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ANDRASPRÅKTALANDE UNDERSKÖTERSKORS UPPLEVELSE 
AV KOMMUNIKATION MED DE ÄLDRE INOM ÄLDREOMSORG 

Dora Giulfo 

 

En stor andel personal inom äldreomsorgen har annan kulturell bakgrund och har inte svenska som 
sitt första språk och för dem som har kommit till Sverige i vuxen ålder finns det olika möjligheter att 
utbilda sig till undersköterska och samtidigt lära sig det svenska språket. Att jobba inom 
äldreomsorgen utan att behärska det svenska språket kan vara en stor utmaning eftersom 
omsorgsarbetet i sig är kommunikativt krävande. Syftet med examenarbetet var att undersöka den 
subjektiva upplevelsen av kommunikation med de äldre inom äldreomsorgen hos undersköterskor 
med svenska som andra språk. Fyra utbildade undersköterskors intervjuades om sina upplevelse av 
kommunikation med de äldre för att förstå hur de etablerade kommunikation med de äldre, vilka 
svårigheter de upplevde och vilka strategier de använde för att komma över sina brister i språket. 
Analysen skedde med Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) och fyra huvudteman identifierades: 
kommunikativ funktion inom vårdarbete, emotionell kommunikation med de äldre, psykisk påfrestning 
samt självbild och kommunikationsstrategier. Resultaten diskuterades i relation till tidigare forskning 
och implikationer samt rekommendationer för utbildning av undersköterskor med svenska som andra 
språk togs upp i diskussionen. 

A large proportion of workers in elderly care have different cultural backgrounds and do not have 
Swedish as their first language and for those who have come to Sweden as adults, there are various 
opportunities to study to become an assistant nurse and at the same time learn the Swedish language. 
To work in elderly care without mastering the Swedish language can be a big challenge because care 
work itself is communicatively demanding. The purpose of the thesis was to study the subjective 
experience of communication with the elderly in elderly care of assistant nurses with Swedish as a 
second language. Four trained assistant nurses were interviewed about their subjective experience of 
communication with the elderly to understand how they established communication, what difficulties 
they experienced and what strategies they used to overcome their deficits in the languages. The 
analysis was done with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) and four main themes where 
identified: communicative functions in care work, emotional communication with the elderly, 
psychological distress and self-image and communications strategies. The result was discussed in 
relation to previous research and implications, and recommendations for training to assistant nurses 
with Swedish as a second language were brought into the discussion. 

 

I genomsnitt var fjärde äldreomsorgarbetare i landet och hälften i Stockholms län är 
utlandsfödda enligt Kommunals medlemsundersökning (Wondmeneh, 2013). 
Wondmeneh uppgav att genomsnittsåldern för utlandsfödda är 43 år och runt en 
femtedel har utbildat sig på Komvux eller annan vuxenutbildning. De utlandsfödda 
kommer att fylla en lucka inom äldreomsorgsvården (Statistiska Centralbyrån, 2012) 
då en stor brist på vårdpersonal inom äldreomsorgen förväntas uppstå mellan år 
2020 och 2030. Språk och kommunikation krävs inom äldreomsorgen. Det är viktigt 
att både den verbala och den icke-verbala kommunikationen fungerar för att 
verksamheten skall bedrivas på ett effektivt och säkert sätt. Heap (1995) 
poängterade att dessa kommunikationssätt är mer aktuella i äldreomsorgen, särskilt 
när det gäller mycket gamla och svaga patienter. 
 



4 

 

Äldreomsorg 
Omsorg om äldre enligt Socialtjänstlagen (2004:453) ska inriktas på att äldre 
människor får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Ansvaret för 
äldreomsorgen i Sverige ligger på kommunerna och regleras av Socialtjänsten. När 
en äldre medborgare är i behov av hjälp i hemmet eller av särskilt boende för äldre 
(synonymt med äldreboende) tas kontakt med kommunens socialtjänst. En 
biståndshandläggare bedömer medborgares behov och vilken hjälp han eller hon är 
berättigad till. Kommunerna har huvudansvaret för den verksamhet som bedrivs 
inom hemtjänsten och i särskilda boenden för äldre. Med hemtjänsten menas bistånd 
i form av service och personlig omvårdnad som utförs i den äldres boende 
(Socialstyrelse, 2015). Särskilt boende för äldre är ett individuellt behovsprövat 
boende för service, vård och omsorg som kommunerna inrättar för de personer som 
behöver stöd dygnet runt (Socialstyrelsen, 2015).  
 
Undersköterskor i äldreomsorg 
Undersköterskeyrket ingår i begreppet omvårdnadspersonal. Dit hör också 
vårdbiträde. Undersköterskans yrkesroll har en stark patientorientering och är 
starkt anpassningsinriktad. De skall anpassa sig till krav från vårdtagare, deras 
anhöriga, sjuksköterskor och annan personal.  Törnquist (2004) påpekade att det 
primära målet för omsorgsarbetet blir att ta ansvar för den äldres välbefinnande där 
både praktiskt arbete och relationen mellan omvårdnadspersonalen och den äldre är 
sammanvävda.  
I en litteraturöversikt om omsorgsarbete och yrkeskompetens som genomfördes av 
Socialstyrelsen (2006) fastslogs att omsorgspersonal, undersköterskor och 
vårdbiträden, ska behärska fem olika arbetsområden. Dessa områden består av 
omsorgsuppgifter, sociala uppgifter, hushållsuppgifter, medicinska uppgifter och 
administrativa uppgifter. Det mest betydelsefulla och själva kärnan i arbetet är 
omsorgsuppgifterna som definieras som det nära arbetet med de äldre och innebär 
en förmåga att kunna ta hand om de äldre i deras vardagsituation och se till deras 
välbefinnande. De sociala uppgifterna som att ta sig tid att prata, följa med på 
promenad, aktivering och kontakt med anhöriga är underprioriterade på grund av 
brist på tid. Det mesta tidskrävande arbetsområdet är hushållsuppgifterna. De sköter 
den äldres rum men också det gemensamma hemmet. De medicinska 
arbetsuppgifterna består främst i att lägga om sår, dela ut mediciner och att ge 
insulin. Medicinska uppgifter delegeras av sjuksköterskan som har det yttersta 
ansvaret för att dessa uppgifter sköts på ett kunnigt sätt. Det sista arbetsområdet är 
det administrativa arbetet som innebär att beställa varor, schemalägga arbetet och 
att dokumentera det dagliga arbetet med de äldre. 

Enligt olika omvårdnadsteoretiker är den personliga kompetensen lika viktig som 
den formella utbildningen. Törnquist (2004) fann i sin studie en rad egenskaper som 
ingår i omvårdnadspersonalens personliga kompetenser som att ha empatisk 
förmåga, vara ödmjuk, kärleksfull och visa respekt för den äldre.  Socialstyrelsen 
(2006) kallar dessa emotionell kompetens. Socialstyrelsen (2006) lyfte upp de olika 
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färdigheterna som omvårdnadspersonal behöver behärska och anser att 
nyckelkvalifikationerna är sociala färdigheter, interpersonella färdigheter samt 
kommunikationsfärdigheter. Johansson (1996) fann i sin forskning att 
undersköterskorna upplever att deras viktigaste uppgift är att förstå och kunna 
kommunicera med patienterna. Att förmå att etablera en god kontakt är själva 
grunden för att kunna utföra ett bra arbete, men det är också det som upplevs vara 
det svåraste.   

Både undersköterskans och vårdbiträdets professionella ställning är låg enligt 
klassiska kriterier men något högre för undersköterskorna (Fahlström, 1999).   
Undersköterskan har dock en viss professionell auktoritet då hon besitter en del 
sjukhusvårdskunskaper vilket också medför att sanktioner kan komma i fråga vid 
underlåtenhet. Författaren menade också att deras insatser inte vilar på 
vetenskapligt systematiserad kunskap. I ”Investera nu” (Socialstyrelsen, 2004) 
uppgav myndigheterna att kraven på yrkeskompetens i omsorg om äldre kommer att 
öka. Undersköterskor och vårdbiträden som tjänstgör inom vård och omsorg 
omfattas av sekretesslagen och har tystnadsplikt. 

Äldre i äldreomsorg 
I äldreomsorgen används termer som pensionär, den äldre, kunder, brukare, 
hyresgäst, boende för att benämna vårdtagaren. I denne studie har valts använda 
termen de äldre eftersom det är närmast benämningen till orden ”de gamla” som 
användes av informanterna. Med stigande ålder följer ökande skröplighet och större 
risk att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Den här perioden i livet 
kallas den fjärde åldern inom gerontologin. Den fjärde åldern inleds ofta med 
sjukdom (Thorslund & Wånell, 2006) och är den tid man är beroende av andra, 
eftersom man inte längre klarar sig själv. Hjärtkärlsjukdomar brukar anges som de 
vanligaste förekommande sjukdomar hos äldre. Stroke är en annan av de stora 
folksjukdomarna och årligen insjuknar över 25000 personer och risken stiger med 
ökande ålder. Sjukdomar i rörelseorganen anges som de vanligaste besvären. Dessa 
besvär beskrivs ofta med hjälp av symptomet värk, som kan vara en följd av frakturer 
eller utslitna leder.  
Vid åldrande sker kognitiva förändringar ganska långsamt och gradvis. Johansson 
(2008) framhöll att de flesta inte har några problem förrän vid 75 -80 årsåldern. De 
har lärt sig att kompensera för eventuella förluster och har ofta god hjälp av sin 
erfarenhet och av sin omgivning. Det är mycket som påverkar den kognitiva 
funktionsförmågan. Johansson (2008) betonar att demensliknande tillstånd måste 
skiljas från konstaterad demens. Författaren angav att febertillstånd och sjukdomar 
som diabetes kan ge tillfälliga förvirringstillstånd. Hjärtproblem och blodtrycksfall 
sätter ner vakenheten och funktionsförmågan. Blodbrist, mat- och vattenbrist 
minskar också funktionsförmågan och minnet. 

