al., 2001). Mödrar av etnisk minoritet ses ofta av 
vårdpersonal som en homogen grupp på vilken kulturella stereotyper appliceras. 
Samtidigt likställs deras behov med den etniska majoritetsgruppens, varpå de 
individuella behoven helt förbises (McFadden, Renfrew & Atkin, 2012). I 
kommunikationen med vårdpersonal där det föreligger språkbarriär, måste mödrar i 
hög utsträckning förlita sig på stödet och språkkunskaperna hos sin partner eller sina 
släktingar, vilket kan försvåra kommunikationen. Det finns även risk för att 
kulturellt tabubelagda ämnen inte tas upp av modern i närvaro av partner eller 
anhöriga (Richards, Kliner, Brierley & Stroud, 2014; St. Fleur & Petrova, 2014). 
Föreligger tydliga kulturella skillnader kan mödrar uppleva att brist på förståelse vid 
kommunikation är skäl till att söka alternativ hjälp hos andra kunniga, ofta kulturellt 
bundna personer. God kommunikation möjliggör för modern att få vetenskapligt 
grundade råd (Hannan 2015). 
 

I Watzlawicks kommunikationsteori (Watzlawick, Beavin Bavelas & Jackson, 1967) 
har det utifrån fem principer beskrivits hur mellanmänsklig kommunikation uppstår 
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och fungerar. I all interaktion mellan människor uppstår kommunikation, oavsett 
om den är verbal eller om två människor står tysta. Kommunikation har både en 
innehålls- och en relationsaspekt, där den förstnämnda bygger på vad som 
förmedlas medan relationsaspekten avser hur det förmedlas. De påverkar varandra 
indirekt genom vilket röstläge, ansiktsmimik, avstånd till mottagaren och dylikt som 
den som kommunicerar kompletterar det verbala meddelandet med (Watzlawick et 
al., 1967). 
 

Enligt SCB har andelen immigranter i Sverige ökat kraftigt de sista åren och en stor 
andel av dem kommer från östeuropeiska och nordafrikanska länder (Statistiska 
Centralbyrån, 2016). Den ökade invandringen är en utmaning som ställer högre krav 
på sjukvården och mer kunskap om att kommunicera vid språkbarriärer behövs för 
att säkerställa jämställd vård. På grund av språkliga och kulturella barriärer kan det 
vara svårt för kvinnor med utländsk bakgrund att tillgodogöra sig den vård som finns 
och erbjuds i Sverige (Ny, 2010). God kommunikation är viktig för ett lyckat 
amningsstöd (Burns et al., 2013, 2016; Furber & Thomson, 2010; McAree et al., 
2010), men det är svårt för vårdpersonal att uttrycka sig rätt och få fram sitt budskap 
om de måste tala annat språk än sitt modersmål (Turner et al., 2014). Relevant 
forskning har inte hittats kring hur detta område ser ut i en svensk kontext. 
Sjuksköterskor besitter betydelsefull kunskap inom detta område som är värdefull 
att ta tillvara, något denna studie ämnar belysa. 
 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid 
amningsstöd med icke svensktalande mödrar. 
 

METOD 

Design 

En kvalitativ enkätstudie har genomförts med en deskriptiv design med en kvalitativ 
ansats. Enkäterna är skriftliga frågeformulär utformade med öppna frågor för att 
efterlikna en intervju vilket ger mer kvalitativ data (Polit & Beck, 2013). 
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Med begreppet “amningsstöd” i studien avses rådgivning och undervisning om 
amningsfysiologi, bröstmjölk och amningsteknik samt psykologiskt stöd i form av 
uppmuntran och förståelse. 
 

Urval och deltagare 

Studien utfördes vid barnavårdscentraler (BVC) i en stad i norra Sverige. 
Urvalskriterierna för de inkluderade legitimerade sjuksköterskorna var att de skulle 
ha minst en specialistutbildning och att de hade erfarenhet av att ge amningsstöd till 
icke svensktalande mödrar. Baserat på den mängd information som krävs utifrån 
vald metod för att ge en tillförlitlig kvalitativ undersökning (Fusch & Ness, 2015), har 
ett antal av 15 deltagare inkluderats i studien. 
 

Alla sjuksköterskor som mötte urvalskriterierna på de inkluderade verksamheterna 
tillfrågades om deltagande. Då inga manliga sjuksköterskor var anställda inom de 
deltagande verksamheterna, var samtliga 15 deltagare kvinnor. De var 39-64 år 
gamla, har varit yrkesverksamma sjuksköterskor mellan 11-41 år och har jobbat med 
amningsstöd mellan 1-33 år (se Tabell 1). 
 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes under februari 2017 genom skriftliga enkäter med öppna 
frågor. Enkäterna delades ut på arbetsplatserna till de BVC-sjuksköterskor som 
stämde in på urvalskriterierna. Efter överenskommelse med deltagarna samlades 
enkäterna in på respektive arbetsplats efter en vecka. Skriftligt samtycke erhölls 
tillsammans med besvarad enkät. Exempelfrågor: Vad innebär god kommunikation 
vid amningssvårigheter? På vilket sätt upplever du kommunikationen när du och 
mamman talar olika språk? På vilket/vilka sätt kommunicerar du om amningsstöd 
till mammor som inte talar svenska? (se Bilaga 1) 
 
Tabell 1 - Sammanställning över deltagarna 

 Ålder Specialistutbildning Yrkesverk-
samma år 

Antal verksamma år 
inom amningsstöd 

1 61 Distriktssköterska 41 33 

2 59 Distriktssköterska 30 30 

3 52 Barnsjuksköterska 29 1 

4 58 Distriktssköterska 34 10 
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5 64 Distriktssköterska 35 30 

6 52 Distriktssköterska 30 10 

7 50 Barnsjuksköterska 
Distriktssköterska 

25 21 

8 64 Anestesisköterska 
Distriktssköterska 

                       -             16 

9 47 Distriktssköterska 25 15 

10 41 Distriktssköterska 14 10 

11 64 Distriktssköterska 39                            -             

12 63 Distriktssköterska 40 10 

13 39 Distriktssköterska 11 1,5 

14 45 Distriktssköterska 25 15 

15 45 Distriktssköterska 
Operationssköterska 

24 3 

 
 
Etiska överväganden 

En forskningsetisk bedömning angående vad som behövs ta hänsyn till då 
personuppgifter ska hanteras i forskning har gjorts av den planerade studien (Codex, 
2016a) och godkänts av handledare. Deltagarna har fått skriftlig information om 
studiens syfte och utförande (se Bilaga 2). Godkännande efter erhållen skriftlig 
information har givits av verksamhetschefer och en avdelningschef på respektive 
BVC (se Bilaga 3) och skriftligt samtycke har givits av deltagarna i samband med 
studien i enlighet med rådande etiska riktlinjer. Deltagarna informerades inför 
studien om att insamlad data skulle avidentifieras innan analys samt att de när som 
helst under studiens gång kunde välja att avsluta sitt medverkande (Codex, 2016b; 
Danielsson, 2012). Då samtycket medföljt enkäten var det möjligt att identifiera vem 
som besvarat respektive enkät. För att avidentifiera enkäterna och säkerställa att 
obehöriga ej hade åtkomst till den insamlade datan, har ett konfidentiellt 
förhållningssätt tillämpats genom att författarna förvarat samtyckena säkert och 
separat från enkäterna och gett enkäterna enskilda koder (Polit & Beck, 2013). 
 

Dataanalys 

Insamlat data har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004). Datan har transkriberats ordagrant, ett digitalt dokument per 



	 9	

enkät, och har sedan sammanställts till ett enda dokument utifrån de frågor som har 
besvarats. För att få en helhetsbild av materialet lästes texten av författarna som en 
enhet. Ur texten plockades meningsenheter sedan ut utifrån syftet med studien. Då 
vissa svar var mycket kortfattade lades det, i de fall det behövdes, till några ord till 
meningsenheterna för att de skulle kunna flyttas ur sitt sammanhang och ändå ha 
kvar samma betydelse under analysprocessen. Kondensering utfördes med de 
meningsenheter som var i behov av det och sedan kodades alla meningsenheterna. 
Inledningsvis i processen gick författarna först igenom en fråga tillsammans vid 
indelning i meningsenheter och senare även vid kondensering och kodning. Därefter 
fortsatte de detta arbete var för sig. För att nå konsensus gick författarna muntligt 
igenom sina analyser och diskuterade dessa tillsammans. Processen reviderades och 
diskuterades på nytt så att syftet tydligt stod i fokus (för exempel se Tabell 2).  
 
