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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Icke-verbal kommunikation är ett samlingsnamn för all information där man 

inte använder ord, till exempel ansiktsuttryck, gester, kroppsspråk, empati, ögonkontakt, 

beröring, aktivt lyssnande och tonfall. Forskning visar att den icke-verbala 

kommunikationen är svag i allvarliga vårdsituationer samt att patienten kan behöva mer 

icke-verbal kommunikation från sjuksköterskan. Det är nödvändigt för sjuksköterskan att 

kunna se olika patienter som unika individer och förstå att varje människa har sina egna 

omvårdnadsbehov. 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av icke-verbal 

kommunikation med patienter. 

 

Metod: Nuvarande examensarbete är grundat på litteraturstudier med åtta artiklar. 

Resultaten är uppställda i fem kategorier. 

 

Resultat: Resultatet beskrivs i fem kategorier: Sjuksköterskans personlighetsfaktorer, 

bristfälligt förhållningssätt hos sjuksköterskan, extra svåra kommunikationssituationer, 

icke-verbala uttryck hos patienten samt icke-verbala sociala aktiviteter. Studien visar att 

kommunikation med patienter ses som god omvårdnadspraxis och som en viktig del av 

vården. För att kunna bygga en god vårdrelation bör vårdpersonalen se patienten som en 

individ och ha kunskap om icke-verbal kommunikation. Sjuksköterskans personlighet och 

förståelse har stor betydelse när den icke-verbala kommunikationen används i vården. 

 

Diskussion: De flesta sjuksköterskorna i studien saknar förmåga att uppfånga icke-

verbala kommunikationstecken hos patienterna. Detta är något som behöver tränas mer 

och värdesättas bättre. 

 

Nyckelord: Omvårdnad, icke-verbal kommunikation, patientperspektiv, sjuksköterska - 

patienten- relation, beröring, empati, förståelse och kroppsspråk. 

 

 

 

 



    

 

Abstract 

 

Background: Non-verbal communication is a collection name for all the information 

through wordless cues, such as facial expressions, gestures, body language, empathy, eye 

contact, touch, active listening and intonation. Research shows a weakness in non-verbal 

communication in serious health situations, and that the patient may need more non-

verbal communication from the nurse. It is necessary for the nurse to be able to see the 

patient as a unique individual and understand that each person has their own care needs. 

 

Aim: The purpose of the study is to describe nurses´ experiences of non-verbal commu-

nication with patients. 

 

Method: This thesis is based on literature studies with eight articles. The results are 

tabulated in five categories. 

 

Results: The result is presented in five categories: the nurse´s personality factors, inad-

equate attitude of the nurse, extra difficult communication situations, non-verbal expres-

sion of the patient as well as non-verbal social activities. The study shows that communi-

cation with patients is seen as good nursing practice and as an important part of the care.  

In order to build a good care relationship, the staff should see the patient as an individu-

al and have knowledge of non-verbal communication. The nurse's personality and under-

standing are of great importance when non-verbal communication is used in health care. 

 

Discussion: Most nurses lack the ability to capture the non-verbal communication signs 

of the patient. This needs to be trained, put more value on and appreciated. 

 

Keywords: Nursing care, non verbal communication, patient perspective, nurse-patient-

relation, touch, empathy, emotion and body language. 
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1. Inledning 

Under min kliniska praktik upplevde jag många gånger situationer med försvårande 

omständigheter för kommunikation. Jag lade märke till att sjuksköterskorna ibland hade 

problem att kommunicera med patienter som hade svårt för att formulera sig i ord och föra 

samtal. Även om sjuksköterskan verkligen gjorde sitt bästa för att skapa ömsesidig förståelse 

var det uppenbart att det ibland förekom stora brister i både förståelse och 

kommunikationssätt. Ofta handlade det om patienter med invandrarbakgrund som hade 

problem att uttrycka sig verbalt på grund av språksvårigheter, men det kunde också bero på 

någon funktionsnedsättning hos patienten, t.ex. afasi eller problem med syn, hörsel eller 

demens. I sådana vårdsituationer är det viktigt att finna andra sätt att kommunicera, så att 

korrekt information både förmedlas och ömsesidigt kan förstås. Om så inte sker finns risk för 

misstag, som i värsta fall kan bli allvarliga. 

Som sjuksköterskestudent har jag tränat på hur man som sjuksköterska kan ta emot och ge 

information på ett yrkesskickligt sätt. Men jag har inte fått tillräcklig kunskap och insikt om 

den icke-verbala kommunikationens omfattning, innehåll och betydelse i möten mellan 

sjuksköterska och patient. Jag vill därför öka kunskapen inom detta område. 

2. Bakgrund 

2.1 Icke-verbal kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från latinets communicatio, som betyder ömsesidigt utbyte, 

låta få del i, få del av ( Nationalencyklopedin,1993). Redan den lilla babyn har förmåga att 

med ansiktsuttryck, joller eller skrik uttrycka tillfredsställelse eller missnöje. Vi människor 

har under årtusenden utvecklat olika metoder för kommunikation, t.ex. världens alla språk, 

bildkonst, skriftspråk, alfabetet, morsealfabetet och många fler möjligheter till meddelanden. 

Att kunna kommunicera och meddela oss med varandra är en förutsättning för ett 

meningsfullt och innehållsrikt liv. I en patient-vårdarrelation, där patienten är i 

beroendeställning, blir det ännu viktigare att man kan förstå varandra. Kommunikation mellan 

vårdgivare och vårdtagare handlar om informationsöverföring mellan minst två personer, 

vilka fungerar både som ”sändare” och ”mottagare”. För att kommunikationen ska bli 

meningsfull måste parterna förstå varandra. De måste ha en likvärdig uppfattning av 

omgivningen och omvärlden och ett fungerande, ömsesidigt symbolsystem (Hansen, 2002). 

När man träffar patienter med språkproblem, vilka kan bero på afasi orsakad av stroke, 

psykisk sjukdom, sänkt medvetandegrad eller bristande språkförståelse, eller som av andra 
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skäl saknar förmåga till adekvat verbal kommunikation så kan kunskap om och förmåga att 

använda uttryck och metoder för icke-verbal kommunikation vara direkt avgörande för den 

ömsesidiga förståelsen. Det krävs mycket kompetens från sjuksköterskan för att förstå den 

icke-verbala kommunikationens olika uttrycksformer och kunna tolka budskapens innehåll. 