Förlusten av de närmaste, av vänner och av funktioner samt ensamhet och isolering 
kan utlösa kriser och depression. Thorslund och Wånell (2006) angav att oron hos 
den äldre handlar också om att vara helt beroende av andra, att förlora sin 
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självständighet och integritet. Johansson (2008) uppgav att behovet av reflektion 
över livet tycks öka med åldern, att de äldre har fler erfarenheter att bearbeta och 
fundera över, och fler minnen som kan dyka upp i tankarna och påverka 
inställningen till livet. Heap (1995) hävdade att hos de äldre uppstår ett stort behov 
av att se tillbaka och nysta i det förflutna. Att sammanfatta livet som helhet kan 
underlätta en anpassning, förståelse och accepterande av den egna livssituationen. 

Den sjukdom som är mest funktionshindrande hos de äldre och påverkar anhöriga 
mest är demens. Demens är ett samlingsnamn för en rad symtom som orsakas av 
hjärnskador. Fyra vanliga diagnoser som förorsakar demens är Alzheimer sjukdom, 
vaskulär demens, frontotemporal demens och Lewy body demens. Vanligen 
försämras minnet, förmågan att planera, genomföra vardagliga sysslor, språket, 
tidsuppfattningen och orienteringsförmågan. Lindholm (2010) framhöll att det inte 
bara är neurologiska förändringar i hjärnans språkspektrum som förorsakar 
förändringar i kommunikationen, utan även andra typer av kognitiva problem som 
förändringar i minnet och orienteringsförmågan. Förutom att olika diagnoser ger 
olika språkliga förändringar, är också varje individ med demens unik och har sin 
egen kommunikativa profil (Lindholm, 2010). Johansson (2008) poängterade att det 
är viktigt att varje individ får en riktig och klargörande diagnos, för att personal och 
närstående skall kunna förstå demensens inverkan och förlopp samt kunna förhålla 
sig till det. Vid demenssjukdom ökar hjälpbehovet hos de äldre personerna, behovet 
av boende på institutioner, där de får hjälp dygnet runt. 

Kommunikation  
Verbformen ”kommunicera” kommer av latinets communicare med grundbetydelsen 
”göra gemensamt” eller ”ha gemensamt”, även ”meddela sig med någon” (Egidius, 
2008). Det innebär att vi både meddelar oss och delar med oss av något – innebörder, 
upplevelser, känslor, handlingar och värderingar (Nilsson & Waldemarson, 2007). 
Begreppet kommunikation avspeglar hur viktigt samspelet är. Røkenes och Hanssen 
(2007) angav att den allmänna kommunikationskompetensen utvecklas i samverkan 
med andra människor, först och främst genom språkutveckling och är den främsta 
resursen i arbetet med människor. Hewes (1995; refererad i Hargie, 2011) 
identifierade två centrala teman i kommunikation: intersubjektivitet som har att göra 
med strävan att förstå och bli förstådd och dela varandras uppfattning, och inverkan 
som innebär i vilken utsträckning ett meddelande medför förändringar i tankar, 
känslor och beteende. 

Ett gemensamt system av symboler behövs för att vi kan kommunicera. Språket är 
vårt mest sofistikerade symbolsystem och består av ordförråd och strukturer (syntax 
och grammatik) (Hanssen, 2007). Det behövs också en viss förståelse av världen 
omkring och hur man lever som människor i den (Hanssen, 2007).  

Lindholm (2010) definierade kommunikation som en social konstruktion som skapas 
i mötet mellan talare och lyssnare vars primära funktion är att etablera gemenskap, 
skapa kontakt och upprätthålla mellanmänskliga relationer.  
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Littlejohn och Foss (2001) anvisade att Carl Rogers teori bidrar till 
kommunikationsområde som en aktuell kommunikationsmodell. De underströk att 
genom dialog anknyter vi till de andra när vi är närvarande och lyssnar på vad de 
andra säger, när vi visar positiv uppskattning och när vi är empatiska. Cissna och 
Anderson (1990; refererad i Littlejohn och Foss, 2001) kallar dialogen, sedd ur ett 
rogerianskt perspektiv, för ”ett samspel” mellan två parter. När en part lyssnar mer 
inkännande till den andra, för att därefter kunna svara med större omtanke och 
respekt eller kunna vara försiktigare med att identifiera och uttrycka sina egna 
känslor och behov, leder det till fördelar för såväl samtalsdeltagarna som deras 
inbördes relation. 

Den icke-verbala kommunikationen är en viktig del av människors kommunikation 
och kan uttryckas genom ansiktsuttryck, röstklang, röstvolym, tonfall, ögonkontakt, 
kroppsrörelse, kroppsställning, personligt utrymme och fysisk beröring. Icke-verbal 
kommunikation innebär kommunikation mellan människor med hjälp av andra 
kanaler och koder än den språkliga (Hanssen, 2007). Författaren antydde att det inte 
är säkert att gester och andra icke-verbala uttryck har samma innebörd i olika 
kulturer. Därför behövs lika stor lyhördhet för risken att misstolka det som sker på 
det icke verbala planet som på det verbala planet.  

Wagner och Lee (1999; refererad i Hargie, 2011) uppgav att den icke-verbala 
kommunikationen är knuten till det verbala beteendet och kan inte förstås utan den 
verbala kommunikationen. Hargie (2011) observerade ”nonverbal communication is 
often represented in continuous behaviour, carries meaning less explicitly and 
typically conveys emotional/relational rather than cognitive/propositional 
information”(sid. 82). Hargie påpekade att den icke-verbala kommunikationen har 
som syfte att komplettera och förstärka det verbala budskapet och därigenom kan 
det verbala budskapet klargöras och förbättras; att uttrycka känslor, attityder och 
värderingar; att reglera samtalet genom gester, ögonkontakt, tonen; att definiera 
relationer; och att ersätta den verbala kommunikationen i situationer då det är 
omöjligt eller olämpligt att prata.  Nilsson och Waldemarson (2007) angav att det 
icke-verbala är en bättre väg att nå fram än via ord när det gäller kontakt med dem 
som har svårt att uppfatta och förstå ett språkligt innehåll. När någon är uppfylld av 
starka känslor av sorg, vrede eller ångest och när situationen präglas av osäkerhet 
och misstänksamhet kan icke-verbala uttryckt utgöra det enda sättet att 
kommunicera (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Kommunikationen sker alltid i ett sammanhang som påverkar formen och innehållet 
i meddelandet (De Vito, 2007). Författaren framhöll att sammanhanget åtminstone 
har fyra dimensioner, den fysiska som är den konkreta miljö där kommunikation 
sker, den tidsmässiga som hänvisar till när ett visst meddelande passar i en sekvens 
av kommunikationshändelser, den sociala-psykologiska som inkluderar relationer 
mellan deltagarna, roller, normer i samhället eller i gruppen och den kulturella som 
avser de kommunikationssedvänjor. Inom vård och omsorg är det viktig att både den 
verbala och den icke-verbala kommunikationen fungerar för att verksamheten skall 
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bedrivas på en effektivt och säkert sätt. Fossum (2007) hävdade att 
kommunikationen är nödvändig inom vården, för att individen kommunicerar för att 
överleva, för att individen måste kunna samarbeta och för att individen ska kunna 
tillfredsställa personliga behov. Lindholm (2010) ansåg att inom 
omvårdnadsvetenskapen talas om kommunikation som bemötande, som gemensam 
handling och som skapande av en gemensam förståelse. Kommunikation beskrevs av 
Heap (1995) som en bro ut från den enes isolering och in den andres och är en 
förutsättning för gemenskap såväl som för förståelse. 

Enligt Lindholm (2010) de flesta vetenskapliga studierna om kommunikation mellan 
vårdtagare och vårdare på vårdhem har visat att en satsning på kommunikationen 
kan minska störande beteende som oron och aggressiviteten hos vårdtagarna, vilket 
kan ses som en åtgärd som främjar de äldres välmående.  

Ur ett mångkulturellt perspektiv har Hearnden (2008) gjort en undersökning med 
internationellt rekryterade sjuksköterskor i Australien, Kanada, Storbritannien och 
USA.  Den visade att sjuksköterskorna hade svårigheter med språket och kulturen i 
det nya landet, och att olika kommunikationsmönster kan leda till dålig 
kommunikation och i sin tur till felaktig vård av patienter men Hearnden betonade 
även de positiva effekterna inom vården, som behöver en multikulturell arbetsstyrka 
eftersom patienter med multikulturell bakgrund ökar.  