Tabell 2 – Exempeltabell över analys 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori 

Vi bör ha en lyssnande attityd och 
gå mammorna till mötes. 

Ha en lyssnande och 
tillmötesgående attityd 

Lyhördhet Gott professionellt bemötande 
underlättar amningsstödet 

Inte lägga värderingar som skam/-
skuldbelägger en kvinna som inte 
kan eller vill amma. 

Inte lägga negativa värderingar på 
en kvinna som inte kan/vill amma 

Värderingar Personliga aspekter som kultur och 
anhörigrelation är att beakta vid 
kommunikation om amningsstöd 

Det blir inte som när man talar 
samma språk men det blir på bästa 
sätt. 

Går ej jämföra med samspråkighet 
men är det bästa alternativet 

Fungerande 
kommunikation 

Språket och kommunikationen har 
betydelse vid amningsstöd 

Tillfälle att berätta om amningens 
fördelar på alla plan. 

Informera om fördelar med 
amning 

Undervisning Anpassad information som verktyg för 
ett gott amningsstöd 

När anhörig tolkar på BVC så 
påverkas ju tolkningen av vem den 
anhöriga är och denna bild av 
problematiken. 

Anhörig tolk påverkar tolkningen 
utifrån vem det är och vad den 
själv tycker 

Anhörig tolk Alternativa kommunikationssätt 
hjälper dialogen 

 
I ett första steg i analysen samlades koderna i två domäner, ‘Sjuksköterskors 
upplevda kommunikativa möjligheter vid amningsstöd till icke svensktalande 
mödrar’ och ‘Sjuksköterskors upplevda kommunikativa begränsningar vid 
amningsstöd till icke svensktalande mödrar’. I den fortsatta analysen arbetade 
författarna först enskilt och sedan tillsammans fram kategorier i respektive domän. 
Författarna kom därefter var för sig fram till förslag på underkategorier, innan de 
olika förslagen jämfördes och diskuterades till konsensus nåddes. Att båda 
författarna, först enskilt och därefter gemensamt, har varit delaktiga i utvecklandet 
av domäner, kategorier och underkategorier i analysen, ökar processens trovärdighet 
(Polit & Beck, 2013). 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån domäner, kategorier och underkategorier (se Tabell 3). 
Två domäner, fem kategorier och tolv underkategorier som berör kommunikation 
vid amningsstöd till icke svensktalande mödrar kunde identifieras ur den insamlade 
datan. Domänerna var ‘Sjuksköterskors upplevda kommunikativa möjligheter vid 
amningsstöd till icke svensktalande mödrar’ och ‘Sjuksköterskors upplevda 
kommunikativa begränsningar vid amningsstöd till icke svensktalande mödrar’. 
 

Tabell 3 - Domäner, kategorier och underkategorier 

DOMÄNER KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

 

 

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVDA 
KOMMUNIKATIVA MÖJLIGHETER VID 

AMNINGSSTÖD TILL ICKE 
SVENSKTALANDE MÖDRAR 

 
Språkliga och personliga aspekter  
har betydelse för en fungerande 

kommunikation 

Språket och kommunikationen har betydelse  

Personliga aspekter som kultur och 
anhörigrelationer är att beakta  

 
Sjuksköterskans betydelsefulla 

tillgångar som underlättar 
kommunikationen 

Gott professionellt bemötande underlättar 

Ett fungerande samspel har positiv inverkan 

Tillräckligt med tid krävs 

 
Hjälpmedel för att kommunicera 
amningsstöd vid språkbarriärer 

Anpassad information som verktyg 

Alternativa kommunikationssätt hjälper 
dialogen 

 

 

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVDA 
KOMMUNIKATIVA BEGRÄNSNINGAR 

VID AMNINGSSTÖD TILL ICKE 
SVENSKTALANDE MÖDRAR 

 
 

Osäker kommunikation både vid 
närvaro och frånvaro av tredje person 

Språkbarriärer medför behov av tolk 

Kommunikation via tolk upplevs osäkert 

Närvarande anhöriga till modern kan ha 
negativ påverkan 

 
Brist på sjuksköterskans styrkor och 

resurser utgör ett hinder för god 
kommunikation 

Bristande kompetens hos sjuksköterskan är 
försvårande 

Otillräckliga resurser i verksamheten har 
negativ påverkan 

 
Den första domänen ‘Sjuksköterskors upplevda kommunikativa möjligheter vid 
amningsstöd till icke svensktalande mödrar’ har tre kategorier; ‘Språkliga och 
personliga aspekter har betydelse för en fungerande kommunikation’, 
‘Sjuksköterskans betydelsefulla tillgångar som underlättar kommunikationen’ samt 
‘Hjälpmedel för att kommunicera amningsstöd vid språkbarriärer’. Den andra 
domänen ‘Sjuksköterskors upplevda kommunikativa begränsningar vid amningsstöd 
till icke svensktalande mödrar’ har två kategorier; ‘Osäker kommunikation bade vid 
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närvaro och frånvaro av tredje person’ och ‘Brist på sjuksköterskans styrkor och 
resurser utgör ett hinder för god kommunikation’. 
 

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVDA KOMMUNIKATIVA MÖJLIGHETER 
VID AMNINGSSTÖD TILL ICKE SVENSKTALANDE MÖDRAR 

Denna domän grundar sig på sjuksköterskornas upplevelser av vad som främjar 
kommunikationen vid amningsstöd till icke svensktalande mödrar. Tre kategorier 
och sju underkategorier har framkommit, i vilka olika betydelsefulla faktorer belyses. 
 

Språkliga och personliga aspekter har betydelse för en fungerande 
kommunikation 

Språket och kommunikationen har betydelse  
Alla sjuksköterskor har i studien bekräftat att det är viktigt med amningsstöd för att 
stötta mödrarna till en fungerande amning och de har upplevt att mödrar uppskattar 
amningsstöd oavsett dess resultat på problemet. Sjuksköterskorna uttryckte en vilja 
att kunna förmedla ett positivt stöd till alla. 

“Alla föräldrar behöver positivt amningsstöd för att känna sig trygga 

med amning.” (sjuksköterska 7) 

För att kunna ge ett lyckat amningsstöd upplevdes det vara av stor vikt att ha en 
fungerande kommunikation. Möjlighet att kommunicera behövdes för att skapa 
förståelse mellan sjuksköterskan och modern och för att sjuksköterskan skulle kunna 
vara till stöd. Språket ansågs av sjuksköterskorna ha stor betydelse för att lyckas få 
till en fungerande kommunikation och språkförståelse var en viktig faktor för detta. 
När sjuksköterskorna och mödrarna talade olika språk upplevde de att de fick göra 
det bästa av situationen. De upplevde att det var viktigt att vara extra tydlig och rak i 
kommunikationen om amningsstöd till mödrar som inte talar svenska. 

“Då måste man vara väldigt tydlig utan överflödigt ‘kallprat’.” (sjuksköterska 3) 

 

Personliga aspekter som kultur och anhörigrelationer är att beakta  
Sjuksköterskorna uppgav att kommunikationen påverkas av de kulturella skillnader 
som föreligger vad gäller amning och synen på kvinnans kropp. Sjuksköterskorna 
upplevde att kulturella skillnader krävde ökad kunskap hos sjuksköterskan och att 
det var viktigt att bejaka de olika kulturernas syn på amning för att kunna ge ett gott 
amningsstöd. De ansåg att det var viktigt att vara fri från fördomar, att arbeta 
objektivt och respektera moderns integritet. 
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“Ibland behöver man fråga hur man säger/tycker m.m. i hemkulturen kring amning 

för att kunna anpassa amningsstödet.” (sjuksköterska 2) 

En aspekt som upplevdes ha betydelsefull inverkan på kommunikationen var 
moderns relationer till sina anhöriga. Framförallt partnern ansågs kunna vara ett 
gott stöd, men även andra anhöriga som modern stod i nära relation till och kände 
sig trygg med. Dessa upplevdes kunna spela en viktig roll för främjandet av god 
kommunikation vid amningsstöd.  En klar fördel upplevdes vara om den anhöriga 
var en äldre kvinna med tidigare amningserfarenhet, då detta ansågs ha en positiv 
inverkan på kommunikationen kring ämnet. 