Det fordras både etik och empati (Eide & Eide, 1997). Med empati menas med att 

sjuksköterskan bör ha medkänsla, inlevelseförmåga, kunna vara deltagande och ha förmåga 

att känna medlidande för patienten i dennes situation. Det är också viktigt med sympati. Ordet 

sympati kommer från grekiska sympa´ theia, som betyder medkänsla, medlidande, likadan 

känsla (Nationalencyklopedin,1993). Nilsson & Waldemarsson (1994) anser att icke-verbal 

kommunikation är den bästa möjligheten att tillfredsställa behovet av information och 

förståelse i samarbetet med patienter som har svårt att klara verbal kommunikation. 

2.2 Kroppsspråkets betydelse för den icke-verbala kommunikationen 

Med begreppet kroppsspråk, även kallat kroppskommunikation, menas olika kroppsrörelser 

som vi använder för att förmedla information ( Nationalencyklopedin,1993). Icke-verbal 

kommunikation är ett annat och synonymt sätt att förklara ordet kroppsspråk. Även tonfall 

eller artikulation kan inrymmas i begreppet. Kroppskommunikation som begrepp kan delas in 

i ett klassifikationssystem. Vanligast är mottagarbaserad, då man utgår från vilket sinne (syn, 

hörsel, känsel, lukt och smak) mottagaren uppfattar budskapet med, sändarbaserad, då man 

utgår från vilken kroppsdel budskapet skickas med samt funktions- eller innehållsbaserad, då 

man utgår från den funktion eller det innehåll budskapet förmedlar. 

Kroppskommunikation har en lång historia, bl.a. ansågs den ha stor betydelse inom 

talekonsten i både de grekiska och romerska kulturerna. Kroppsspråk är alltså något vi 

människor medvetet, men också omedvetet, kan använda och innebär att olika delar av vår 

kropp kan brukas till att dels förstärka det vi uttrycker i ord, dels helt ersätta det talade ordet. 

Ansiktsuttryck/mimik, ögonen (”själens spegel”), tystnad (”talande tystnad”) och fysisk 

beröring (för att lugna, trösta eller markera närhet) är exempel på parametrar som möjliggör 

icke-verbal kommunikation. Sjuksköterskans erfarenhet, professionalitet och förmåga till 

empati och medkänsla har stor betydelse (Travelbee, 1971). Förflyttnings- eller 

rörelsemönster och sättet att hålla kroppen i förhållande till personen man kommunicerar med 

(Eide & Eide, 1997) kan ge viktiga signaler. Att vända sig bort från eller mot den man 

samtalar med kan visa på ogillande/avståndstagande respektive intresse/gillande/närhet. 

Armar i kors över bröstet och en stel och orörlig kroppshållning kan tyda på bristande 

engagemang, osäkerhet och otrygghet. Eide & Eide (1997) beskriver några betydelsefulla 
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faktorer för att underlätta en bra kontakt: att vara relationsfokuserad och visa intresse och 

engagemang (vara tillvänd), att använda kroppsspråk för att förstärka och stödja samtalet 

(mimik, huvud- och handrörelser, ögonen) samt att inte vara stressad vilket är ett hinder för 

tillit i relationen. 

2.3 Forskning om icke-verbal kommunikation 

Faulkner (1995) uttrycker att den icke-verbala kommunikationen behöver uppmuntras och att 

den fordrar skickliga utövare inom sjukvården, vilket är till gagn för både vårdgivare och 

vårdtagare. Medvetenhet om det egna kroppsspråket i olika situationer kan vara betydelsefullt 

för att underlätta kommunikationen då de flesta personer använder kroppsspråk i form av 

gester och mimik för att understryka och bekräfta vad ett samtal uttrycker. Här finns dock 

både personliga och kulturella skillnader, där man ibland kan höra uttryck som ”sydländskt 

eldig och engagerad” och ”nordiskt reserverad och sval”. Äldre personer har jämfört med 

yngre nedsatta kroppsfunktioner, t.ex. syn och hörsel (Caris-Verhallen, Kerskstra & Bensing, 

1999).  Äldre kan ha en nedsatt perspektivförmåga och också svårigheter att uttrycka klart vad 

de vill. Kommunikationen med äldre kan då väsentligt underlättas och förtydligas med hjälp 

av kroppsspråket. Likaså är kroppsspråket till god hjälp att uppnå förståelse vid 

kommunikation med personer med funktionshinder (Chambers, 2003). Att hjälpa en patient 

med okomplicerad förflyttning, t.ex. resa sig och sträcka på benen, utföra rörelseövningar, 

kort sagt ge en hjälpande hand, är ett sätt att skapa kontakt som i sin tur kan leda till bättre 

förtroende och förståelse. Det kan i sin tur vara befrämjande för kommunikationen (Routasalo 

& Isola, 1998). 

 McCabe (2004) beskriver att en empatisk sjuksköterska tack vare sin förmåga att sätta sig 

in i patientens situation kan kommunicera på ett sådant sätt att det inger patienten en känsla av 

förståelse, större säkerhet, minskad ångest och rädsla för att inte vara förstådd. Att ge tid till 

patienten är att visa respekt för dennes behov och hela situation, vilket även skapar utrymme 

till att lära sig dennes kroppsspråk. På så sätt förbättras möjligheterna till ökat välbefinnande 

för patienten (McCabe, 2004). 

Icke-verbal kommunikation har stor betydelse vid vård av patienter som får andningsstöd 

via respirator (Wojninki-Johansson, 2001). Ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppsspråk/gester, 

läsa läpprörelser, beröring och att nicka/skaka på huvudet vid ja/nej-frågor anges som 

exempel. De flesta av patienterna uppfattade givna budskap och kände att de via icke-verbal 

kommunikation hade god kontakt med sjuksköterskorna och att de förstod deras behov, 
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känslor och tankar. Få patienter gav uttryck för att sjuksköterskornas kompetens var 

otillfredsställande. 

Att som sjuksköterska kommunicera med ord och nyanser i tonfall och samtidigt lägga 

märke till hur patienten reagerar, t.ex. med ansiktsuttryck (ser orolig, frågande, förvånad eller 

glad ut) ger utmärkt möjlighet till kontakt även när patienten bara förmår att meddela sig icke-

verbalt (Davidhizar & Giger, 1994). Respektfullt bemötande, intresse, aktivt lyssnande och en 

engagerad sjuksköterska är för patienten bevis på att sjuksköterskan är delaktig, seriös och 

månar om patientens integritet, värdighet och välbefinnande (Caris-Verhallen, Kerkstra & 

Bensing, 1999). 