Lindholm (2010) visade, utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv, i sina studier 
mellan vårdare och vårdtagare med demenssjukdom vikten av vårdarens roll som 
”facilitator”, vars uppgift är att underlätta kommunikationen. Ju allvarligare 
kommunikationsstörningen är, desto större blir förstås den friska partnerns ansvar 
för att kommunikationen ska fungera (Lindholm, 2010). 

Studier inom hälsokommunikationsforskningen handlar ofta om läkare och 
sjuksköterskor, och sällan om dem som arbetar i en nära relation till de äldre, det vill 
säga vårdbiträden och undersköterskor (Jansson, Karlsson & Nikolaidou, 2014). 
Allwood och Beryuk (2005) fann i sin studie om kommunikation och interaktion 
mellan utländska läkare och svenska patienter att kommunikationen fungerar trots 
språkligsvårigheter som att hitta rätt ord. Patienterna hjälpte ibland utländska läkare 
att lösa språkliga problem. Språksvårigheter var en faktor som skapade oro hos vissa 
utländska läkare. Patienterna betonade positiva sidor i kontakten med utländska 
läkare som viljan att hjälpa dem och försökte att uppnå ömsesidig förståelse. 
Andersson (2009) fann i sin studie om de kommunikativa faktorer som inverkar på 
invandrade personals integration på ett svensk sjukhus att bristen på 
svenskkunskaper hos deltagarna inte var ett hinder. De deltog aktivt och på samma 
villkor som förstaspråkstalare i olika typer av samtal. De hade knäckt den kulturella 
koden och anpassade sig efter normer och regler som gäller för en svensk 
arbetsplats. 

Projektet SpråkSam (2011) som uppstod som ett svar på larmrapporter från 
arbetsgivare och samhället om bristande språkkompetenser hos andraspråktalande i 
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äldreomsorg, visade som resultat att de flesta av deltagarna utvecklade sin språkliga 
och sin yrkesmässiga kompetens genom utbildning på arbetsplatsen. För många har 
utbildningen inneburit ett ökat självförtroende. De vågade fråga och pratade om 
missförstånd på ett mycket öppnare sätt. Intresset för språket och språkets 
betydelse, men också förståelsen för svårigheter att erövra ett nytt språk, ökade.  
Jansson, Karlsson och Nikolaidou (2014) utforskade hur de organisatoriska 
förändringarna i äldreomsorgen har påverkat, hur personalen skriver och talar på 
arbetsplatsen och påvisade att olika konflikter och dilemman uppstod mellan 
institutionens ordning för hur uppgiften ska genomföras och de äldres individuella 
behov och deras rätt att själva bestämma över sina rutiner. Av resultaten framgick 
att omsorgarbetare har verktyg till sitt förfogande i kommunikationen med de 
boende för att hantera dessa dilemman. Dessa verktyg beskrevs i termer av 
bemötandestrategier som lade vikten vid empati och solidaritetskapande. De 
strategier som de anställda utvecklade för att hantera ökande dokumentationskrav 
handlade om kollektivt skrivande, att skriva med hjälp av gruppen. Detta ledde till 
lärande och utveckling men var tidskrävande. Resultaten visade också att anställda 
med svenska som andraspråk visade större språklig medvetenhet än många av sina 
modersmålstalande kollegor. Jansson, Karlsson och Nikolaidou (2014) märkte att 
studier om kommunikation i äldreomsorg ofta har ett klientperspektiv och syftar till 
att höja omsorgskvaliteten för den äldre och att det saknas forskning som tar hänsyn 
till de anställdas perspektiv. 

Syftet med föreliggande examenarbete var att undersöka den subjektiva upplevelsen 
av kommunikation med de äldre inom äldreomsorg hos undersköterskor med 
svenska som andra språk.  Syftet var också att förstå hur de etablerar 
kommunikationen med de äldre, vilka svårigheter de upplever och vilka 
kommunikationsstrategier de använde för att komma över sina brister i språket. 

 

Metod 

Deltagare 
Denna studie innefattade fyra informanter. Samtliga är utbildade till 
undersköterskor genom ett projekt för nyanlända vid Komvux i Norrbotten. Där 
utbildades nyanlända till undersköterskor inom äldreomsorgen samtidigt som de 
läste SFI (Svenska för Invandrare). Deltagarna är från fyra olika länder i Asien, Afrika 
och Sydamerika. De har bott i Sverige mellan tre till fem år.  Åldern hos deltagarna 
varierade mellan 29 och 50 år. Samtliga deltagare har erfarenhet inom 
äldreomsorgen genom praktik och arbete som vikarier på särskilt boende för äldre. 
En deltagare har också jobbat som vikarie inom hemtjänsten. Alla strävade efter att 
få ett fast jobb inom äldreomsorgen. Trots att de hade problem med grammatik 
(ordföljden och med det svenska formsystemet både vad gäller tempus och adjektiv) 
och uttal samt ett begränsat ordförråd var ingen av dem svårförståelig. 
Urvalskriterier var att vara vuxna utländska med svenska som andra språk, att vara 
undersköterskeutbildad och att ha erfarenhet inom äldreomsorgen. 
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Procedur 
Kontakt med kursansvarig för projektet togs i det initiala skedet för att berätta om 
studien och få ett godkännande. Inbjudan att delta i studien gjordes först genom 
projektansvarig som kontaktade sex färdiga utbildade undersköterskor och 
informerade lite om studien och att de skulle bli uppringda. Genom ett telefonsamtal 
fick deltagarna muntlig information om studien och tid bokades för intervju. Den 
muntliga informationen kompletterades med skriftlig information om studien (bilaga 
1) och bifogades ett dokument ”Överenskommelse”, där det angavs att anonymitet 
skulle bevaras, deltagandet är frivilligt och intervjun skulle spelas in (bilaga 2). En 
undersköterska kunde inte delta på grund av brist på tid.  Fem intervjuer 
genomfördes totalt. Tre av intervjuerna genomfördes i en lokal på Folkets Hus och de 
andra två hemma hos respektive deltagare. En intervju togs bort på grund av att 
deltagaren svarade alltför kortfattat och inte insåg behovet av att förklara mer 
fullständigt. Tre intervjuer gjordes på svenska och en på spanska. Det mest 
fördelaktiga tillvägagångsättet enligt Smith och Osborn (2008) är semi-strukturerade 
intervjuer, vilket användes i den här studien. Samma frågor ställdes till alla deltagare. 
Öppna frågor som sökte djupgående svar utifrån deltagarens eget perspektiv 
användes.  Intervjuerna varade 45 – 60 minuter. Efter intervjuerna transkriberades 
materialet för senare analys. Valet föll på att inte korrigera deltagarnas språk när de 
inte pratar helt korrekt svenska och deras uttalande skrevs ner ordagrant.  Intervjun 
på spanska transkriberades i sin helhet på spanska, men bara delarna som visas i 
denna uppsats översattes till svenska av författaren. Det transkriberade materialets 
omfattning uppgick till 7236 ord. 

Analys 
Utifrån denna uppsats syfte ansågs en kvalitativ metod vara lämplig. Kvalitativ metod 
beskrivs inom psykologi som ett sätt att utforska, beskriva och tolka människors 
subjektiva erfarenhet och upplevelse om sin omvärld. Studien fokuserade på den 
kommunikationsupplevelse som undersköterskor som inte har en fungerande 
svenska har med de äldre. Syftet var också att förstå hur de etablerar kommunikation 
med de äldre, vilka svårigheter de upplever i sin strävan efter att nå ett bra samspel 
och en god kommunikation med de äldre och vilka strategier de använder för att 
komma över sina brister på det svenska språket. För att nå kunskap om detta 
fenomen behövs en undersökningsmetod som kan fånga innebörden i deltagarnas 
egen upplevelse. Den metod som har valts till analysen är Interpretativ 
fenomenologisk analys (IPA). Smith, Flower och Larkin (2009) angav att IPA är en 
lämplig metod för studier som fokuserar på personlig innebörd och förståelse, i en 
speciell kontext, för människor som delar en speciell gemensam upplevelse.  

Smith, Flower och Larkin (2009) delade in i den analytiska processen i sex steg. I det 
första steget lästes texter upprepande gånger för att låta deltagarnas berättelse 
komma i fokus och de första tankarna och observationerna som uppstod under 
läsningen tecknades ner. I det andra steget noterades det som upplevdes vara 
meningsfullt i förhållande till det studerade fenomenet. I det tredje steget 
identifierades och rubricerades de teman som karakteriserade de olika sektionerna i 
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texten. Psykologisk terminologi användes i detta steg. I det fjärde steget reducerades 
materialet genom att leta efter teman som liknar varandra och en summerande lista 
eller tabell av de strukturerade temana skapades. Varje tema illustrerades med citat. 
Det femte steget analyserade de resterande intervjuerna var för sig på samma sätt. I 
detta skede var det viktigt att förhålla sig öppen för nya teman som kunde 
framträdda. I det sista steget söktes likheter och skillnader mellan de teman som 
framkom i varje deltagares berättelse och de olika summerande listorna integrerades 
i en lista som representerade deltagarnas helhetsupplevelser. 