“Helhetsbilden blir bättre när båda föräldrarna deltar och amningen diskuteras gemensamt .” 

(sjuksköterska 10) 

 

Sjuksköterskans betydelsefulla tillgångar som underlättar 
kommunikationen 

Gott professionellt bemötande underlättar  
Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att vara lyhörd gentemot modern och 
poängterade vikten av att visa modern hänsyn i situationen, då moderns känsla av 
trygghet ökade sjuksköterskornas upplevelse av god kommunikation. De nämnde 
också vikten av att uppmuntra modern genom att belysa de positiva, fungerande 
delarna av amningen för att underlätta för henne och på så vis främja 
kommunikationen. Sjuksköterskorna betonade hur viktigt det är med ett gott 
bemötande vid kommunikation om amningsstöd. För att uppnå ett gott 
professionellt bemötande försökte de ha ett positivt förhållningssätt och vara 
öppensinnade. 

“Amningsrådgivning kräver lyhördhet, empati och respekt.” (sjuksköterska 2) 

 

Ett fungerande samspel har positiv inverkan 

Att ha bra kontakt och ett fungerande samspel med mödrarna upplevdes vara viktigt 
för sjuksköterskorna. De hade en vilja att skapa goda relationer till mödrarna, då det 
upplevdes kunna främja kommunikationen. Om mödrarna kände tillit till 
sjuksköterskorna kunde det öppna upp för bättre samtal. 

“Att ha skapat ett förtroende hos kvinnan [är viktigt] så att hon litar på mej.” (deltagare 3) 

 



	 13	

Sjuksköterskorna poängterade även vikten av samspel mellan vårdinstanserna - att 
alla moderns och barnets vårdkontakter hade samsyn i frågan och gav likvärdigt 
stöd. Detta upplevdes viktigt för att optimera kommunikationen vid amningsstöd. 
 

Tillräckligt med tid krävs  
Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt för kommunikationen att mödrarna 
hade lättillgänglig åtkomst till professionellt stöd. De upplevde även att det var 
viktigt att ta sig tillräckligt med tid för att kommunicera med en moder vid 
amningsstöd, särskilt om det förelåg språkbarriär. De ansåg att det var viktigt att 
mötet med modern skedde i lugn och ro och utan stress för att skapa förutsättningar 
för en fungerande kommunikation. 
  [Det är viktigt med] Gott om tid för mig som personal [för att amningsstöd ska fungera].  

(Sjuksköterska 7) 

 

Hjälpmedel för att kommunicera amningsstöd vid språkbarriärer 

Anpassad information som verktyg  
Sjuksköterskorna har beskrivit många olika sätt som de använder för att kunna 
kommunicera kring amningsstöd med icke svensktalande mödrar. De upplevde det 
mycket viktigt att kunna ge god information om amning. De upplevde det 
betydelsefullt att kunna ge adekvata råd och att hitta ett sätt att kunna utbilda 
mödrarna i ämnet för att ge dem förbättrade möjligheter att få amningen att fungera. 
Det upplevdes även vara av stort värde att kunna anpassa informationen utifrån vad 
modern själv förmedlade. Detta innebar att ta reda på vad modern hade för 
erfarenheter och kunskaper samt vilka råd hon fått tidigare, för att sedan kunna 
anpassa rådgivningen och undervisningen utifrån detta samt endast ge de råd som 
efterfrågades. För sjuksköterskorna var det viktigt att ha möjlighet att säkerställa att 
den givna informationen hade nått fram till mödrarna. Detta upplevdes viktigt både 
vid tillfället för undervisningen, men även vid senare uppföljningstillfällen. 

“[Det är] viktigt [att] säkerställa att föräldrarna förstått informationen.” (sjuksköterska 12) 

 

Ett sätt som upplevdes underlätta amningsstödet var att göra en 
amningsobservation, för att utifrån detta ge anpassad information. Att ha tillgång till 
olika typer av undervisningsmaterial upplevdes också vara av stor betydelse för att 
kunna kommunicera amningsstöd. Bilder och filmer upplevdes kunna underlätta 
kommunikationen och utgöra betydelsefulla verktyg för sjuksköterskan. Skriftligt 
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material på moderns språk var ytterligare något som sjuksköterskorna uppgav vara 
av värde. Att ge praktisk undervisning genom att demonstrera med docka och 
demonstrationsbröst upplevdes vara ett bra sätt att kommunicera med mammor som 
inte pratar svenska. Ibland upplevdes det vid språkbarriärer även vara motiverat att 
använda sig av handgriplig demonstration för att kunna få fram det som önskades 
kunna kommuniceras. 

“[Jag brukar] visa bilder på barnets lägen och amningstillfällen samt 

på ’bröstatrapp’.” (sjuksköterska 8) 

 

Alternativa kommunikationssätt hjälper dialogen 

Sjuksköterskorna upplevde att det ofta fanns ett behov av att ta hjälp av en tredje 
person för att kunna kommunicera amningsstöd till mödrar som inte talar svenska. 
Med detta avsågs oftast att använda närvarande tolk eller telefontolk som 
kommunikationsverktyg. Sjuksköterskorna uppgav att de även använde sig av 
kulturdoula vid svårigheter att kommunicera om amningsstöd. Ett annat alternativ 
som upplevdes kunna hjälpa kommunikationen var att använda medföljande anhörig 
till modern som tolk, ifall de var mer kunniga i det svenska språket. 

“Inget större problem [i kommunikationen] när tolk översätter.” (sjuksköterska 12) 

Att använda tolk som kommunikationssätt upplevdes kunna påverka 
kommunikationen positivt under förutsättning att tolken hade goda kvaliteter. Det 
ansågs betydelsefullt att tolken var kompetent och tydlig i sina översättningar för en 
god kommunikation. Tillgång till en tolk som modern kände sig bekväm med 
upplevdes vara av vikt. Vid användande av tolk vid amningsstöd upplevdes det 
viktigt att tolken var av kvinnligt kön för att lägga en god grund för en fungerande 
kommunikation kring ämnet. Sjuksköterskorna upplevde att det kunde göra modern 
tryggare i situationen och att kommunikationen därmed fungerade bättre. 

“Viktigt att [det är en] kvinnlig tolk [som] översätter bra.” (sjuksköterska 2) 

 
Sjuksköterskorna upplevde att engelska kunde underlätta kommunikationen vid 
amningsstöd till icke svensktalande mödrar i de fall då modern hade viss kunskap i 
det engelska språket. Sjuksköterskorna uppgav att kroppsspråk ibland kunde 
användas för att möjliggöra en fungerande kommunikation, om än det inte alltid 
upplevdes vara ett förstahandsalternativ. Om sjuksköterskan hade en etablerad 
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relation till modern kunde kroppsspråk upplevas som ett bättre alternativ. 
“Många mödrar pratar bra engelska och då är det inget problem.” (sjuksköterska 9) 

“När vi känner varandra kan kroppsspråk fungera.” (sjuksköterska 11) 

Ett annat sätt att anpassa kommunikationen till icke svensktalande mödrar var att ge 
möjlighet till extra besök i hemmet för att möta modern i en för henne trygg miljö 
och därmed underlätta hennes möjligheter till bättre kommunikation. 
 
SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVDA KOMMUNIKATIVA 
BEGRÄNSNINGAR VID AMNINGSSTÖD TILL ICKE SVENSKTALANDE 
MÖDRAR 

Denna domän utgår från deltagarnas upplevelser av hinder och sjuksköterskans egna 
svårigheter som kan påverka eller begränsa kommunikationen vid amningsstöd där 
språkbarriär föreligger. Två kategorier och fem underkategorier kunde identifieras 
utifrån fynden. 
 