2.4 Sjuksköterskans roll 

Det är viktigt att sjuksköterskan anstränger sig att göra sitt bästa för patienten och dennes 

anhöriga genom att använda kroppsspråket för att uppmuntra och stödja sina patienters 

kommunikation. Detta gäller i alla vårdsituationer och inte bara i förhållandet till patienter 

med kommunikationsproblem. Sjuksköterskans förhållningssätt och uppträdande är alltid av 

stor betydelse. Det är viktigt att förmedla trygghet i relationen via ögonkontakt, vara 

lyhörd/förstående och kunna lyssna för att uppnå en bra patient-vårdarrelation. En 

bekräftande sjuksköterska måste ha förmåga att se patientens hela situation och vara både 

professionell, ödmjuk, empatisk och engagerad (Eriksson & Nilsson, 2008). 

2.5 Kommunikation med patienterna 

Kommunikation är en viktig del av vården för både patienternas och deras anhörigas 

välbefinnande. Dålig kommunikation kan orsaka problem i form av depression och känsla av 

hopplöshet, vilket också innebär försämrad livskvalitet för patienten. I krissituationer 

accentueras detta ytterligare. Om sjuksköterskan upplever sig kompetent och stark i sin roll 

ökar också känslan av delaktighet i kommunikationen, vilket i sin tur leder till bättre 

vårdkvalitet (Citak, Toruner & Gunes, 2013). Kommunikationen anses vara av grundläggande 

betydelse i vårdarbetet. Bra och tydlig kommunikation genom t.ex. beröring påverkar 

tillfrisknandet i gynnsam riktning. Den verbala kommunikationen sker via samtal och 

skriftväxling medan den icke-verbala uttrycks via beteenden såsom gester, kroppshållning, 

minspel, ansiktsuttryck och tystnad. Korrekt och tydlig kommunikation är särskilt viktig inom 

den omvårdande professionen då den ger möjlighet till det bästa omhändertagandet (Zani, 

Silva Marcon, Pamplona Tonete, Garcia de Lima Parada, 2014). Ansiktsuttryck, kroppsspråk 

och ögonkontakt är tydliga exempel på icke-verbal kommunikation som gör det möjligt att 
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informera patienten och ingår därför som en naturlig del i sjuksköterskans förhållningssätt i 

omvårdnadsarbetet (Davidhizer & Giger, 1999). 

Misslyckas man som sjuksköterska med att skapa en god vårdrelation kan detta leda till 

vad som kallas vårdlidande för patienten, med negativa känslor av förödmjukelse då patienten 

inte blir sedd och lyssnad på. Denne fråntas rätten att vara delaktig i den egna hälsoprocessen 

och går även miste om det positiva som en god vårdrelation kan innebära.  

Det är viktigt att tänka på att patienter som är i behov av vård redan från början är i ett 

underläge där de är mycket utsatta. När de dessutom i en sådan situation utsätts för ett ”icke-

vårdande” kan det leda till att de upplever känslor av att inte vara värda att vårdas (Dahlberg 

& Segesten, 2010). 

När vården inte är vårdande uppstår olika typer av vårdlidande som exempelvis kan 

innebära kränkning av patientens värdighet, maktutövning eller utebliven vård. Vårdlidandet 

handlar ofta om okunskap och obetänksamt handlande hos sjuksköterskan (Eriksson, 1994). 

Det krävs därför en ökad medvetenhet om dessa problem för att undvika den här formen av 

lidande för patienterna.  

Vårdrelationen är själva kärnan i vården och gör det möjligt för sjuksköterskan att få ett 

möte med ”hela människan”, vilket är en förutsättning för patientens delaktighet i den egna 

hälsoprocessen (Eriksson, 2004) 

2.6 Problemformulering 

Effektiv kommunikation inom vården handlar om hur sjuksköterskor kan kommunicera med 

sina patienter verbalt och icke-verbalt samt genom att lyssna. Ett bra bemötande av patienten 

bekräftar de känslor patienten uttrycker på olika sätt. I situationer där kommunikationen kan 

vara svår att genomföra är det av extra stor betydelse att sjuksköterskan har rätt kunskap om 

icke-verbal kommunikation och dess betydelse. Med ökad kunskap om icke-verbal 

kommunikation utvecklas vården med både ökad förståelse och förbättringar till nytta för alla 

inblandade.  

Dålig kommunikation mellan sjuksköterska och patient leder till problem i vårdsituationen 

både för patienten och sjuksköterskan. Det har ofta visat sig att patienter som har svårighet att 

uttrycka sig verbalt får problem i vården.  

En svårighet som ofta förekommer i relationen mellan sjuksköterska och patient är att 

sjuksköterskan inte får den tid som fordras för att få till stånd en icke-verbal kommunikation. 

Sjuksköterskans uppgift är att skapa en god vårdrelation som bidrar till att förbättra patientens 
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hälsotillstånd och tillfredsställa hans/hennes behov samt gör det lättare att uppfatta patientens 

önskningar och krav.   

Därför vill författaren med detta arbete lyfta fram och beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av icke-verbal kommunikation med patienter. 

3. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av icke- verbal 

kommunikation med patienter. 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Travelbee (1971) framhåller i sin omvårdnadsteori ”Interaktionsprocessen”, som hon menar 

innehåller flera stadier, hur stor betydelse både den verbala och den icke-verbala 

kommunikationen har för samspelet mellan vårdgivare och vårdtagare. Med interaktion avses 

en process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra 

genom språk, gester, symboler etc. (Nationalencyklopedin, 1993). Interaktion i vården 

förutsätter bl.a. att vårdgivaren har god kännedom om vårdtagarens totala situation. Hit hör då 

inte enbart den aktuella vårdorsaken utan också kunskap om kulturell bakgrund och 

livssituation i stort. Detta är betydelsefull information som är viktig att känna till för såväl 

studenter i sjuksköterskeutbildningen som yrkesverksamma sjuksköterskor. 

Interaktionsprocessen omfattar enligt Trevade fem faser. ”Det första mötet” mellan två 

människor har avgörande betydelse för hur man fortsättningsvis förstår och respekterar 

varandra. Man avläser varandras personligheter och bildar sig en uppfattning om vem den 

andre är (Kirkevold, 2000). ”Identiteter växer” fram så att de uppfattningar man haft om 

varandra från början förstärks eller förändras i takt med att man lär känna varandra. Man blir 

mer personlig, ser varandra mer som individer och inte i rollerna som vårdgivare och 

vårdtagare (Kirkevold, 2000). ”Empatifasen” kommer då man nått därhän att man förstår hur 

en annan människa känner och vilka behov denna har. Detta är av stor betydelse i vårdarbetet 

och naturligtvis i alla relationer mellan människor. Med empatisk förståelse följer också 

medkänsla av den andre (Kirkevold, 2000). Nästa fas är ”Sympatifasen”. Sympati kommer 

från grekiskans sympa´theia och betyder medkänsla, medlidande, likadan känsla 

(Nationalencyklopedin, 1993). I vårdsituationen innebär det att vårdaren ser den vårdade med 

förståelse, känner med denne och därigenom kan förmedla hjälp i en svår situation. 