IPA innebär en ”dubbelt hermeneutisk” (Smith och Osborn, 2008). Forskaren gör en 
tolkning av det som deltagare har berättat, vilket i sin tur är deltagarens tolkning av 
sina erfarenheter. I den hermeneutiska fenomenologin är forskarens förförståelse en 
förutsättning för att kunna få syn på och utveckla ny kunskap och förståelse 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Författaren har svenska som andra språk och 
har tidigare arbetat på ett äldreboende. Det krävde en speciell reflektion, som Smith 
et al. (2009) påpekade, en reflektion från forskaren över sina egna uppfattningar, 
föreställningar och processer samt en reflekterande inställning till deltagarnas 
berättelse. Willig (2008) ansåg att reflektion är viktigt och det betyder att forskaren 
behöver vara medveten om sin tolkning och om hur tolkningen påverkar materialet. 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet bör forskare följa huvudkrav av de forskningsetiska 
principerna. Det första huvudkravet är informationskravet. Detta krav uppfylldes 
genom att samtliga deltagare blev informerade genom ett telefonsamtal och genom 
skriftlig information om det övergripande syftet med studien, att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Författarens namn 
tydliggjordes tillsammans med institutionsanknytning och universitet. Det andra 
huvudkravet är samtyckeskravet. Deltagarna ringdes efter förfrågan upp och 
tillfrågades om de ville delta eller inte i undersökningen. Alla accepterade, då 
bokades tid för intervjun. Det tredje är konfidentialitetskravet. Deltagarna 
garanterades absolut anonymitet, inga namn och inget ursprungsland nämndes i 
studien. Den spansktalande gav sitt medgivande till att skriva hans citat på sitt 
modersmål. Det sista huvudkravet är nyttjandekravet. Detta uppfylldes genom att 
inga uppgifter kommer att användas i annat syfte än denna studie. 

 

Resultat 

Nedan presenteras fyra huvudteman och tillhörande underliggande underteman som 
utgör studiens resultat. Först beskrivs innebörden i respektive huvudtema för att 
sedan följas av dess tolkningsgrund som består av de tillhörande undertemana. 
Dessa är belysta med citat. Huvudtemana som presenteras i resultatet är 
kommunikativ funktion inom omsorgsarbetet, emotionell kommunikation med de äldre, 
psykisk påfrestning samt självbild och kommunikationsstrategier. 
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Kommunikativ funktion inom omsorgsarbete 
Samtliga informanter insåg att kommunikationen är centralt i deras vårdarbete. De 
lade stor vikt vid den muntliga kommunikationen, vid språket. De behövde vara 
ständigt uppmärksamma på sitt svenska språk. 

Kommunikationen är relaterad till omsorgsuppgifterna 
Informanterna tyckte att kommunikationen var viktig när de hjälpte de äldre med 
deras vardagliga bestyr och att utföra de olika omsorgsuppgifterna. 
Kommunikationen kan vara uppgiftsorienterad. Genom kommunikationen fick 
informanterna möjligheter att påverka, uppmuntra till delaktighet och förmedla 
trygghet till de äldre.  

”Man måste lyssna vad de vill fråga. Man måste ta hand av dem, till exempel andra 
kan inte prata men de lyssna, innan man hjälper dem man måste säga: hej jag 
kommer att hjälpa dig, jag ska tvätta dig, är det bra? Man måste säga, man måste 
förklara. Man måste tänka på deras behov och hur man säger och förklara” 
(Informant 2). 

Att skapa social kontakt med de äldre 
Kommunikationen fyllde också en kontaktfunktion för informanterna. Genom 
kommunikationen kunde de etablera ett bättre och individuellt förhållande till de 
äldre, visa att de bryr sig om dem och samtidigt fick informanterna lite avkoppling 
med de äldre. Att skapa och bibehålla en bra kontakt med de äldre var betydelsefullt 
för informanterna. 

”Me gusta ser amigo de ellos. Por ejemplo hay un viejito que le gusta tomar café y 
yo me siento a su lado. El habla el bondska y el me enseña el bondska. Eso no solo le 
da ánimos al viejito también a mi me los da y la labor se hace más fácil”  
(Informant 4). 

“Jag gillar att vara vänlig mot dem, till exempel finns det en gammal man som 
gillar dricka kaffe och jag sitter bredvid honom. Han talar bondska, han lär mig 
bondska. Detta ger inte bara honom bättre till mods, utan jag får också större mod 
och uppgiften blir lättare” (Informant 4). 

En informant berättade om sitt behov av att skapa rum för interaktion med de äldre. 
Det bidrog till att hon kunde lära känna dem och samtidigt blev bekanta med dem. 

”När vi jobbar färdigt, till exempel de har ätit och har ingenting att göra jag brukar 
måla deras naglar, fixa håret, rulla håret. De är glada, de frågar: ’från vilket land 
kommer du?’ Jag berättar om min hemland … varför jag kom till Sverige” 
(Informant 2). 

Samtidigt som de lyssnar på de äldre behöver informanterna visa tydligt att de gjorde 
det genom uppmuntrande, erkännande ord och sitt beteende. De signalerade att de 
följer med och att de var tillsammans med de äldre. 
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Språk har en viktig interaktionsfunktion 
Alla informanter bekräftade att ett fungerade svenskt språk är nödvändigt för att 
utföra deras omsorgsarbete, för att kunna uttrycka sig. Informanterna är medvetna 
om att de inte behärskar det svenska språket och det begränsar deras möjligheter att 
samspela med de äldre.   

”Ibland de förstår inte. Ibland jag ser att de inte förstår till mig. Jag måste hitta rätt 
ord och prata sakta så de kan förstår. De hör dåligt också. Jag måste läsa, språket 
är viktig. Jag använder mer kroppsspråk och det går bra” (Informant 1). 

Missförstånd kunde uppstå också på grund av de äldres hörselnedsättning eller 
sjukdom, vilket krävde att informanterna måste anstränga sig för att hitta de rätta 
orden och uttrycka sig så sakta och tydligt som möjligt. 

”I början jag kan inte uttrycka, hur man kan förklara? Det var svårt. Jag bara 
pekade och använder kroppsspråk men det är inte ”enough” Om du vill 
kommunicera med de gamla du måste prata tydligt annars de förstår inte. De är 
svag, många är dementa” (Informant 3). 

En informant rapporterade att det var svårt att kommunicera med de äldre som 
talade dialekt och behövde sina arbetskamraters hjälp med att tolka vad som sades: 
 

”Några pratar dialekt, det är svårt att förstår. Jag brukade fråga till mina 
kamrater, mina kollegor: ’Snälla, jag förstår inte riktigt, kan du förklara till mig 
vad han menar?’” (Informant 2). 
 

Emotionell kommunikation med de äldre 
De äldre påminde informanterna om andra äldre de mött tidigare i livet som 
föräldrar och andra äldre släktingar. De kan på så sätt överföra respekten och 
omsorgen från de relationerna till de äldre inom äldreomsorgen. De nyttjar sina 
tidigare inlärda förmågor till att förstå de äldres emotionella tillstånd vilket 
underlättar det känslomässiga samspelet med de äldre. 

 
 Kultur och Emotionellt bemötande 

Samtliga informanter kommer från länder där äldre vårdas i hemmet när de blir 
gamla. Informanterna har växt upp i en hemmiljö där de har lärt sig att bry sig om sin 
familj och som familj räknas släktingar. Att visa tillgivenhet är viktigt och de har stor 
respekt för sina föräldrar och gamla släktingar. En informant påstod att utlänningar 
är mer tillgivna, uttrycker öppet positiva känslor som kärlek, glädje och entusiasm: 

”Nosotros los extranjeros somos más cariñosos. Se ve en nuestra manera de ser, 
tenemos respeto por el anciano, somos más empáticos con quienes trabajamos. 
Nuestros padres mueren en casa, se mudan a la casa de los hijos cuando ya estan 
viejos. Nosotros vemos a los ancianos de otra manera” (Informant 4). 

”Vi invandrare är mer hjärtliga. Det visar på vårt sätt att vara. Vi har respekt för de 
äldre. Vi är mer empatiska med människor som vi arbetar med. Våra föräldrar dör 
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hemma, de flyttar in till barnens hus när de är gamla. Vi har ett annat sätt att se på 
de äldre” (Informant 4). 

En använde ordet ”hjärta” som en bild, för att betona vikten av värme och 
engagemang när hon kommunicerade med de äldre: 

”Jag hjälper och pratar med hjärta som jag förstår bättre. Det funkar. Jag tänker 
när man har intresse, när man tycker om, sen blir bra (Informant 1). 

Upplevelse av närhet och tillgivenhet  
Tre informanter berättade att de äldre påminde dem om deras föräldrar och äldre 
släktningar som de har lämnat i sina hemländer. Dessa minnen har gett upphov till 
upplevelsen av närhet och underlättat förståelsen av de äldres behov av kontakt, 
tillgivenhet och kommunikation. 

”När jag hjälper de gamla och pratar med dem jag tänker de kan vara mina gamla 
släktingar som behöver hjälp. Det är som att vara hemma. De är som mina 
släktingar. Inte bara jobba med dem, vi är nära… jag har stor respekt för dem” 
(Informant 3). 