Osäker kommunikation både vid närvaro och frånvaro av tredje person 

Språkbarriärer medför behov av tolk 

Sjuksköterskorna upplevde att det var ett hinder för en fungerande kommunikation 
när sjuksköterskan och modern inte talade samma språk. Detta medförde en 
osäkerhet kring vad som kommunicerades mellan sjuksköterska och moder utan 
närvaro av tolk. Det upplevdes svårt att få en tydlig och nyanserad bild av moderns 
amningsproblem, då språkbarriärerna inte alltid möjliggjorde en detaljerad 
beskrivning av problemet. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att veta om 
det som de ville kommunicera gick fram och togs emot på rätt sätt, då det ofta 
upplevdes finnas en önskan hos modern av att vilja vara till lags och ge intryck av att 
förstå mer än vad hon faktiskt gör. 

“Oklart hur mycket de förstår trots att de nickar och säger ja.” (sjuksköterska 3) 

 

Kommunikation via tolk upplevs osäkert 

För att överbrygga språkbarriärer användes i vissa fall tolk, framför allt professionell 
tolk men även anhörigtolk. Sjuksköterskorna upplevde dock vissa svårigheter med 
detta. De upplevde sig inte kunna vara säkra på att tolken alltid förmedlade det som 
de ville ha sagt. Betydelsen av det som de ville förmedla upplevdes kunna förändras 
både på grund av tolkens egna tolkningar av sjuksköterskans budskap och att 
språkets nyanser förlorades. Detta gjorde även att sjuksköterskorna kände en  
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osäkerhet kring om moderns budskap gick fram till dem själva med bibehållen 
mening. 

”Svårt att vara specifik genom tolk eller anhörig, 

betydelser förändras och språknyanser går förlorade.” (Sjuksköterska 13) 

 

Närvarande anhöriga till modern kan ha negativ påverkan 

Sjuksköterskorna upplevde att det i många fall kunde påverka kommunikationen om 
modern hade med sig en anhörig till besöket, men att det ofta fanns en osäkerhet hos 
sjuksköterskan om denna påverkan skulle ha positiv eller negativ inverkan på 
kommunikationen. Sjuksköterskorna upplevde att det berodde på vem den anhöriga 
var och dennes relation till modern. Denna osäkerhet innebar i sig en negativ 
upplevelse för sjuksköterskan och gav därmed en mer osäker kommunikation. Vid 
vissa tillfällen upplevde sjuksköterskorna att det hade en tydlig negativ inverkan på 
kommunikationen om modern hade någon anhörig med sig. Om den anhörige hade 
en avvikande åsikt från modern och försökte påverka henne att ändra sin åsikt 
upplevdes det av sjuksköterskorna vara mycket negativt. Det upplevdes främst kunna 
vara negativt med en medföljande anhörig i de fall fadern var den som följde med 
modern, då han kunde ta över och föra moderns talan eller styra samtalet. 
“Ibland om maken följer med är det han som för samtalet, kvinnan blir tystare.” (sjuksköterska 15) 

Sjuksköterskorna upplevde också att mödrarnas familjesituation kunde försvåra 
kommunikationen kring amningsstöd. Detta kunde vara att modern hade med sig 
många barn till besöket som ville ha hennes uppmärksamhet och att hon därmed 
inte kunde ha en total mental närvaro i kommunikationen samtidigt som det viktiga 
lugnet inte infann sig. 
 

Brist på styrkor och resurser utgör ett hinder för god kommunikation 

Bristande kompetens hos sjuksköterskan är försvårande 

I de fall sjuksköterskan var otydlig i kommunikationen upplevdes det som ett 
problem. Även bristande lyhördhet och ensidig kommunikation från sjuksköterskans 
sida togs upp som hinder för en fungerande kommunikation. Språkbarriärer 
upplevdes generellt som frustrerande för sjuksköterskorna, vilket försvårade för dem 
att ge kompetent amningsstöd. 

“Att vi lyssnar för dåligt på mors specifika problem [utgör ett hinder vid amningsstöd].” 

(sjuksköterska 5) 
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Otillräckliga resurser i verksamheten har negativ påverkan 

Sjuksköterskorna upplevde att det var ett problem om det fanns många olika 
vårdinstanser inblandade i amningsstödet, då det ofta medförde motsägelsefulla råd. 
Denna uteblivna samsyn mellan olika vårdinstanser upplevdes av sjuksköterskorna 
vara hindrande i kommunikationen, då det kunde göra mödrarna osäkra på vad 
sjuksköterskorna ville kommunicera. Det upplevdes även vara ett hinder när det 
saknades undervisningsmaterial, tillgängligt på olika språk, avsett att underlätta 
kommunikationen. 

“Vi har inte information på alla språk och alla mödrar kan ej läsa.” (sjuksköterska 9) 

Sjuksköterskorna upplevde att tidsbrist gjorde det svårare att uppnå god 
kommunikation, då de menade att mer tid krävdes för att bemästra de olika hinder 
som fanns vid kommunikation över språkbarriär. Detta upplevdes begränsande i sig, 
då sjuksköterskorna oftast har ett pressat tidsschema. De upplevde också att det inte 
alltid räckte med längre besök, utan ibland även att fler besök kunde krävas 
beroende på språksvårigheterna i sig eller på brister i den professionella tolkservicen. 
Tidsbegränsningen som följde med en bestämd tid för professionell tolk upplevdes 
också kunna vara ett hinder då detta gjorde det svårt att anpassa sig till familjen. De 
kunde även uppleva att utlandsfödda mödrar oftare söker sent med sina problem, 
vilket gav upphov till svårigheter att kunna ge dem tillräckligt med tid och hinna få 
tag i tolk. 

“Kan bli flera extrabesök p.g.a. språket/tolken.” (sjuksköterska 11) 

“Mödrarna kan få korta besökstider beroende på att de söker mer akut med brådskande ärenden.” 

(sjuksköterska 13) 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelse av kommunikation 
vid amningsstöd till icke svensktalande mödrar. Resultatet samlades i två domäner; 
‘Sjuksköterskors upplevda kommunikativa möjligheter vid amningsstöd till icke 
svensktalande mödrar’ där sjuksköterskorna redogjorde för betydelsen av 
kommunikation och språk, tillgångar och verktyg för fungerande kommunikation 
samt viktiga aspekter vid kommunikation vid amningsstöd, samt ‘Sjuksköterskors 
upplevda kommunikativa begränsningar vid amningsstöd till icke svensktalande 
mödrar’, där hinder för god kommunikation vid språkbarriär blev belysta, såsom 
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svårigheter med användande av tolk, brist på resurser och kommunikationsverktyg 
samt anhörigas negativa påverkan. Sjuksköterskorna som bidrog till studien 
arbetade alla på barnavårdscentraler, men hade olika lång erfarenhet av att ge 
amningsstöd och även olika lång yrkeserfarenhet. De hade alla gått någon 
vidareutbildning och hade erfarenhet av att ge amningsstöd till icke svensktalande 
mödrar. Resultatdiskussionen presenteras utifrån de två domäner som framkommit i 
resultatet och båda avsnitten avslutas med en diskussion utifrån Watzlawicks 
kommunikationsteori för en fördjupad förståelse av resultatet (Watzlawick et al., 
1967). 
 

Domänen ‘Sjuksköterskors upplevda kommunikativa möjligheter vid amningsstöd 
till icke svensktalande mödrar’ 
Studiens resultat visade att sjuksköterskorna upplevde att det var mycket viktigt att 
kunna kommunicera och att en stor del av en fungerande kommunikation innebar 
att att kunna överbrygga föreliggande språkbarriärer, något som överensstämmer 
med resultat från tidigare studier om sjuksköterskors upplevelse av att kommunicera 
vid språksvårigheter inom andra verksamheter (Coleman & Angosta, 2017; Degni, 
Souminen, Essén, El Ansari & Vehviläinen-Julkunen, 2012; Ian, Nakamura-Florez & 
Lee, 2016; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Sjuksköterskorna upplevde att det fanns 
många möjligheter att skapa förutsättningar för att kunna kommunicera kring 
amningsstöd med mödrar som inte talar svenska. De upplevde att de gör sitt bästa 
för att kunna kommunicera väl trots språkbarriärer. Detta har beskrivits i en tidigare 
studie bland vårdpersonal inom primär- och specialistsjukvård i Norge, varav hälften 
var sjuksköterskor, som särskilt i akuta situationer förlitar sig på sin egen möjlighet 
att kommunicera istället för att ta hjälp utifrån (Kale & Syed, 2010). 
 