”Ömsesidig förståelse och kontakt” är slutligen fasen då det uppstår ömsesidig förståelse 

med tillit, delade tankar och känslor. Då upplevelsen blir delad uppstår också en känsla av 
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meningsfullhet. För att kunna uppnå sådan kontakt är kommunikationen av central betydelse i 

den mellanmänskliga relationen. Parterna kan nu mötas i förtroendefullt samförstånd, såväl 

verbalt som icke-verbalt. För att kunna använda sig själv som ett instrument krävs stor 

medvetenhet om det kroppsspråk man förmedlar som sjuksköterska (Kristoffersson, 1998). 

5. Metod, urval och analys 

Litteraturstudie är en bra metod för att undersöka vad som tidigare gjorts och dokumenterats 

inom ett område, för att se vilka resultat man kommit fram till samt för att se om olika 

forskare kommit fram till likvärdiga slutsatser (Forsberg & Wengström, 2008). Författarens 

kunskapsprövning baseras på en överblick av litteraturen i överensstämmelse med Friberg 

(2012). Friberg menar att det är en arbetsmetod med utgångspunkt för att framkalla en 

begriplig illustration av ett särskilt kunskapsområde. Sökorden som användes var: nursing 

care, non-verbal communication, patient perspective, nurse-patient-relation i databaserna 

Chinahl plus med full text, Pubmed, Medline med full text.   k                   

     nsningarna Peer Review, Abstract Available, Full Text och engelska. Ordet ”non-verbal 

communication” gav varierande träffar. För att få en bredare och mer specifik sökning i 

databaserna kombinerades de olika sökorden med ordet AND. Orden dying patient, touch, 

empathy, emotion och body language kombinerades med ovan nämnda sökord för att kunna 

få bättre resultat (se matris 1). I första hand gjordes en förberedande och bred artikelsökning. 

Vid val av artiklarna lästes först 157 titlar och därefter valdes 60 sammanfattningar med 

relevans för området. Tjugo sammanfattningar passade syftet och dessa artiklar lästes i sin 

helhet. Därefter valdes åtta vetenskapliga artiklar ut.  Artiklarna med för ämnet relevant 

innehåll har sammanställts i en matris utifrån vilken materialet bearbetats vidare och 

analyserats (se matris 2). 

I analysen av valda artiklar användes Fribergs (2012) analysmetod för att tillförsäkra 

ämnets och innehållets vetenskapliga relevans och aktuell giltighet. Varje artikel lästes flera 

gånger för att författaren skulle kunna få en klar bild av innehållet (Friberg, 2012). Därefter 

markerades centrala teman i varje artikel och de meningsenheter, som ansågs ha betydelse och 

                              rgkodades. Liknade teman i de olika artiklarna färgkodades 

med samma färg, vilket tydliggjorde och underlättade urvalet av olika teman och subteman. I 

          rgkodningen kunde likheter och skillnader enkelt identifieras. Därefter granskades 

och sammanfattades resultaten från varje artikel. Detta gjordes för att ytterligare kontrollera 

överensstämmelsen med uppsatsens syfte samt för att identifiera väsentliga likheter och 

skillnader. Därefter sorterades resultaten i en hierarkisk gruppering med fem teman. 
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6. Forskningsetiska överväganden 

Författaren har bara inkluderat artiklar som är granskade och godkända efter etiskt 

övervägande. Redovisningen baseras på data som tidigare publicerats och godkänts för 

publikation, dels som fristående artiklar/rapporter, dels i olika vetenskapliga tidskrifter, t.ex. 

Journal of Advanced Nursing. Redovisningen har gjorts sakligt och objektivt. Författaren har 

varit medveten om sin egen uppfattning och hållning i ämnet och har tänkt igenom vad som 

kan inverka på ämnet och uppsatsens innehåll. För att undvika att artiklarna tolkades utifrån 

författarens egna tankar och åsikter har de bearbetats nära textens innehåll.  

 

7. Resultat 

Att kommunicera med patienter ses som god omvårdnadspraxis och som en viktig del i 

vården. Denna studie ger belägg för att flera olika faktorer och omständigheter påverkar den 

kommunikativa processen mellan sjuksköterskan och patienten. Resultatet beskriv i fem 

teman; Sjuksköterskans personlighetsfaktorer, Bristfälligt förhållningssätt hos sjuksköterskan, 

Extra svåra kommunikationssituationer, Icke-verbala uttryck hos patienten, Icke-verbala 

sociala aktiviteter. 

7.1 Sjuksköterskans personlighetsfaktorer 

Sand (2002) visar att sjuksköterskor med förmåga till empati också är känsliga när det gäller 

icke-verbal kommunikation och brukar ha stor kapacitet för att förstå patienten och visa 

medkänsla för denne. Studien visar å andra sidan att empatiskt lagda sjuksköterskor kan ha 

svårt att uppfatta icke-verbal kommunikation och att mindre empatiska sjuksköterskor ändå 

kan ha stor förmåga att förstå patientens icke-verbala kommunikation. 

Sjuksköterskans förhållningssätt till patienterna är alltid av stor betydelse. Gilbert 

beskriver i en rapport (2004) att en bra och fungerande icke-verbal kommunikation uppstår 

när sjuksköterskor har förmåga att bemöta patienterna med ett varierat och anpassat 

förhållningssätt eftersom varje människa och varje vårdsituation är unik. Faktorer i 

bemötandet som särskilt lyfts fram är lugn och tillit, att visa ömhet samt att uppträda 

informellt och icke-dominant.  

Sundin (2002) har i sin forskning kunnat påvisa att empatisk duglighet hos sjuksköterskan 

har stor betydelse för kommunikationen med patienten och förmågan att individuellt 

patientinriktat pröva sig fram när han/hon känner sig osäker över om kommunikationen 

fungerar. Här framhålls också betydelsen av att sjuksköterskan är utbildad i patientsamverkan 

för att kunna förmedla medkänsla, empati och förståelse för patientens behov och önskningar. 
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Det är viktigt att kunna kommunicera strukturellt och förstå vilka kommunikativa sinnen man 

kan använda för att förstå och bli förstådd i situationer när man inte har lärt känna 

vårdtagaren. Studien visade också att sjuksköterskor som har kunskap, förmåga att vara lugna 

och inte stressa upp sig också ger intryck av att vara positiva, säkra i sin yrkesroll och 

respektfulla mot patienterna. 