”Jag tänker att de är släktingar pappa och mamma. Det är också som jag menar 
med hjärta när man är släktingar, man kan känna, man är nära” (Informant 1). 

Samtliga informanter tyckte att det är viktigt att sprida glädje, att visa ett leende, att 
meddela tillgivenhet. Det gjorde att de äldre blev glada. En informant framhöll att 
hennes sätt att kommunicera med de äldre handlade om att överföra en bra energi 
och det innebär att visa en positiv inställning, hitta ett bra sätt att förmedla ett 
budskap, ge beröm, uppmuntra eller ge en kram. Informanten angav att detta bör 
speglas i kroppsspråket och rösten med en mild ton.  

”Para mi comunicarse con los viejitos es proyectar una buena energía con ellos, se 
sientan bien, sientan que uno verdaderamente quiere ayudarlos, hablar con ellos, 
que ellos confíen en uno para poder que ellos se sientan más tranquilos. 
Estimularlos, hablarles de cosas positivas y dar cariño” (Informant 4). 

”För mig är att kommunicera med de äldre att överföra en bra energi, att de mår 
bra, att de kan känna att man verkligen vill hjälpa dem, prata med dem och de kan 
lita på mig och kan känna sig trygga. Att uppmuntra dem, prata om positiva saker 
och ge tillgivenhet” (Informant 4).  

Att fånga och förstå de äldres emotionella tillstånd 
Informanterna visar förmåga att fånga och förstå de äldres inre emotionella tillstånd 
som oro, rädsla, ensamhet. Den förmågan att sätta de andra i fokus är en 
förutsättning för en bra interpersonell kommunikation och kan också leda till 
omtanke och hjälpreaktioner. 

”He tenido oportunidad buenas de escucharlos, como se sienten al estar solos, sus 
hijos los han olvidado. Eso es algo que me rompe el corazón. Uno siente esa empatía 
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por ellos, es como si fuera parte de la misma familia cuando uno trabaja con ellos y 
se entrega al trabajo” (Informant 4). 

”Jag har haft bra möjligheter att lyssna på dem, hur de känner sig när de blivit 
ensamma, deras barn har glömt bort dem. Det krossar mitt hjärta. Man känner 
empati för dem som om de vore min familj, det är så när man jobbar med dem och 
ägnar sig åt jobbet” (Informant 4). 

”Vad jag ska göra med en äldrebo som kan inte vara så orolig. Jag kan sitta och 
prata med han.  Jag bara lyssna. Han är ensam. Han behöver prata sina saker 
någon som lyssna” (Informant 1). 

Icke verbal kommunikation när orden inte räcker 
Informanterna anmärkte att den icke verbala kommunikationen fungerar bättre än 
de verbala när de äldre var deprimerade och oroliga. En mjuk beröring, att stå nära, 
ett tröstande tonfall kan främja lugnet och tröst hos de äldre. 

”… mjuk ton det funkar bra med människor som är deprimerad. Det funkar när 
man pratar snäll inte så fort, inte så starkt med en gammal som är deprimerad och 
har ont i kroppen. De är så känsliga, vara nära” (Informant 3). 

”Det är mitt eget, jag pratar svenska mjuk, sakta. Jag pratar och rör samtidigt. Jag 
står nära och röra. Mitt öga söker hennes ögon när de är oroliga” (Informant 1). 

Psykisk påfrestning 
Informanternas ständiga ansträngningar för att kommunicera med de äldre på 
svenska men ändå bli diskriminerade av vissa äldre på grund av utseende och 
språkbrister har tolkats som psykisk påfrestning. Ändå klagar de inte utan tar det 
som en utmaning. 

Upplevelse av diskriminering på grund av utseendet och språket 
Samtliga informanter tyckte att vissa äldre är rasister och att de har blivit illa 
behandlade på grund av sin brytning, sina språkbrister och sin hudfärg. Dessa äldre 
vägrade att ta emot deras hjälp och stöd. Det väckte obehagliga känslor hos 
informanterna men samtidigt försökte de förstå de äldre och hittade förklaringar 
som att de inte tidigare hade träffat en mörk eller svart människa, att vissa äldre 
hade fördomar eller att de reagerade på det sättet på grund av sin sjukdom. 

”Andra vill inte att jag hjälper dem. Jag förstår att många ser inte personer som 
kommer från annat land. De frågar mig: solar du mycket? Har du aldrig tvättar 
dina händer? Jag förklarar att det är min färg, svart. De ville inte acceptera mig. De 
har inte se människor som är svart förut” (Informant 2). 

Informanterna försökte förstå de äldre och funderade på hur de kan visa och 
meddela sig med de äldre och stödja och hjälpa dem. Ibland behövde informanterna 
sina arbetskamrats stöd. 

”Det finns en svår person som jag tror att hon tycker inte om utländskor. Jag 
förklarar alltid för henne. Det går inte. Ibland det är svårt att ta henne. Jag pratar 
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tydligt och långsamt. Hon bara säger: ’jag förstår inte’. Jag vill inte reagera mycket.  
Jag förstår att det är på hennes sjukdom, hon är dement. När jag är i rummet, hon 
säger: ’Du är spöke, gå härifrån’. De är inte lätt” (Informant 3). 

Ständiga krav på sig själv  
I intervjumaterialet framkom att informanterna anstränger sig ständigt för kunna 
kommunicera och samspela med de äldre. Att kunna kommunicera på svenska 
innebär för informanterna att översätta sina tankar från ett språk till ett annat, att 
välja de korrekta orden och att tänka också på uttalet. 

”Man måste säga, man måste förklara, man måste tänka på deras behov och hur 
man säger” (Informant 2). 

Att kunna kommunicera rätt på svenska är också relaterat till upplevelse att bli 
accepterad som vårdare: 

”Jag gör alltid någonting, måste göra alltid, säga någonting för de acceptera mig, 
känner mig och sen det går bra” (Informant 3). 

Det är viktigt att påpeka att de måste samspela med de äldre och samtidigt göra 
arbetsuppgifter som innebär fysisk ansträngning och som är rutinstyrda. 

En informant rapporterade att ibland är det svårt att delta i samtal. Hon upplevde ett 
inre hot som ledde till en undvikande inställning: 

”Ibland när jag sitter och pratar med de gamla när jag inte förstår jag undviker 
prata med dem. Jag pratar bara vanliga saker. Det är svårt att prata nånting som 
kan inte förstår. Jag ändrar saker och frågar andra saker som familj, sina barn, 
vanliga saker som vädret … jag känns, jag tänker att jag är värdelös, att jag måste 
lära mig att prata bättre och fort. Ibland tänker att kanske jag är inte bra här, att 
jobba med gamlingar men jag måste försöka och kämpa” (Informant 3). 

Svart att kommunicera med de äldre dementa 
Samtliga informanter upplevde det svårt att kommunicera med de äldre dementa 
som befann sig i ett förvirrat tillstånd. Informanterna kände sig osäkra och har svårt 
att förstå och tolka beteendet hos dementa. De vände sig ofta till sina arbetskamrater 
och begärde hjälp. 

”Med riktiga dementa är svår att kommunicera ibland. Det finns dementa som vill 
inte äta, vill vara i sängen och ropar till exempel: ’gå härifrån!’.  Eller säger 
ingenting. Jag tänker vad ska jag säga, man frågar (personalen) be hjälp, man 
måste prova” (Informant 2). 

En informant påpekade att hon kände sig orolig när hon hjälpte en äldre med demens 
och valde att distansera sig. 

”Jag är närmare med de som är snälla och har lite distans med de som lyssnar inte 
och är arg. Jag hjälper dem men jag är bara tyst. Om de frågar mig jag bara svarar. 
Jag måste lugna mig. De är sjuka, dementa” (Informant 3). 
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Självbild och kommunikationsstrategier 
Självbilden utgör en viktig grund för kommunikation och för att utveckla relationer 
till andra människor. Det handlar om hur vi människor ser på oss själva. 
Informanterna hamnade ibland i situationer där de inte begrep vad som sägs till dem 
eller kunde uttrycka det som de vill säga och inte blev förstådda på. Ett behov att 
skapa resurser för att underlätta kommunikationen med de äldre dök upp hos 
informanterna. Intervjumaterialet kan tolkas som att de som har en positiv, generell 
självbild har förtroende för sina förmågor, fungerar mer kreativt och utvecklar bättre 
kommunikation med de äldre. 

Kroppsspråk som komplement till den verbala kommunikationen 
Informanterna visades vara medvetna om sina icke-verbala resurser och använde 
kroppsspråket för att skicka eller förtydliga ett budskap till de äldre. Kroppsspråket 
var en väg att nå förståelse. Utifrån intervjumaterialet är det den 
kommunikationsstrategi som samtliga informanter använde mest. 

”La comunicación funciona con las manos y los pies. Yo utilizo la comunicación 
corporal, hablo con las manos. Si alguien no me entiende, yo acostumbro a 
mostrarlo con las manos. Cuando una persona viene de otro país, uno aprende a 
dejarse entender. Funciona” (Informant 4). 