Resultatet i vår studie lyfter vikten av att arbeta utan värderingar för att kunna 
kommunicera på ett bra sätt vid amningsstöd. Denna upplevelse delas av 
vårdpersonal inom primär- och specialistsjukvård i Norge (Kale & Syed, 2010) samt 
av svenska sjuksköterskestudenter med erfarenheter från praktik inom olika 
verksamheter (Jirwe et al., 2010). Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att det 
krävdes en ökad kulturell kunskap hos sjuksköterskan för att kunna kommunicera 
om amningsstöd på ett bra sätt vid språkbarriär, ett resultat som stöds av andra 
studier av sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera över språkbarriärer i 
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andra sammanhang än vid amningsstöd (Coleman & Angosta, 2017; Degni et al., 
2012; Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010; Holmberg Fagerlund, 
Pettersen, Terragni & Glavin, 2016; Ian et al., 2016; Jirwe et al., 2010). 
 

I vår studie belystes vikten av att vara positiv för att ge ett gott stöd, vilket stöds av en 
studie som tagit upp svenska sjuksköterskestudenters upplevelse av att en positiv 
attityd främjar kommunikationen (Jirwe et al., 2010). Vårt resultat visade att 
sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att vara lyhörd, empatisk och visa 
respekt för att kunna skapa en bra grund för kommunikationen. Detta resultat stöds 
av tidigare forskning inom akutsjukvården i Australien där sjuksköterskor och 
barnmorskor upplevde dessa egenskaper viktiga i vården av patienter av annan 
kulturell och språklig bakgrund (Cioffi, 2003). I vårt resultat framkom att moderns 
känsla av trygghet ökade sjuksköterskornas upplevelse av god kommunikation, vilket 
kompletteras av en amerikansk studie som lyft att sjuksköterskor inom akutvården 
ser det som sin uppgift att förmedla trygghet till patienten för att uppnå god 
kommunikation där språkbarriär föreligger (Coleman & Angosta, 2017). Även vårt 
resultat om att sjuksköterskorna upplevde det viktigt att bygga en god relation till 
mödrarna för att kunna ha en god kommunikation vid amningsstöd får stöd i den 
tidigare beskrivna studien av Coleman & Angosta (2017), men då angående vården 
av patienter inom akutsjukvård. I en studie som undersökt amerikanska 
sjuksköterskors uppfattning om utmaningar vid kulturella barriärer, uppgav 
sjuksköterskorna dock att språkbarriärer som krävde tolk försvårade möjligheterna 
att bygga den typen av professionell relation (Hart & Mareno, 2013). 
 

För att kunna kommunicera amningsstöd till mödrar som inte talar svenska 
upplevde sjuksköterskorna i vår studie det viktigt att ha tillräckligt med tid. Detta 
fynd bekräftas av sjuksköterskor inom akutsjukvård (Coleman & Angosta, 2017), 
röntgensjuksköterskor (Fatahi et al., 2010) och sjuksköterskestudenter i slutet av sin 
utbildning (Jirwe et al., 2010) som alla betonat att mer tid krävs för att ge utrymme 
till att nå förståelse.  
 

Vårt resultat har visat att sjuksköterskorna upplevde att det var av stor vikt att följa 
upp och säkerställa att informationen nått fram till mödrarna och att den uppfattats 
rätt. Detta upplevda behov av att kunna säkerställa vad som kunnat förmedlas i 
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mötet med patienter stöds av sjuksköterskor inom akutsjukvården i USA (Coleman & 
Angosta, 2017). 
 

I vår studie visade resultatet att det upplevdes vara av vikt att ha tillgång till olika 
typer av undervisningsmaterial som bilder, demonstrationsbröst och filmer i 
kommunikationen med icke svensktalande mödrar. Detta resultat stöds av en norsk 
studie med sjuksköterskor verksamma inom primärvården på barnavårdscentraler 
(Holmberg Fagerlund et al., 2016) samt av sjuksköterskestudenter i en svensk studie 
(Jirwe et al., 2010), som båda lyft att visuella verktyg kan underlätta 
kommunikationen. 
 

Ofta upplevde sjuksköterskorna i vår studie ett behov av att använda en tredje person 
för att kunna kommunicera väl med mödrarna vid amningsstöd, vilket i många fall 
var en professionell tolk. Detta resultat stöds av andra studier inom akutsjukvården i 
USA (Coleman & Angosta, 2017), svensk röntgensjukvård (Fatahi et al., 2010) och 
irländsk sjukvård (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013), som menade på att 
det ger sjuksköterskan en så objektiv bild som möjligt och en möjlighet att effektivt 
kunna kommunicera det som de ville förmedla. Vårt resultat lyfter även 
sjuksköterskornas upplevelse av att telefontolk kunde underlätta kommunikationen. 
En amerikansk studie visade dock att telefontolk inte upplevdes kunna ge en 
jämförbar kvalitet på kommunikationen som vid tolk på plats, då det omöjliggjorde 
tolkning av ansiktsuttryck och kroppsspråk (Coleman & Angosta, 2017). 
 

Vår studie har visat att tolkens kvaliteter upplevdes vara av betydelse för 
kommunikationen, då en tydlig och kompetent professionell tolk upplevdes öka 
förståelsen. Sjuksköterskorna upplevde även att det var av vikt att modern kände sig 
bekväm med tolken och att det fanns risk att kommunikationen begränsades om hon 
inte gjorde det. Detta bekräftas i en finsk studie av sjuksköterskor som arbetar med 
immigranter, som även pekade på vikten av att tolken fokuserade på att översätta 
och inte involverade sig i det som sades (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 2015). Samma 
studie menade vidare på att det kunde bli ett problem om tolken kände en stor 
samhörighet till patienten, då tolken sådana gånger tenderade att lägga in egna 
nyanseringar i det som skulle tolkas (Eklöf et al., 2015). Resultatet som belyser 
vikten av tydlighet från tolkens sida bekräftas även av sjuksköterskor i en norsk 



	 21	

studie där majoriteten av vårdpersonalen krävde att tolken kunde uttrycka sig tydligt 
(Kale & Syed, 2010). 
 

I vårt resultat uttryckte sjuksköterskorna att de upplevde att kommunikationen var 
god då det var möjligt att prata engelska med mödrarna. Detta resultat motsägs i en 
studie med sjuksköterskor i England om upplevelser av att ge vård på patientens 
modersmål till patienter som hade annat modersmål än engelska (Ali & Johnson, 
2017). Sjuksköterskorna i den studien upplevde att patienterna kände tillit till 
sjuksköterskorna, att de fick en känsla av att bli lyssnade på och blev tryggare då de 
fick prata sitt eget språk. Detta var tydligt även hos de patienter som talade perfekt 
engelska. Även en svensk studie inom röntgensjukvård visar på sjuksköterskors oro 
över kommunikationens kvalitet vid användande av engelskt språk, i de fall då 
varken patient eller sjuksköterska hade engelska som modersmål (Fatahi et al., 
2010). 
 

Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att kroppsspråk kunde vara användbart för 
att möjliggöra kommunikation vid språkbarriärer, även om detta inte alltid ansågs 
vara ett eftersträvansvärt alternativ. Fyndet stöds av tidigare forskning som belyser 
sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid språkbarriär inom andra 
verksamheter (Coleman & Angosta, 2017; Fatahi et al., 2010; Festini, Focardi, 
Bisogni, Mannini & Neri, 2009; Holmberg Fagerlund et al., 2016; Lyberg, Viken, 
Haruna & Severinsson, 2012; McCarthy et al., 2013 ). En annan studie motsäger dock 
detta resultat till viss del, då den visar att svenska sjuksköterskestudenter värderade 
kroppsspråk som en viktig resurs i kommunikationen där språkbarriär förelåg (Jirwe 
et al., 2010). 
 