7.2 Bristfälligt förhållningssätt hos sjuksköterskan 

Olika bristfälliga förhållningssätt hos sjuksköterskan kan bidra till en negativ 

patientupplevelse och otillfredsställande omvårdnad (Wiman & Wikblad, 2004). Till de 

bristfälliga förhållningssätten hör bristande engagemang, hjärtlöshet, omänsklighet, 

okänslighet/känslokyla och fokus på tekniken. Känslokyla och mekaniskt bemötande brukar 

enligt Wiman & Wikblad vara det uttryckssätt som medför bristfällig omvårdnad och att 

patienterna känner sig ledsna och får dåliga erfarenheter av att vara vårdtagare. Författarna 

påtalar även att sjuksköterskor som fokuserar mycket av sin uppmärksamhet på all teknik som 

ofta omger patienterna riskerar att uppträda likgiltigt och känslomässigt oengagerat visavi 

patienterna. Det finns även andra faktorer som påverkar kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient negativt, t.ex. telefonen som anses vara en störande faktor. Det 

behövs tid för att kunna arbeta ostört, få ögonkontakt och lyssna. Icke-verbala uttryck som 

ögonkontakt, kroppsspråk och att sätta sig ner några minuter och lyssna kan innebära den 

stora skillnaden mellan en god eller bristfällig relation. Studien visade att upplevelsen av att 

inte bli bekräftad eller lyssnad till gjorde att patienten kände sig kränkt och inte som en hel 

människa (Wiman & Wikblad, 2004). 

7.3 Extra svåra kommunikationssituationer 

I en studie uppfattade sjuksköterskor att det var meningsfullt med både icke-verbal och verbal 

kommunikation. De ansåg att oklarheter och felaktig tolkning i kommunikationen kunde leda 

till stor risk för bristande vårdkvalitet och uppfattade att frustration och otrevliga situationer 

ofta uppstod om kommunikationen misslyckats (Alasad & Ahmad 2004). De deltagande 

sjuksköterskorna ansåg generellt att kommunikation med svårt sjuka patienter är en viktig del 

av god omvårdnad, men ändå förelåg bevis för att kommunikationen inom dessa 

vårdavdelningar inte effektivt och konsekvent tillämpades utan till och med sågs som ett 

hinder för ”att få jobbet gjort”(Alasad & Ahmad 2004). 

Sjuksköterskorna i studien ansåg dock att kommunikationen ofta kunde glömmas bort 

bland de många andra behov patienten hade, och att en av orsakerna var att kommunikation 



 

 10 

med kritiskt sjuka patienter lätt kan åsidosättas eftersom den ses som ”nedslående”, och oftast 

är en ”envägskommunikation” (Alasad & Ahmad 2004). 

Hemsley (2001) menar i sin studie att alla sjuksköterskor som vårdade patienter med stroke 

och deltog i studien var överens om och införstådda med  vikten av att kunna utrycka sig 

genom att använda och tyda kroppsspråk och ansiktsuttryck. Användning av olika tecken, 

gester och kroppsspråk har visat sig fungera bra och upplevs positivt i kommunikationen med 

patienter som har av afasi. 

7.4 Icke-verbala uttryck hos patienten 

I en studie av Hubbard (2002)  framkom att äldre personer med demenssjukdom använder 

icke-verbala beteenden på olika meningsfulla sätt för att ”definiera och tolka, samt 

kommunicera med sig själva, och aktivt tolka andras beteende”. En viktig orsak är att en del 

äldre personer har svårt att höra och därför behöver vara fysiskt nära personer de talar med. 

Andra orsaker kan vara att äldre dementa genom kroppsspråket vill visa sitt engagemang eller 

visa att de vill initiera en konversation ( Hubbard, 2002). 

   Resultaten visade även att en del av de äldres icke-verbala beteende hade flera betydelser, 

exempelvis gav en av forskningsdeltagarnas icke-verbala beteende uttryck för att han var 

engagerad i någon typ av konversation, men forskarna tolkade hans beteende som ett sätt 

dölja sin oförmåga att samtala (Hubbard, 2002).   

I en kvantitativ studie (Yogo et al., 2000) där sjuksköterskor och studenter jämförde 

patienternas känslomässiga hälsotillstånd utifrån deras röstläge eller innehållet i det som 

sades, visar resultatet att hälsotillståndet värderades mer positivt utifrån röstläge än det 

faktiska innehållet i samtalet. 

7.5 Icke-verbala sociala aktiviteter 

Man kan således dra slutsatsen att äldre personer med demens ofta använder sig av samt 

tolkar icke-verbalt beteende i speciella sociala sammanhang. Hubbard (2002) konstaterade att 

äldre människor använder icke-verbalt beteende för att förstärka betydelsen av verbal 

kommunikation. Några av de äldre som observerades visade genom kroppsspråk exempelvis 

sin nyfikenhet över vad forskarna skrev. Det sociala sammanhanget var här dagcentret och de 

specifika situationerna de som uppstod inom de sociala integrationerna bland de äldre, deras 

professionella vårdgivare, forskare och andra äldre personer som fanns på dagcentret. Den 

lokala omgivningen är den kontext som påverkar dessa människors livskvalitet, eftersom det 

är en arena där mellanmänskliga relationer antingen kan utvecklas eller tryckas ned 

(Hubbard,2002). 
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I dagcentret i Hubbards undersökning uppmanades personalen att bedriva sociala 

aktiviteter som inte var beroende av muntlig kommunikation samt att observera och tolka 

icke-verbala beteenden hos de äldre med demens. På så sätt bildade man ett socialt 

sammanhang där de äldre med demens var engagerade i meningsskapande situationer 

försedda med medel att kunna utföra icke-verbal kommunikation (Hubbard,2002).  

Icke-verbal kommunikation har fyra viktiga fördelar: För det första ger den ett sätt att 

förstå vad äldre personer med demens tänker och känner när sjukdomen börjar hämma deras 

verbala kommunikativa förmåga. För det andra ger den strategier som bygger på icke-verbalt 

beteende och har potential att vara inkluderande, eftersom alla äldre människor, även de som 

kan ha svårt att kommunicera muntligt, får delta. För det tredje vidgas omfattningen och 

möjligheterna för äldre människor att utveckla relationer eftersom det finns mindre beroende 

av muntlig kommunikation. För det fjärde möjliggör det för äldre människor med demens att 

kommunicera och undvika isolering, men också att undvika att genera andra som en 

konsekvens av att säga saker högt (Hubbard, 2002). 