“Kommunikation fungerar med händerna och fötterna. Jag använder kroppsspråk, 
pratar med händerna. Om någon inte förstå mig brukar jag visa med händerna. 
När man kommer från ett annat land blir man duktig att bli förstådd. Det 
fungerar” (Informant 4). 

Intervjumaterialet visar att kroppsspråk är den kommunikationsstrategi som 
präglade informant 3:s kommunikation. Enligt informanten kan det finnas risker för 
feltolkning: 

”Jag använder kroppsspråk för att förklara till dem som kan inte förstå mig och 
röra. Jag ler alltid. De säger att jag är så glad att skrattar alltid men de kan 
missförstå också. De tänker kanske att jag skrattar om dem” (Informant 3). 

Övertalning  
Informanten 1 fokuserade på att hitta en lösning, ett förslag som tog hänsyn till de 
äldres behov. Hon gjorde så att de äldre tänkte om och insåg hennes förslags 
fördelar. Informanten visade intresse att tillfredsställa de äldres behov. Informanten 
såg sig själv som positiv, glad och medveten om sin problemlösningsförmåga. 

”När jag hjälpa en äldre kvinna, hon sa ’Gå härifrån!’ Jag lyssnar här (pekade ett 
öra) och borta här (pekade det andra örat) min ansvar, vi läser, vi vet, vi måste 
hjälpa. Lugnt, lugnt- Lyssnar inte när de pratar dumt och jag säger ’Ursäkta, vänta 
lite, du är bättre än jag, kanske du kan lära mig (språket). Vi kan hjälpa varandra’ 
och kvinnan sa: ’du är duktigt’ och jag sa: ’Jag är inte duktig men jag vill gärna 
hjälpa dig’ ” (Informant 1). 
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”Vi läser, vi vet hur det blir när man hjälpa gamla som är sjuka… Jag är ganska 
positiv med andra. Jag är inte negativ. De påverka inte mig. Jag försöker säga 
nånting som kan hjälpa, som de är glada” (Informant 1). 

Lite humor och en positiv ställning 
Samtliga informanter meddelade att de brukade skoja med de äldre, att de använde 
lite humor för att mjuka upp en spänd stämning och på så sätt underlättade mötet. 
Intervjumaterialet för informanten 4 visar att kommunikationen präglas av en 
positiv attityd och humor. Informanten angav att det ökade mottagligheten hos de 
äldre.  

”Ayuda si uno busca que ellos se sientan contentos. Que ellos rian con una frase 
corta de humor, entonces es más fácil comunicarnos y ser comprendido” 
(Informant 4). 

”Det hjälper om man försöker få dem att känna sig glada. När de skrattar efter en 
kort fras med lite humor, är det lättare att kommunicera med varandra, att bli 
förstådd” (Informant 4). 

Att skapa tillit och förtroende 
Informanten 2 visar att vid hot mot sin integritet återhämtade hon sig tack vare den 
positiva bilden av sig själv. Informanten försökte vara medveten om de äldres 
reaktioner och hade kontroll över sina känslor och valde att öppna sig, att avslöja 
något om sig själv med förhoppningen att de äldre skulle lära känna henne. Det 
gjorde att de reagerade med besvarat förtroende. 

”En larmar en dag, hon vill inte acceptera mig och det finns ingen som kunde hjälpa 
henne bara jag, hon sa ’Gå härifrån!’ och hon larmar igen, hon titta på mig och jag 
började berätta om min hemland och frågade: ’Vet du om min hemland?’ ’Varför är 
du arg på mig?’ Hon sa: ’Förlåt!’. En annan dag hon sa: ’Jag har mycket kläder, du 
kan skicka dem till din hemland, till barnet?’ ”(Informant 2). 

”Jag brukar säga att det är bara språket som jag kan inte. Jag måste lära mig mer 
men jag kan mycket. Nu funkar bra” (Informant 2) 

 

Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka den subjektiva upplevelsen av 
kommunikation med de äldre inom äldreomsorgen hos undersköterskor med 
svenska som andraspråk. Syftet var också att förstå hur de etablerar 
kommunikationen med de äldre, vilka svårigheter de upplever och vilka 
kommunikationsstrategier de använder. Analysen identifierade fyra huvudteman: 
”Kommunikativ funktion inom vårdarbete”, ”Emotionell kommunikation med de äldre, 
”Psykisk påfrestning” och ”Självbild och kommunikationsstrategier”.  

Det första huvudtemat som presenteras i resultatet är kommunikativ funktion inom 
vårdarbete. I analysen framkom att informanterna tycker att kommunikationen är 
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viktig och att de behöver kommunicera för att utföra sitt vårdarbete. För 
informanterna är den muntliga kommunikationen, det svenska språket, ett viktigt 
redskap. Denna tolkning ligger i linje med Barker och Gaut (2010) som angav att för 
att förstå varför människor kommunicerar bör man söka efter dels orsaker och 
behov, dels avsikter till varför vi samspelar med varandra. Orsakerna bakom 
kommunikationen och de behov den fyller är av olika slag. Detta kan vi kalla för 
kommunikationens funktioner (Nilsson & Waldemarson, 2007). Informanterna 
tyckte att för att hjälpa de äldre med deras vardagliga bestyr som skötsel av hygien, 
duschning och matning behövde de kommunicera. De behöver motivera de äldre, 
förklara, ge tydliga instruktioner och bli förstådda. Då har kommunikationen en 
handlingsfunktion. Detta kallas också instrumentell eller uppgiftorienterad 
kommunikation. Den instrumentella kommunikationen gäller praktiska frågor om 
vad som ska göras, hur och av vem (Egidius, 2008). Carpiac-Claver och Levy-Storms 
(2007) fann i sin studie om kommunikation mellan vårdbiträden och äldre 
människor på ett ålderdomshem att i den instrumentella kommunikationen ingick 
begäran, information och varningar men affektivt prat ingick inte. Men 
informanterna i föreliggande studie poängterade att det är samtidigt nödvändigt att 
prata snällt och varmt för att uppmuntra delaktighet och ge trygghet till de äldre, den 
instrumentella kommunikationen åtföljs på så sätt av prat som var affektivt.  

Kommunikationen fyller också en annan funktion för informanterna, 
kontaktfunktion. Genom att utnyttja eller skapa situationer där de kunde 
kommunicera med de äldre kunde de etablera ett bättre förhållande med dem, öppna 
en kanal för att visa att de brydde sig om dem och samtidigt bli bekanta med dem. 
Det är ett behov för informanterna eftersom de jobbar som vikarier och har ett 
svenskt språk som inte helt fungerar. Detta är i överensstämmelse med det Heap 
(1995) uttryckt om att förmågan till samvaro och samarbete är viktig för att vi ska 
kunna uppnå och upprätthålla viktiga relationer som bland annat ger oss bekräftelse 
på att vi är värdefulla och av betydelse för människor. Røkenes och Hanssen (2007) 

poängterade att i den typ av arbete med människor som är inriktat på omsorg är det 
särskilt viktigt att skapa förutsättningar för processer som leder till en god relation. I 
en trygg relation har man lättare att förstå varandra (Røkenes & Hanssen, 2007). 

Det andra huvudtemat är emotionell kommunikation med de äldre. Informanterna har 
en kulturbetingad inställning till ålderdom men trots att de kommer från olika 
kulturer har de gemensamma värderingar såsom stor respekt för de äldre och stor 
ansvarskänsla för att ta hand om sina gamla familjemedlemmar när de är sjuka och 
behöver hjälp. De äldre påminde informanterna om deras föräldrar och andra äldre 
släktingar. Dessa minnen och inställningar gav upphov till upplevelse av närhet med 
de äldre hos informanter. Denna tolkning ligger i linje med Heap (1995) som påstod 
att om vi upplevt mor- eller farföräldrar och andra äldre som stimulerande, generösa 
och kanske färgstarka personer i vår uppväxtmiljö, kan det vara lättare att arbeta 
yrkesmässigt med äldre. Informanternas förhållande till de äldre i deras familj färgar 
deras inställning till andra äldre människor. Sonnby-Borgström och Carlsson (1999) 
påpekade att de emotionellt laddade/förstärkta minnena spelar i efterhand allt 
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större roll för aktivering av individens emotionella tillstånd och handlingar. Berdes 
och Eckert (2007) fann att invandrade vårdbiträden med engelska som andraspråk 
vilka jobbade på äldreboende använde metaforen familj för att beskriva sitt 
förhållande till vårdtagaren som emotionellt varmt och nära. Deras analys visade att 
vårdbiträdens uttryck familj innebar en känsla av identifikation med de människor 
de jobbade med. Denna identifiering framkallade ett affektivt vårdförhållande och 
motiverade dem att göra sina vårduppgifter. Langs (1980; refererad i Holm, 2001) 
påstod att projektiv identifikation är en mekanism som är involverad i den empatiska 
processen och ses som basen till empati. Holm (2001) hävdade att projektiv 
identifikation finns som ett inslag i all mänsklig kontakt och att denna mekanism 
under senare år har kommit att användas alltmer som en förklaring till hur känslor 
kommuniceras. Holm (2001) uppgav att det således är ett sätt att kommunicera 
känslor och i bästa fall hjälper oss denna mekanism att via våra egna känslor förstå 
den andra. Informanternas yttrande tolkas som att de har en positiv och affektiv 
hållning till de äldre, att de har en bra inlevelseförmåga och att de förstår de äldres 
ensamhet och behov av kontakt. Det är en primär förutsättning för att skapa en 
fungerande kommunikation. 