Vårt resultat har visat att extra hembesök upplevdes kunna göra mödrarna tryggare 
och därmed utgöra en bättre grund för god kommunikation. Att hembesök kan 
underlätta kommunikationen och ge en bättre förståelse stöds av en finsk studie om 
sjuksköterskors upplevelse av att möta och ge vård till somaliska kvinnor (Degni et 
al., 2012). Deras resultat visade dock på att anledningen till att det förbättrade 
kommunikationen var att hembesök underlättade för sjuksköterskorna att bygga en 
god relation med mödrarna, något som inte framkom i vår studie. 
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Flera av de aspekter sjuksköterskorna tagit upp som viktiga byggstenar för en god 
och fungerande kommunikation med mödrar där språkbarriär föreligger kan förstås 
ytterligare med hjälp av Watzlawicks kommunikationsteori (Watzlawick et al., 1967). 
Sjuksköterskorna tog upp vikten av att vara tydlig i kommunikationen med mödrar 
som inte pratar svenska. Detta resultat kan förstås utifrån Watzlawicks princip om 
att all kommunikation mellan två individer innehåller både uttalade såväl som 
outtalade ord (Watzlawick et al., 1967). Att själv kunna fylla i de outtalade ord, som 
finns i information som ges, är omöjligt om knappt ens de uttalade orden förstås. Det 
gäller då som sjuksköterska att vara extra tydlig och noga i sitt ordval så budskapet 
trots allt går fram. Sjuksköterskorna upplevde även att kroppsspråk kunde användas 
då kommunikationen begränsats på grund av språkbarriär. Watzlawick et al. (1967) 
menar att kroppsspråk och miner kan ge förståelse för vad det är som önskas 
förmedlas. Denna teori ger en förståelse för varför kroppsspråk, genom att förstärka 
budskapet, upplevs kunna underlätta kommunikationen.   
 

Att skapa en god relation till modern upplevdes kunna underlätta kommunikationen. 
Detta resultat kan kopplas till Watzlawicks princip om att all kommunikation har en 
innehållsaspekt och en relationsaspekt och att kommunikation verkar genom dem 
båda, att innehållet i det som sägs påverkas av hur det sägs. Relationen kan hjälpa 
innehållet att nå fram (Watzlawick et al., 1967). Det är alltså av vikt att utifrån bästa 
förmåga förmedla sin inställning och sina intentioner för att uppnå sitt 
kommunikativa syfte, där verbal kommunikation är begränsad eller omöjlig. Att 
använda olika kommunikationsverktyg för att uppnå en fungerande kommunikation 
med fullgod förståelse var något sjuksköterskorna i vår studie upplevde vara 
betydelsefullt för att komplettera den bristande verbala kommunikationen. Även 
detta kan förstås ytterligare utifrån samma princip i Watzlawicks 
kommunikationsteori. Kommunikationsverktygen tydliggör och förstärker innehållet 
i kommunikationen och gör kommunikationen något mindre beroende av en stark 
relation byggd på verbal kommunikation. 
 

Domänen ‘Sjuksköterskors upplevda kommunikativa begränsningar vid 
amningsstöd till icke svensktalande mödrar’ 
Sjuksköterskorna i vår studie upplevde avsaknad av ett gemensamt språk som ett 
hinder i kommunikationen och möjligheten att ge amningsstöd. Detta fynd stöds av 
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sjuksköterskors upplevelser såväl i kvalitativa som kvantitativa studier inom flera 
olika verksamheter i USA, Storbritannien, Irland, Sverige, Italien och Norge, där 
sjuksköterskorna upplevde språkbarriär som ett mycket stort hinder för att kunna ge 
vård av god kvalitet (Bernard et al., 2006; Holmberg Fagerlund et al., 2016; Festini 
et al., 2009; Hart & Mareno, 2013; Jirwe et al., 2010; McCarthy et al., 2013; Taylor, 
Nicolle & Maguire, 2013). 
 

Att använda professionell tolk upplevdes av sjuksköterskorna i vår studie som 
förenat med vissa svårigheter. De upplevde en osäkerhet i vad som förmedlades, 
vilket stöds av tidigare studier inom australiensisk akutvård (Cioffi, 2003), finsk 
primärvård (Eklöf et al., 2015) och på barnavårdscentraler i Norge (Holmberg 
Fagerlund et al. 2016). Den osäkerhet vårt resultat visade kring sjuksköterskornas 
upplevelse av att använda professionell tolk, var applicerbar på upplevelsen av att 
använda anhörig som tolk. Detta motsägs i en studie där sjuksköterskestudenter 
uppgav att en anhörig tolk kunde underlätta samtalet (Jirwe et al., 2010). Även en 
brittisk studie bestrider vårt resultat genom att belysa sjukvårdspersonals upplevelse 
av att i hög grad kunna lita på anhöriga som en tolkresurs (Taylor et al., 2013). Andra 
studier inom finsk mödravård (Degni et al., 2012), finsk primärvård (Eklöf et al., 
2015), svensk röntgensjukvård (Fatahi et al., 2010) och irländsk sjukvård (McCarthy 
et al., 2013) visar dock att sjuksköterskor uppgav att det inte var att föredra att 
använda sig av anhöriga där tolkbehov förelåg, vilket styrker vårt resultat om 
upplevelsen av osäkerhet kring att använda anhöriga som tolk. De anhöriga 
upplevdes vara för emotionellt sammankopplade med patienten och därmed 
oförmögna att tolka neutralt, med risk att de ibland censurerade viss information 
(Eklöf et al., 2014; Fatahi et al., 2010). En av dessa studier menar samtidigt vidare på 
att anhöriga som tolkar även kunde ge patienten en känsla av trygghet (Fatahi et al., 
2010). 
 

Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att anhöriga kunde ha en negativ inverkan på 
kommunikationen även av andra anledningar. Om modern hade med sig många barn 
till besöket, tog detta stor del av hennes tid och det upplevdes svårt för henne att vara 
närvarande i samtalet. Detta resultat stöds av sjuksköterskor inom akutsjukvård i en 
amerikansk studie som har lyft att stora familjer kunde upplevas som störande av 
sjuksköterskorna (Coleman & Angosta, 2017), samtidigt som det motsägs i samma 
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studie då andra upplevde familjestödet otroligt viktigt för patienten och att det 
krävdes en förståelse för detta. 
 

Vårt resultat visar att sjuksköterskorna upplevde att det egna agerandet i vissa fall 
var hindrande i kommunikationen vid amningsstöd, vilket skedde i de fall då de inte 
var tillräckligt lyhörda gentemot mödrarna eller då de förde en 
envägskommunikation. Detta fynd är något som stöds av en norsk studie om 
sjuksköterskors upplevelse av att ge råd till föräldrar i olika matsituationer. Där var 
upplevelsen att föräldrarnas egen kunskap inte alltid blev efterfrågad i tillräckligt hög 
grad och att sjuksköterskorna ibland höll informativa monologer (Holmberg 
Fagerlund et al., 2016). 
 

Sjuksköterskorna i vår studie upplevde frustration över att kommunicera över 
språkbarriärer och att det vid kommunikation med icke svensktalande mödrar fanns 
bristande resurser i verksamheten, något som stöds i tidigare studier inom andra 
verksamheter i USA och Norge (Hart & Mareno, 2013; Holmberg Fagerlund et al., 
2016; Kale & Syed, 2010). Vidare har ett liknande resultat beskrivits i en amerikansk 
studie, där sjuksköterskorna upplevde det frustrerande och svårt att få till en god 
kommunikation utan en stöttande organisation med tillgängliga tolkresurser i 
verksamheten (Ian et al., 2016). En annan studie som belyser norska sjuksköterskors 
och barnmorskors upplevelser av att ge mödravård till immigranter, beskriver hur 
vårdsystemet är oflexibelt och att det inte tillhandahåller individanpassad vård på 
grund av okunskap om olika kulturella behov (Lyberg et al., 2012). 
 

Det framkom i vårt resultat att sjuksköterskorna upplevde att en utebliven samsyn 
mellan olika vårdinstanser verkade hindrande på kommunikationen, då det kunde 
göra mödrarna osäkra på vad sjuksköterskorna ville kommunicera. Liknande resultat 
finns presenterade i en amerikansk studie där sjuksköterskor och annan 
hälsovårdspersonal upplevde att det kunde leda till mindre lyckad amning och till 
sämre relation mellan personal och patient när patienten fick olika budskap från 
olika instanser (Garner, Ratcliff, Thornburg, Wethington, Howard & Rasmussen, 
2016). 
 