8. Diskussion 

I metodavsnittet sker ett resonemang kring arbetets metod, urval och analys (Friberg, 2012).  

Vidare diskuteras litteraturstudiens resultat utifrån Travelbees teori och relevant vetenskaplig 

litteratur.  

8.1 Metoddiskussion 

Datasökningen avgränsades till engelskspråkiga artiklar, något som kan ha lett till att viktig 

och intressant litteratur utelämnats. Vid sökningen i databaserna upptäcktes forskning från 

hela världen: USA, Asien, Irland, Kanada, Norge och Sverige. 

Det finns risk för att översättningen från engelska till svenska blir trubbig, men författaren 

gjorde ett försök att översätta så korrekt som möjligt med hjälp av svenskt-engelskt lexikon 

och utan att tillsätta egna ord eller åsikter i texten. Utfallet varierade beroende på vilka sökord 

som användes, något som gav en struktur som blev grunden till hur artiklarna kategoriserades 

efter innebörd eller ämne. Vetenskapliga arbeten som diskuterar icke-verbal kommunikation 

är svårfunna och det var inte möjligt att hitta särskilt många arbeten inom området, trots ett 

omfattande sökarbete.  

Trovärdigheten i vissa artiklar kan också ifrågasättas då resultaten utgår från mycket små 

försöksgrupper. Författarens resultat baseras på litteraturstudier där resultatet av icke-verbal 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient kunnat observeras och beskrivas. 
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Sjuksköterskans roll vad gäller icke-verbal kommunikation är enligt författaren osäker, då 

frågan om hur yrkesgruppen hanterar problemet/möjligheten inte verkar vara särskilt 

                           rfattaren till denna studie arbetar inom ett särskilt boende och har 

därfö                             ta patienter med kommunikationssvårigheter. Därför är 

författaren medveten om hur oerhört viktigt det är att ha förmåga att både förstå och förmedla 

icke-verbala meddelanden och hur detta i sin tur underlättar förståelsen och förtroendet, vilket 

har stor betydelse för att patienten skall få så god omvårdnad som möjligt. Denna 

förförståelse kan naturligtvis ha påverkat författaren i arbete med studien, men för att minska 

risken skrevs några tankar om författarens åsikter ner innan själva bearbetningen påbörjades. 

På så sätt kunde författaren gå tillbaka till dessa och kontrollera att de inte påverkade 

analysen.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av icke- verbal 

kommunikation med patienter. Resultat visar att sjuksköterskans förmåga att känna empati är 

en betydelsefull aspekt som dels medverkar till förståelse för patientens situation, dels gör att 

samarbetet mellan sjuksköterska och patient underlättas, eftersom båda parter då kan känna 

och uppleva ömsesidig förståelse och förtroende i relationen. Faulkner (2005) belyser att icke- 

verbal kommunikation är en betydelsefull del av sjuksköterskans sätt att kommunicera med 

patienterna vid olika omvårdnadsåtgärder. MacCabe (2004) beskriver att empati anses vara 

den viktigaste personliga egenskapen hos en sjuksköterska för att lyckas med icke- verbal 

kommunikation, men även ett varierat och patientanpassat förhållningssätt.  

Sjuksköterskans förmåga att känna empati är en meningsfull aspekt som dels medverkar 

till förståelse för patientens situation, dels gör att samarbetet mellan sjuksköterska och patient 

underlättas eftersom båda parter då kan känna och uppleva ömsesidig förståelse och 

förtroende i relationen. Empati är ett huvudbegrepp och spelar en central roll i Travelbees 

omvårdnadsteori. Empati uppfattas av Travelbee (1971)  som ett förhållningssätt som är 

nödvändigt för det goda samspelet och interaktionen mellan patienten och sjuksköterskan. 

I Travelbees omvårdnadsteori omtalas olika faser i förhållandet mellan sjuksköterska och 

patient. En av dessa faser är Sympati, som är ett värdefullt verktyg. Författaren fann dock inga 

relevanta artiklar om detta. Ordet sympati betyder medkänsla och medlidande. När 

sjuksköterskan känner sympati med sin patient förmedlas en känsla av förståelse och inlevelse 

till patienten, som därigenom kan känna sig både förstådd och accepterad och därmed också 
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mindre otrygg i en situation som innebär beroende. Både empati och sympati är hjälpmedel 

och verktyg för att yrkesskickligt bemöta patienten med respekt och samtidigt beakta 

patientens integritet. Sympati och medkänsla innebär enligt Henriksen & Vetlesen (2001) att 

sjuksköterskan verkligen är tvungen att ha tillräcklig kännedom om empatisk förmåga och 

empatiskt synsätt. Det får hon/han genom kunskapsträning, kommunikation med patienter, 

vägledning, råd och undervisning. Att diskutera moraliska och etiska frågeställningar kan vara 

ett sätt att erhålla mer kunskap och förståelse, något som i sin tur ökar sjuksköterskans 

medvetenhet och gör henne/honom skickligare i samspelet med patienten. 

Empati är grundkonstruktionen för varje lyckad patientkontakt och fungerande 

informationsöverföring mellan sjuksköterska och patient. Viljan att ta emot information, vara 

tillgänglig, påverkbar och uppmärksam mot andra människor utifrån deras förutsättningar 

förutsätter ett flexibelt, dvs. anpassningsbart, empatiskt förhållningssätt. Detta fordrar träning 

för att utvecklas och ständigt förbättras. Det betyder att sjuksköterskan måste vara aktivt 

uppmärksam och närvarande i relationen till patienterna, eftersom varje individ är unik i sitt 

sätt att reagera (Eide & Eide, 1997). Enligt Travelbee (1971) påverkar 

kommunikationsprocessen den mellanmä                            r en förutsä         r god 

omvårdnad. Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan och patienten har tolkat varandra 

rätt. Travelbee menar även att kontakten mellan sjuksköterska och patient också är viktig dels 

för att vårdaren kan få information från patienten, dels för att den sjuke ges möjlighet att 

                          lp.  