Informanterna delade positiva känslor som glädje, entusiasm och tillgivenhet med de 
äldre med förväntningen att de äldre kan känna sig trygga och glada med dem. De 
berättade att de brukade säga till de äldre ”Jag är så glad att träffa dig”; ”Vad snygg du 
är idag!”; ”Vi ska äta gott tillsammans!”. Detta var en kombination av verbal och icke-
verbal kommunikation (tonfall, gester och beröring). Kåver (2009) angav att 
forskningen visar att när vi delar med oss av våra positiva känslor aktiveras liknande 
positiva känslor hos mottagaren. Dessa handlingar kan skapa positiva bindningar 
mellan inblandande. Detta går i linje med Hatfield, Cacioppo och Rapsons (1992; 
refererad i Sonnby-Borgström, 2012) definition av den emotionella smittan som 
tendensen att automatiskt synkronisera ansiktsuttryck, röstläge, gester och rörelser 
med den andre personen, och som en konsekvens av detta uppleva samma känsla 
som den andre. Sonny-Borgström (2012) antog utifrån ett bio-psyko-socialt 
perspektiv, att enligt hypotesen om imitation som ett led i känslosmitta, leder 
imitationen till att man upplever samma känsla som den andre.  
En informant förklarade sitt sätt att hjälpa och prata såhär ”Jag hjälpa och jobba med 
hjärta som jag förstå bättre”. Detta går i linje med resultaten som Froggat (1998) 
fann i sin studie om metaforer och emotionellt språk hos sjuksköterskor att hjärta 
ses som centralt i kroppen och ordet hjärta användes metaforiskt som platsen för 
känslor. 

Samtliga informanter berättade att de använde den icke-verbala kommunikationen 
när de äldre var deprimerade och oroliga. Genom beröring och att uttrycka sig med 
en mjuk ton och etablera ögonkontakt kunde de främja en känsla av lugn och ge tröst 
till de äldre. Sonnby-Borgström (2012) angav att den intuitiva emotionella smitta 
som uppstår via icke-verbala signaler i social interaktion påverkar oss på ett subtilt 
sätt, eftersom det är fråga om automatiska processer på implicit, emotionell nivå. 
Smittan kan utöva inflyttande över våra känslor i relationer, våra tankar och vårt 
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agerande utan medveten reflektion och bearbetning (Sonnby-Borgström, 2012) 
Carpiac-Claver och Lewis-Storms (2007) konstaterade att vårdbiträdes affektiva 
kommunikation kan utgöra en rudimentär form av känslomässigt stöd. 
Informanternas rapporterade att de måste vara uppmärksamma: ”man måste titta”, 
”man måste tänka och känna hur mår dom”. Heap (1995) påpekade att inom 
omsorgen är det viktigt att vara uppmärksam, att den icke-verbala kommunikationen 
är mer aktuell i äldreomsorgen än inom andra omsorgsområden, särskilt när det 
gäller gamla och svaga patienter. 

Det tredje huvudtemat är ”psykisk påfrestning”. Intervjumaterialet visade att 
informanterna mötte olika svårigheter. De behövde ständigt anstränga sig för att 
kunna kommunicera på det svenska språket. De blev diskriminerade på grund av 
utseende och språkbrister.  De hade svårigheter att kommunicera med de äldre 
dementa. Detta tolkas som en psykisk påfrestning eftersom det är en ständig 
utmaning för informanterna. Agervold (2001)  antydde att påfrestningar av 
stressorer upplevs olika från individ till individ och beror på självuppfattningen och 
hur individers inre tillstånd påverkas av stressorerna. Men informanterna talar inte 
om dessa situationer som stressande, tvärtom tyckte de att kommunicera med de 
äldre i olika situationer är en förutsättning för att få jobba på ett äldreboende, i 
enlighet med det Lazarus och Folkman (1984) menade med att personens 
utvärdering av egna resurser i förhållande till krav är avgörande för om en 
stressreaktion uppstår eller inte. Centralt i Lazarus teori är att individens tolkning 
(appraisal) avgör hur en människa kommer att reagera. 

Informanterna måste anstränga sig för att hitta de rätta orden och vara 
uppmärksamma för att förstå vad de äldre meddelar. De tre informanter som 
svarade på svenska gjorde korta pauser när de talade. Det kan betyda att de måste 
anstränga sig mer medvetet när de processar det svenska språket. Kodning och 
avkodning är centrala och kräver tid; tankar och känslor kodas till ord som i sin tur 
avkodar vad de äldre meddelar. Resultaten kan jämföras med Allwood och Berbyuk 
(2005) rön som visade bland annat att en av de vanligast förekommande 
svårigheterna för invandrade läkare var att hitta de rätta orden för att kunna 
uttrycka det de ville. Dörnyei och Scott (1997) framhöll att andraspråktalare 
spenderar mycket tid och ansträngningar för att övervinna sina språksvårigheter. Att 
kommunicera med de äldre som pratade dialekt var svårt, då sökte informanterna 
stöd av sina kollegor.  
Tre informanter berättade att vissa äldre inte accepterade deras hjälp på grund av 
sina språkbrister men ändå uttryckte de ”Jag måste kämpa på” ”måste göra och säga 
någonting för att bli accepterad”. Detta har tolkats som att informanter tycker att det 
är en utmaning med språket, att kunna kommunicera på svenska betyder för 
informanterna att vara kompetenta som vårdare. Deras affektiva 
kommunikationsfärdigheter underlättar samspelet med de äldre. Lazarus och 
Folkman (1984) framhöll att utmaningar har mycket gemensamt med hot, de kräver 
också mobilisering av coping, ansträngningar men det finns också stora skillnader 
mellan dem: ”the main difference is that challenge appraisals focus on the potencial 
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for gain or growth inherent in an encounter and they are caracterized by pleasure 
emotions… whereas threat center on the potencial harms and is characterized by 
negative emotions such fear, anxiety and anger” (Lazarus & Folkman, 1984, sid. 33). 
Samtliga informanter upplevde att det är svårt att möta och kommunicera med 
dementa äldre i förvirringstillstånd. De kände sig osäkra, upplevde oro och hade 
svårt att förstå och tolka deras beteenden. Detta stämmer överens med Lindholm 
(2010) som påpekade att det förekommer en hel del svårigheter i kommunikationen 
mellan personer med demens och deras vårdare. Att möta en äldre i 
förvirringstillstånd kan alltså kräva någon form av agerande, färdigheter som 
informanterna saknar vilket kan leda till en stressande situation. Det skapas en 
obalans mellan omgivningens krav och deras förmågor att möta dessa krav och då 
kan stressreaktioner uppstå. Detta kan tolkas som att informanterna saknar 
kunskaper om demens och färdigheter för att kunna kommunicera med de äldre 
dementa.  

Informanterna blev diskriminerade på grund av sin brytning, sina språkbrister och 
sin hudfärg. Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) avses som direkt 
diskriminering, att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 
behandlas, har behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar situation, om 
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. 
Samtliga informanter tyckte att vissa äldre är rasister. Två av dem hade som 
förklaring att det finns rasism överallt och dessa äldre är inte vana att träffa 
människor som har en annan etnisk bakgrund medan de andra två informanter 
verkade ursäkta rasistiskt beteende hos de äldre på grund av deras demens. De två 
sista informanternas synsätt går i linje med Berdes och Eckert (2001) rön, att 
afroamerikaner och invandrade vårdbiträden som jobbade på äldreboenden 
upplevde övergrepp med rasistiska förtecken men de ursäktade de äldre på grund av 
deras demenssjukdom. Agervold (2001) angav att flera studier uppgav att personens 
värderingar och upplevelser av sin situation var viktiga för om man skulle tala om en 
psykosocial belastning eller inte. 

Det fjärde huvudtemat är Självbild och kommunikationsstrategier. Intervjumaterialet 
tyder på att de som har en positiv generell självbild har förtroende för sina förmågor 
och vågade att skapa möjligheter för att underlätta kommunikationen med de äldre. 
Denna tolkning ligger i linjen med Hanssen (2007) och Lindwall (2012) som framhöll 
att det finns ett samband mellan den kognitiva representationen, en tankemässig bild 
av sina egna egenskaper och förmågan att lösa problem. Informanterna hade olika 
strategier som de anpassade efter situationens krav såsom när de hade svårt att hitta 
de rätta orden, när de måste utföra visst vårdarbete och för att bli accepterade som 
kompetenta vårdare. Deras strategier var präglade av ett intresse att etablera en bra 
kontakt med de äldre. Canales (1983; refererad i Andersson, 2009) definierade 
kommunikationsstrategi som allt som görs för att öka effektiviteten i 
kommunikationen. Andersson (2009) anmärkte att förekomsten av en 
kommunikationsstrategi kan tyda på att det finns en vilja hos deltagarna att nå 
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ömsesidig förståelse även i de fall då språket inte räcker till. Detta kan liknas med 
informanternas berättelse av sina handlingar. 