Vår studies resultat visar att tidsbrist vid amningsstöd utgjorde ett hinder för god 
kommunikation. Detta fynd stöds av en amerikansk studie där sjuksköterskor 
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upplevde att det var en utmaning att få tid till kommunikationen vid föreliggande 
språkbarriär, då det tog längre tid att utbilda och informera dessa patienter (Ian et 
al., 2016). Resultatet stöds även av en enkätstudie med sjukvårdspersonal inom 
primär- och specialistsjukvård i Norge, som presenterat att sjukvårdspersonalen 
upplevde att tidsbrist kunde leda till att de valde att de inte använde tolk, vilket 
därmed kunde försvåra kommunikationen (Kale & Syed, 2010). Sjuksköterskorna i 
vår studie upplevde också att det fanns en negativ tidsaspekt även i de fall då 
professionell tolk faktiskt användes, då den avsedda tiden för samtalet alltid var 
begränsad och svåranpassad. Detta finner stöd i tidigare studier som menar på att 
det var svårt att hinna förmedla det önskade på en begränsad tid (Cioffi, 2003; Eklöf 
et al., 2015) och att det var svårt att få tag i tolk med kort varsel samt att få tiden att 
passa patienten (Eklöf et al., 2015; Festini et al., 2009).  
 
Enligt Barnkonventionen har alla barn i alla grupper av samhället, oavsett kön, klass, 
etnicitet och kultur, rätt till utveckling och likvärdig vård. Barnets föräldrar har rätt 
att få information om amning och stöd från barnhälsovården att använda dessa 
kunskaper (UNICEF, 2009). Om möjligheterna till detta stöd inte ges kan inte alla 
barn anses få ta del av samma rättigheter, vilket är oetiskt. De begränsade resurser 
som finns i verksamheten i form av exempelvis tidsbrist, brist på 
informationsmaterial och bristande kulturell kompetens riskerar att amningsstöd 
inte ges i den utsträckning som krävs till de mödrar som inte pratar svenska. Vårt 
resultat visar att det krävs mer tid, resurser och utbildning om olika kulturer för att 
uppnå en jämställd vård och tillgodose barnets rättigheter. Detta ställer ökade krav 
på samhället och vården att tillföra ökade ekonomiska resurser för ändamålet och 
omvärdera fördelningen av befintliga resurser.  
 

Vårt resultat belyser vilka hinder sjuksköterskorna upplevde i kommunikationen vid 
amningsstöd med icke svensktalande mödrar. Utifrån Watzlawicks princip (1967) om 
att två parter antingen möts likvärdigt i samtalet och för sig på samma nivå eller att 
en tar över och för samtalet på sin nivå kan sjuksköterskornas upplevelse om hur de 
egna svagheterna påverkade kommunikationen förstås. De upplevde att de ibland 
förde en envägskommunikation och att detta hade en negativ inverkan. 
Sjuksköterskan och modern skulle då kunna anses vara på olika nivåer i 
kommunikationen och att det hindrar en god kommunikation. Vidare kan vårt 
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resultat som visat på att språkbarriärer ger upphov till frustration, ytterligare förstås 
utifrån Watzlawicks teori (1967) om att all interaktion är kommunikation oavsett om 
en dialog förs eller ej. Även om frustrationen inte uttrycks verbalt kan det vara svårt 
att den inte omedvetet ges uttryck genom kroppsspråket och därmed kan inverka 
negativt på kommunikationen. 
 

Tidsbrist är ytterligare ett av sjuksköterskorna upplevt hinder för god 
kommunikation. Detta skulle kunna förklaras med teorin att rytm, struktur och 
lämpliga pauseringar i det som kommuniceras ligger till grund för förståelse mellan 
den som förmedlar budskapet och den som tar emot detta (Watzlawick et al., 1967). 
Den upplevda tidsbristen skulle kunna ändra rytmen som sjuksköterskan har i sitt 
språk och minska antalet pauseringar, vilket ger förändrade förutsättningar för att 
skapa den relation som ligger som grund för kommunikationen (Watzlawick et al., 
1967). Sjuksköterskorna tog upp nyttjandet av tolk som ett hinder då det medförde 
en osäkerhet kring vad som förmedlades samtidigt som viktiga nyanser i språket gick 
förlorade. Även detta skulle kunna förstås utifrån att rytm, struktur och lämpliga 
pauseringar är viktiga för att skapa en relation som inverkar positivt på 
kommunikationen (Watzlawick et al., 1967). Att samtala via tredje person förändrar 
rytmen i budskapet och kan skapa en konstlad och för mottagaren ologisk rytm och 
struktur vilket ändrar förståelsen för det som sägs. 
 

Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2013) är det större risk för lågt deltagande vid enkätstudier än 
vid intervjustudier. I denna studie har detta förhållande varit omvänt. Vid förfrågan 
om att delta i en intervjustudie var endast en sjuksköterska villig att ställa upp, 
medan enkätstudien fick en svarsfrekvens på 14 besvarade av 16 utdelade enkäter 
efter en första insamling. Den tillgängliga tiden för utförandet av studien begränsade 
möjligheterna att under en längre tid försöka få deltagare till intervjuer, vilket 
föranledde en ändring i metoden till en enkätstudie. Enkäterna utformades 
kvalitativt med öppna frågor för att ge utrymme för deltagarna att delge mer 
information än de har möjlighet att göra vid mer riktade frågeställningar. En enkät 
ger också deltagaren större känsla av anonymitet vilket kan resultera i en större 
öppenhet i svaren (Polit & Beck, 2013). Begränsningar med en enkätundersökning är 
att svaren kan förkortas och förenklas i stor grad. En annan svaghet med denna 
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datainsamlingsmetod är att följdfrågor inte gick att ställa, vilket är möjligt vid 
intervjuer. För att öka tillförlitligheten i studien gjordes en andra enkätutdelning till 
ytterligare fyra sjuksköterskor, där en enkät blev besvarad utan att nya fynd kunde 
identifieras. 
 

Att datainsamlingen utfördes genom enkäter gör att författarna varit mindre 
delaktiga i vad som framkommit, än om intervjuer används (Lundman & Graneheim, 
2012). Genom utformningen av enkäten kan författarna anses ha indirekt påverkat 
vad som framkommit i studien, men då frågorna baserats på litteraturgenomgången i 
bakgrunden kan den påverkan anses vara liten. Det hade varit en fördel om det hade 
funnits tillräckligt med tid för att validera frågorna i enkäten genom en pilotstudie 
(Polit & Beck, 2013). Detta med anledning av att det i den insamlade datan blev 
tydligt att alla svar som inhämtats inte svarade på syftet, vilket författarna ser kan ha 
sin förklaring i att frågorna inte var tillräckligt bra utformade. Då meningsenheterna 
plockades ut gjordes detta med syftet i åtanke, vilket gjorde att viss insamlad data 
fick uteslutas. 
 

Enbart barnavårdscentraler inom landstinget är inkluderade i studien. Detta kan 
eventuellt ha gett en mindre spridd bild av hur verksamhetens resurser kunde 
påverka kommunikationen. En verksamhetschef på ett privat BVC blev tillfrågad, 
men avböjde med hänvisning till att de inte har särskilt många mödrar som inte talar 
svenska i sitt upptagningsområde. Två av de sjuksköterskor inom landstinget som 
tillfrågades om att delta vid andra enkätutdelningen valde att tacka nej av samma 
anledning. Ingen av sjuksköterskorna som initialt valt att delta i studien genom att 
fylla i enkäten, valde att avsluta sin medverkan under studiens gång. Ett avslutande 
hade möjliggjorts genom att ett dokument med kodad identitet upprättats. 
Enkäterna fick en kod direkt vid transkriberingen till digital fil, för att ett 
konfidentiellt förhållningssätt skulle kunna tillämpas. Deltagarnas 
arbetslivserfarenhet, utbildning och ålder påverkade således inte författarnas 
tolkning av texten, utan redovisades i tabell först efter färdigställd analys. 
 