 Andra viktiga egenskaper hos vårdpersonalen, som visades i resultatet är: Lugn, kunskap 

och tillit samt att uppträda informellt och icke-dominant. På liknande sätt beskriver Kacpereks 

(1997) hur meningsfull icke-verbal kommunikation är i mötet med patienten. Hon utförde 

arbetet som sjuksköterska när hon tappade rösten. Det medförde att hon som alternativ fick 

möjligheter att utnyttja och praktisera icke-verbal kommunikation. Det medförde i sin tur att 

hon förändrade sitt tankesätt och insåg att den icke-verbala kommunikationen är mycket 

meningsfull i de flesta situationer. Hon upptäckte att när hon själv inte var pratsam 

kommunicerade patienterna mer, vilket underlättade observationen av och förståelsen för 

patientens önskningar, brister och behov. Hon upptäckte till och med att hon förstod 

patientens icke-verbala tecken på ett bättre sätt.  ven Travelbee                  

       terskor bö                                                        tta en god 

kommunikation med patient. 
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Bristande medvetenhet och kunskap om betydelsen av icke-verbal kommunikation kan 

bidra till försämrad kontakt med patienten, vilket i sin tur kan leda till bristande vård och 

omsorg. Brist på tid kan resultera i att sjuksköterskan i samspelet med patienten misslyckas 

med kommunikationen så att viktig information angående patientens tillstånd, vilja och 

önskemål blir ofullständig eller går helt förlorad. Otillräckligt med tid är ett hinder för 

sjuksköterskan att sitta ostörd med patienten för att på ett tryggt sätt kunna genomföra och 

förstå komplicerade och besvärliga förklaringar eller tecken som befordras eller översänds, 

vilket framkommer i forskning genomförd av Sorlie et al. (2005) och Spencer et al. (2004). 

Där poängterades MacCabe (2004) också hur viktigt det är för patienterna att man lyssnar 

på dem och att de blir bekräftade, för att de ska känna sig som människor och inte bara som 

sjukdomsfall. Sjuksköterskor som genom sitt kroppsspråk visa avståndstagande, brister i god 

ögonkontakt och helt fokuserar på den medicinska behandlingen gör att patienterna känner sig 

betydelselösa. 

Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter och yrkesroll att besitta sådan kompetens att 

hon/han har förmåga att både förstå och förmedla icke-verbala meddelanden mellan sig och 

patienten. Det kan t.o.m. ifrågasättas om en sjuksköterska som inte anstränger sig att icke-

verbalt samspela med patienten verkligen passar i rollen som sjuksköterska eftersom 

omvårdnaden då riskerar att bli av dålig kvalitet. Det är viktigt att sjuksköterskor kan skapa 

en god relation med sina patienter och detta kan de göra genom att ha goda kunskaper om 

deras situation, historia och sjukdom, utan att alltför mycket identifiera sig med patienten 

(Travelbee,1971). Det framkom också i flera artiklar att andra orsaker till att 

kommunikationen kan glömmas bort kan vara att patienten har så många andra behov eller att 

sjukdomen är så kritisk och nedslående att det är svårt att kommunicera. Men det som 

verkligen poängterades var att bristande medvetenhet och kunskap om betydelsen av icke-

verbal kommunikation kan bidra till försämrad kontakt med patienten, vilket i sin tur kan leda 

till bristande vård och omsorg. 

Många personer är väldigt känsliga för ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk och därför är 

det viktigt att personalen är medveten om detta och använder dessa kommunikationsmedel 

tillsammans med språket för att skapa förtroende och trygghet (Caris-Verhallen, 1999). 

Vidare visade Wojnicki-Johans (2001) studie om hur sjuksköterskor använder ja och nej- 

frågor, papper och penna, gester, ögonkontakt och läpptydning för att kommunicerar med 

svårt sjuka patienter, vilka på detta sätt blir mindre stressade och känner sig bättre till mods då 

de upplever sig som delaktiga i behandlingen. 
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Tystnad i samspelet mellan sjuksköterska och patient kan vara besvärligt för sjuksköterskan 

att hantera. Tystnad kan innebära att situationen är lugn, avslappnad och förtroendefull, men 

också att den är spänd, osäker, besvärande eller rentav provokativ. Varje mellanmänsklig 

situation är unik och kräver individuellt bemötande och hantering. Hansen (2002) påstår att 

tystnad i samvaron kan leda till att sjuksköterska och patient i lugn och ro får tid att fundera. 

På så sätt kan tystnaden vara meningsfull och bli ett verktyg till att hitta 

kommunikationsmetoder som gör att man förstår varandra. Snarare än att förlita sig på 

verbala uttryck måste vårdutövare utveckla metoder för att både tolka och uppmuntra 

användningen av denna form av kommunikation. 

Hanssen (2005) och Caris-Verhallen (1999) påtalar att ansiktsuttrycket är betydelsefullt och 

har en huvudroll när det gäller icke-verbal kommunikation. Det bör därför tillämpas av 

sjuksköterskan vid patientsamverkan för att kunna förmedla medkänsla, empati och förståelse 

för patientens behov och önskningar.                                       terskan och 

patienten har, enligt Travelbee (1971), uppn                                                  

                                                                                       gon som 

man har fullt förtroende för. Det är nödvändigt att kommunikationen fungerar bra fö         

  dan kontakt ska kunna etableras. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna var medvetna om informationens betydelse och att de 

ansåg att det var väldigt viktigt att kunna tyda och förmedla icke-verbal information. I 

resultatet betonades även att användning av olika tecken, gester och kroppsspråk har visat sig 

fungera bra i kommunikationen med patienter som har drabbats av stroke eller afasi. 

Beröring uppfattas som ett betydelsefullt icke-verbalt sätt att komma i kontakt med 

patienten och är därför i hög grad lämpligt att tillämpas i vårdarbetet. Sjuksköterskan bör vara 

vaken, intresserad, lyhörd och visa förståelse samt vara omtänksam och observant på hur 

patientens påverkas. Det finns stor risk för att sjuksköterskan förolämpar patienten och dennes 

integritet om hon/han inte är omtänksam och uppmärksam eller t.o.m. är ointresserad av att 

beröra patienten på ett sådant sätt att denne kan känna sig lugn, förstådd och trygg. Icke-

verbal kommunikation är inte enkelt då den har flera uttryckssätt och är individuell för varje 

patient som inte kan uttrycka sig tillräckligt bra och tydligt verbalt. Varje sjuksköterska är 

också unik och har mer eller mindre fallenhet för inlevelse. Därför fordras både intresse för 

och träning av att utveckla kunskapen om icke-verbal kommunikation (Hanssen, 2002). Detta 

                                                                                                  

                                                                     r att kunn               
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                                                                      terskor skapa en god 

relation till sina patienter. 