En strategi som samtliga informanter berättade att de använde var kroppsspråket 
som ansiktsuttryck och handrörelse, för att förstärka eller komplettera det de ville 
säga eller för att ersätta ett muntligt budskap. Den icke-verbala strategin var en av de 
kommunikationsstrategier som Andersson (2009) fann i sin studie och hon 
definierade den som sekvenser då kroppen används för att förtydliga eller helt enkel 
ersätta ett talat budskap. Allwood och Berbyuk (2005) visade att de utländska 
läkarna använde olika typer av gester och kroppsspråk som en väg att nå förståelse, 
gesterna användes för att ersätta ett muntligt uttalande. Övertalning var en annan 
strategi som informant 1 berättade om. Informanten försökte alltid hitta en lösning 
och gjorde så att de äldre tänkte om och insåg hennes förslags fördelar. Övertalning 
syftar enligt Barker och Gaut (1996) till att ge upphov till nya eller förändra gamla 
åsikter - att ändra en inställning eller en tro - och det är den känslomässiga atmosfär 
som talaren skapar som kan vara inspirerande eller fientlig, beroende på situationen. 
Informant 1 angav att det var viktigt att samtidigt prata mjukt och visa glädje. Heap 
(1995) påpekade att det är viktigt att skilja de egna personliga behoven från dem vi 
möter hos de äldre. På så sätt undviks risken för manipulation. Lite humor och en 
positiv inställning är en annan strategi som präglade kommunikationen hos 
informant 4. Informanten använde lite humor med syfte till att underlätta mötet och 
mjuka upp en spänd stämning. På liknade sätt framhöll Olsson m fl. (2002) att humor 
kan hjälpa till för att överbrygga det mentala avståndet mellan människor med olika 
bakgrund och kultur. Andersson (2009) fann i sitt resultat att humorns psykologiska 
funktion delas in i försvarande och hanterande. Försvarande skämt innebär att en 
person skämtar om sin egen svaghet för att föregripa att någon annan 
uppmärksammar den och hanterande skämt kan vara kontextuella varvid 
samtalsdeltagarna tar itu med problem under samtalets gång. Informant 4 visade 
också genom sin positiva inställning intresse och erkännande av de äldres behov.  
Olsson m fl. (2002) uppgav att empati är en förutsättning för användning av humor 
inom sjukvårds- och omvårdnadssammanhang. Den sista kommunikationsstrategin 
är att skapa tillit och förtroende. Det var den kommunikationsstrategin som 
användes av informant 2. Hon försökte erkänna de äldres reaktioner och känslor och 
valde att vara öppen och förmedlade det hon tänkte med förhoppningen att de äldre 
skulle lära känna henne. Detta kan jämföras med Rogers (1961) som framhöll att 
kvaliteten vid det personliga mötet är avgörande i en hjälprelation och en viktig 
faktor var det som kallades att vara kongruent. Det betyder att vara sig själv, att vara 
äkta, att ta kontakt med ens egna känslor, tankar och upplevelser och kunna 
kommunicera dem på ett lämpligt sätt. En kongruent kommunikation bidrar till att 
skapa tillit, öppenhet ochutveckling i en relation (Røkenes & Hanssen, 2007). Dörney 
och Scott (1994) menade att kommunikationsstrategier är viktiga för 
andraspråktalare och att mycket energi och tid går åt till att kompensera språkliga 
brister.  
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Metoddiskussion 
För att uppnå syftet med denna studie, som var att undersöka subjektiva upplevelser, 
valdes en kvalitativ metod: Interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Styrkan med 
IPA är möjligheterna att förstå det subjektiva i den mänskliga livsvärlden, den 
djupare innebörderna av mänsklig erfarenhet. Fyra informanter deltog i denna 
studie, enligt Smith, Flowers och Larkin (2009) utförs IPA studier på grupper med få 
deltagare. Informanterna hade gemensamt att de var utländska vuxna med svenska 
som andra språk. De utbildade sig till undersköterskor parallellt med att de läste SFI 
(Svenska för Invandrare). IPA -forskning brukar utgå ifrån en ganska homogen grupp 
(Smith & Osborn, 2008). 

Det finns några aspekter att ta hänsyn till i denna studie. En är att även författaren 
har svenska som andraspråk och har arbetat på ett äldreboende tidigare. Detta kan 
påverka tolkningen. Författarens erfarenheter innebär en förståelse för att 
kommunikation på ett nytt språk är en utmaning som kräver mycket 
uppmärksamhet och energi. Det krävs som Smith, Flowers och Larkin (2009) 
påpekade att reflektera över sina egna uppfattningar, föreställningar och processer 
samt ett reflekterande engagemang i deltagarens berättelse. Enligt Willig (2008) är 
reflektion viktigt och det betyder att forskare behöver vara medveten om sin 
tolkning och om hur tolkningen kan påverka materialet. En annan aspekt var att trots 
informanternas begränsade ordförråd kunde de uttrycka sig nyanserat genom att 
berätta exempel på sina respektive interaktioner med de äldre. Det var viktigt för 
författaren att lyssna noggrant och öppet och vara uppmärksamt på deras icke-
verbala kommunikation. Smith, Flower och Larkin (2009) angav att forskarens 
egenskaper bör vara öppenhet, flexibilitet, tålamod, empati och viljan att komma in 
och svara på deltagarnas värld. 

Det IPA ideografiska perspektivet innebär att få tillgång till och förståelse för den 
enskildes subjektiva livsvärld. Detta gör att resultaten inte kan generaliseras till en 
population undersköterskor med svenska som andra språk utan snarare beskriver 
en mindre grupps upplevelser. Emellertid kan resultaten ge information som kan 
användas för att förbättra nyanländas vårdutbildning.  

Praktiska implikationer  
Fenomenologisk forskning kan även leda till rekommendationer för förbättring i 
olika verksamheter, särskild inom områdena hälsa och konsultativ psykologi (Willig, 
2008). Resultaten i föreliggande studie tyder på att informanterna behöver fördjupa 
sina kunskaper om demens och lära sig strategier för att förbättra kommunikationen 
med personer med demens. Det är viktigt att känna till vårdtagares diagnos och de 
kognitiva förändringarna som ligger till grund för kommunikationsproblem 
(Lindholm, 2010). Författaren angav också att satsning på förbättrad kommunikation 
kan ses som en åtgärd som främjar de äldres välmående och leder till bättre villkor 
för de personer som ansvarar för deras vård. Handledning efter utbildning kan vara 
nödvändig. Genom handledning kan de nya utbildade utveckla förmågan att hantera 
yrkesmässiga utmaningar t.ex. att bemöta en äldre i förvirringstillstånd, 
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kommunicera med aggressiva äldre, reflektera över sina kommunikationssvårigheter 
och få råd och verktyg för att klara av olika samtalssituationer. Det kan också vara 
värt att reflektera över temat kommunikationsfärdigheter inom utbildningen. 

Framtida forskning 
Det skulle kunna vara intressant att fördjupa kunskapen om undersköterskors 
affektiva kommunikation, att få veta om denna förmåga är ett drag av deras 
personlighet, är kulturellt betingad eller om den har utvecklats genom utbildning. 
Flera studier behövs för att få en djupare förståelse om kommunikationen hos 
undersköterskor med svenska som andra språk vilken inte är helt fungerande. Det 
kunde också vara intressant att undersöka deras kommunikation med sina 
arbetskollegor, vid rapportering för att se vilka kommunikationssvårigheter uppstår 
och hur de hanterar dessa situationer. 

Slutsatser  
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur undersköterskor med 
svenska som andraspråk upplever kommunikationen med de äldre inom 
äldreomsorgen. Syftet var också att förstå hur de etablerar kommunikationen med de 
äldre, vilka svårigheter de upplever och vilka kommunikationsstrategier de 
använder. Huvudfyndet som framkom var att kommunikationen fyller viktiga 
funktioner för informanterna som handlingsfunktion och kontaktfunktion. Den 
verbala kommunikationen, det svenska språket, upplevdes som viktiga för dem för 
att de ska kunna utföra sina vårdarbeten eftersom de ständigt behöver motivera de 
äldre, förklara, ge tydliga instruktioner och bli förstådda. En förutsättning för att 
kunna kommunicera med de äldre är att etablera ett bra förhållande till dem. Detta 
nås genom att skapa och utnyttja situationer där informanterna kan visa att de bryr 
sig om de äldre, lära känna dem och samtidigt bli bekanta med dem. Informanternas 
inställning gagnar vårdtagarna. Tidigare har Heap (1995) påpekat att 
kommunikationen med de äldre är reducerad till bara det konkreta och funktionella. 
Detta stämmer inte med resultaten av föreliggande undersökning. Här beskrivs 
informanternas kommunikation som emotionell och varm. De delade positiva 
känslor med de äldre som glädje, entusiasm, och tillgivenhet. Denna affektiva 
kommunikation kan främja positiva känslor, trygghet och lugn hos de äldre. 
Informanterna upplevde olika påfrestningar, en av de svåraste var att klara av att 
kommunicera med de äldre dementa. 
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