Analysmetoden kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) bedömdes 
passa studiens syfte bra då författarna önskade tydliggöra sjuksköterskornas 
upplevelser. För att ge läsaren en möjlighet att bedöma resultatets giltighet har 
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metoden bekrivits utförligt och en exempeltabell har infogats för tydliggöra hur 
datan har behandlats genom analysprocessen (Lundman & Graneheim, 2012). För 
att ytterligare stärka resultatets giltighet kan experter inom området tillfrågas att 
göra en bedömning av sanningshalten i resultatet (Lundman & Graneheim, 2012), 
vilket inte har kunnat göras vid denna studie. Istället har de två författarna gjort 
varje steg av analysen var för sig följt av en gemensam analys för att kunna bedöma 
trovärdigheten av tolkningen. Tillförlitligheten i resultatet har stärkts genom att 
båda författarna har varit delaktiga genom hela processen. Materialet har lästs ett 
flertal gånger, reflekterats över och diskuterats för att nå konsensus i analysen 
(Lundman & Graneheim, 2012). Överförbarheten i studien innebär i vilken 
utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller sammanhang. Denna 
har förstärkts genom att det tydligt beskrivits hur och inom vilken kontext studien 
har utförts, så läsaren själv kan bedöma hur resultatet kan överföras (Lundman & 
Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2013). Då studien är liten bör dock resultatets 
överförbarhet tolkas med försiktighet och uppmuntra till vidare studier inom 
området. 
 

SLUTSATS 

I Sverige har en ökad migration lett till utmaningar för vårdpersonal. Sjuksköterskor 
är ansvariga för att ge patientcentrerad vård till sina patienter oavsett vilka dessa är. 
Detta kräver en effektiv kommunikation mellan sjuksköterska och patient. 
Språkbarriärer kan dock göra det svårt för sjuksköterskan att säkerställa att rätt stöd 
ges och därmed ha en negativ effekt på vårdkvaliteten. Att ge amningsstöd till 
mödrar som inte pratar svenska är en utmaning för många sjuksköterskor. Denna 
studie förstärker vikten av att ge sjuksköterskorna en möjlighet att dela sina 
erfarenheter och upplevelser av vad denna utmaning innebär och hur den kan mötas. 
Resultatet av denna studie kan tydliggöra barriärer för god kommunikation, 
möjligheter att nå en fungerande kommunikation och vilka områden som innehar 
förbättringsmöjligheter.  
 

Sjuksköterskorna pekade på flera möjligheter för att kunna kommunicera väl vid 
amningsstöd, som att exempelvis skapa en god relation med modern och att använda 
alternativa kommunikationssätt. Förslag till fortsatt forskning är att undersöka dessa 
möjligheter ytterligare genom djupgående intervjuer med sjuksköterskor inom detta 
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samt andra verksamhetsområden för att fördjupa kunskapen om kommunikation 
över språkbarriärer. Även studier som belyser moderns perspektiv skulle kunna ge 
en djupare förståelse för kommunikation vid amningsstöd till icke svensktalande 
mödrar. 
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BILAGA 1 

Kvalitativ enkätstudie om kommunikation vid  
amningsstöd med icke svensktalande mödrar 
 
Ålder:_________ 
Kön:__________  
Hur länge har Du jobbat som sjuksköterska?_______________________ 
Vilken specialistsjuksköterskeutbildning har Du?____________________ 
Hur länge har Du jobbat med amningsstöd?________________________ 
 
(Använd gärna baksidan om du önskar mer utrymme). 
 
Är amningsstöd viktigt? Varför/Varför inte? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Vad upplever du är viktigt för att amningsstöd ska fungera? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 



	

 
Vad utgör ett hinder för att amningsstöd ska fungera? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Vad innebär god kommunikation vid amningssvårigheter för dig? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Kan du berätta om hur du upplever kommunikationen när du och mamman talar 
olika språk? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 



	

Kan du berätta om på vilket/vilka sätt du kommunicerar om amningsstöd med 
mammor som inte pratar svenska?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Hur upplever du att detta/dessa kommunikationssätt påverkar kommunikationen? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Förändras kommunikationen då anhöriga följer med mamman? I så fall, på vilket 
sätt? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
  



	

BILAGA 2 
Sjuksköterskors upplevelse av kommunikation vid  
amningsstöd till icke svensktalande mödrar 
Förfrågan om att delta i en enkätstudie 
 
Vi genomför just nu en studie som syftar till att belysa hur kommunikationen ter sig 
mellan sjuksköterskor och icke svensktalande mödrar vid amningsstöd. Bröstmjölk 
är en viktig källa till näring för spädbarn och ett fullgott amningsstöd är av stor vikt 
för att få amningen att fungera och bibehålla amning i minst sex månader. Detta stöd 
kan försvåras om språkbarriär föreligger. 
 
Vi vänder oss till Dig då Du är verksam inom området och ofta träffar på mammor 
med amningsproblem. Din erfarenhet av att kommunicera med mödrar kan vara till 
stor hjälp för denna studie. Vi undrar därför om Du kan tänka Dig att svara på en 
enkät med frågor om ämnet.  
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande. Alla uppgifter som framkommer kommer att behandlas konfidentiellt 
och avidentifieras i studien. Personuppgifter lagras inte. 
 
Resultatet kommer sammanställas i en magisteruppsats vid Institutionen för 
omvårdnad vid Umeå Universitet. 
 
Vid frågor vänligen kontakta nedan nämnda kontaktpersoner. 
 
 
 
 
 
 
Accepterar Du att delta i enkätstudien?   Svar:        Ja 
 
Datum ___________Namnteckning________________________________ 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sofia Merrill                   Karolina Örnberg            Karin Sundin 
Sjuksköterska, Barnkliniken        Sjuksköterska, Barnkliniken Universitetslektor 
Kontaktperson                    Kontaktperson                      Handledare 
Tel. 0703764669                   Tel. 0702823490                 Tel. 0660-292527 
sofiasignemerrill@gmail.com….. karoh1985@gmail.com   karin.sundin@umu.se 



	

BILAGA 3 
 
Till verksamhetsschef XX 
Ansökan om tillstånd att få genomföra 
en enkätstudie 
 
Bakgrund 
God kommunikation vid amningsstöd har visats vara viktigt för att amningen ska 
fungera optimalt. Bristande kommunikation vid amningsstöd bidrar ofta till en 
förkortad amningsperiod. Vi vill undersöka hur sjuksköterskor upplever att 
kommunikationen fungerar där språkbarriär föreligger. 
 
Syfte 
Att belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid amningsstöd med icke 
svensktalande mödrar. 
 
Metod 
Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats, där vi ska genomföra en 
enkätundersökning med sjuksköterskor på BVC som arbetar med amningsstöd. 
Datainsamlingen kommer utföras på olika barnavårdscentraler där närmaste chef 
bidrar med hjälp att finna passande deltagare utifrån kriterierna. Urvalskriterierna 
för studien är att deltagarna ska ha specialistutbildning samt att de har erfarenhet av 
att ge amningsstöd till icke svensktalande mödrar. Enkäten beräknas ta ca 10-20 min 
att fylla i. Insamlat data kommer att analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. 
 
Etisk bedömning 
Deltagarna kommer informeras muntligt och skriftligt om studien innan de ger sitt 
samtycke. De kommer informeras om att insamlat data avidentifieras innan analys, 
samt att de när som helst under studiens gång kan avsluta sitt medverkande. 
Till studien önskar vi samtliga sjuksköterskor från Er verksamhet som stämmer in på 
urvalskriterierna. Studien genomförs inom ramen för magisterexamen och 
Institutionen för omvårdnad tillhandahåller handledare. Vi behöver också veta om 
enkäterna kan besvaras på arbetstid eller ej. 
För besked om beviljande eller avslag, vänligen maila nedan nämnda 
kontaktpersoner. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sofia Merrill                   Karolina Örnberg            Karin Sundin 
Sjuksköterska, Barnkliniken        Sjuksköterska, Barnkliniken Universitetslektor 
Kontaktperson                   Kontaktperson                     Handledare 
Tel. 0703764669                   Tel. 0702823490                 Tel. 0660-292527 
sofiasignemerrill@gmail.com      karoh1985@gmail.com  karin.sundin@umu.se 
 
 
 
 
Härmed ges tillstånd för att genomföra studien: 
 
Datum ____________ Namnteckning _________________________________ 