Oavsiktligt kan vårdgivare, anhöriga och bredare sociala och kulturella influenser hindra 

en persons försök att kommunicera genom att underlåta att erkänna de icke-verbala 

kommunikativa färdigheter som personer med t.ex. demens fortfarande har. Mycket av det 

sociala samspelet och kommunikationen mellan äldre med demens och deras vårdare kan 

beskrivas som "malign socialpsykologi", då de demenssjuka t.ex. är maktlösa, ignoreras och 

smutskastas. Det krävs personcentrerad vårdpraxis, det vill säga att personligheten 

upprätthålls genom sociala interaktioner ”enligt varje individs behov, personlighet och 

förmågor”. Det innebär att god demensvård är synonymt med goda mellanmänskliga 

relationer mellan personer med demenssjukdom och deras vårdare, som förlitar sig mer på 

emotionella, känsliga och empatiska interaktioner snarare än på verbala uttryck. Det här är en 

del av processen ”uppkomst av personen i demensforskningen”. Att erkänna och arbeta med 

icke-verbal kommunikation kan vara ett av de sätt på vilka vårdgivare kan bidra till att bevara 

personers identitet och på så sätt bidra till att förbättra deras livskvalitet. Travelbee (1971) 

                                                                                            

                           nniska. 

Författarens resultat visar att icke-verbal kommunikation alltid är viktig för alla patienter, 

men resultatet framhåller att denna kontakt är synnerligen viktig för äldre patienter. För det 

första ger den ett sätt att förstå vad personer med demens tänker och känner när demensen 

börjar hämma deras verbala kommunikativa förmåga. För det andra har strategier som bygger 

på icke-verbalt beteende potential att vara inkluderande, eftersom alla människor, även de 

som kan ha svårt att kommunicera muntligt, får delta. För det tredje vidgar den icke-verbala 

kommunikationen omfattningen och möjligheten att utveckla relationer, eftersom det finns 

mindre beroende av muntlig kommunikation. För det fjärde blir det möjligt för människor att 

kommunicera sina åsikter icke-verbalt och därigenom undvika att förnedra sig själva eller 

genera andra, då de slipper att kanske felaktigt uttala sin mening.  

  

 

8.3 Kliniska implikationer 

I resultaten framkom att sjuksköterskans icke-verbala kommunikation med patienterna är 

viktig och betydelsefull för välbefinnande. Med bristfälliga kunskaper hos sjuksköterskan är 

det svårt att ge god omvårdnad. Sjuksköterskans personlighet, erfarenhet och kunskap 

påverkar hur hon/han använder icke-verbal kommunikation i möte med patienterna. 
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Sjuksköterskans medvetenhet och kunskaper om betydelsen av icke-verbal kommunikation är 

viktig i vården. Ökade kunskaper och medvetenhet är därför nödvändiga för att bättre kunna 

kommunicera och tolka patienternas icke-verbala signaler och på så sätt kunna ge patienterna 

god omvårdnad och få patienterna att känna sig bekräftade. 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Att icke-verbal kommunikation påverkar patientmötet har denna litteraturöversikt påvisat. 

Forskning bör göras inom vården för att öka kunskapen hos vårdarna och på så sätt förbättra 

kommunikationen med patienter som har kommunikationssvårigheter. Bristfällig kunskap hos 

vårdpersonalen kan leda till att personens integritet och autonomi kränks. Det fanns ganska 

lite skrivet om icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient, varför vidare 

forskning på området är önskvärd. 

9. Slutsats  

Arbetet visar att god icke-verbal kommunikation är viktigt i en vårdrelation. 

Sjuksköterskan bör ha en en helhetssyn det vill säga se patienten som en individ som har 

behov av trygghet och välbefinnande. Genom att använda sig av kroppsspråk och 

ögonkontakt ta sig tid, vara medveten om tonfall, gester och mimik kan sjuksköterskan ge god 

omvårdnad och få patienten att känna sig sedd i sin aktuella situation. Ökade kunskaper om 

den icke-verbala kommunikationen borde uppmärksammas och utvecklas mer, under 

sjuksköterskeutbildningen, eftersom man som sjuksköterska möter många patienter som inte 

kan uttrycka sig verbalt och har svårt att kommunicera med vårdpersonalen.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal  

träffar 

Begränsningar Antal  

lästa  

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

till resultat, se 

bilaga 2. 

CINAHL plus 

with full text 
Non-verbal 

communication, 

nurse-patient, 

relations AND 

dying patient. 

140 Full text, Peer 

reviewed, 

abstract 

available. 

Obegränsade 

årtal. 

39 2 2 (Hemsley, et 

al.,2001). Yogo, 

Y., 2000). 

PUB MED Nurse-patient 

relations, 

communication, 

nonverbal AND 

body language 

6 Full text, Peer 

reviewed, 

abstract 

available. År: 

2004–2014. 

4 1 1 (Gillbert, DA, 

2004), 

CINAHL plus 

with full text 
Non-verbal 

communication 

AND  empathy 

3 Full text, Peer 

reviewed, 

abstract 

available. 

Obegränsade 

årtal. 

5 2 2 (Sundin, et al., 

2004); Åsa Sand, 

2003) 

CINAHL plus 

with full text 
Nurse-patient 

relation, AND 

dying patient.  

25 Full text, Peer 

reviewed, 
12 1 1 (Alasad, J., 

2005). Hubbard, 

2002) 

MEDLINE with 

Full text 
Nurse-patient 

relations, nursing 

AND emotion 

2 Full text, Peer 

reviewed, 

abstract 

available. 

3 2 2 (Wiman, E, 

2004) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Hubbard, G  Beyond  

words older peo-

ple with demen-

tia using and 

interpreting 

nonverbal 

behaviour. 

2002, Scot-

land Journal 

of Aging 

Studies  

Syftet med 

studien var att 

tolka 

sjuksköterska

ns icke-

verbala 

beteenden hos 

äldre med 

demens.  

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod nyttjades. 

5 legitimerade 

sjuksköterskor 

med 1–10 års 

upplevelse som 

vårdade 30 

patienter inom 3 

dagar blev 

intervjuade. 

Resultaten visade 

att en del av de 

äldres icke-verbala 

beteende hade flera 

betydelser, 

exempelvis gav en 

av 

forskningsdeltagarn

as icke-verbala 

beteende intrycket 

av att han var 

engagerad i någon 

typ av konversation, 

men forskarna 

tolkade hans 

beteende som ett 

sätt dölja sin 

oförmåga att 

samtala. 

Sand, Å Nurse´s 

personalities, 

nursing-related 

qualities and 

work 

satisfaction: a 

10- year 

perspective. 

2003, Sverige 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Utforskar 

sammanhang 

om hur 

sjukskötersko

r blir 

påverkade av 

oro och stress 

samt om 

personlighets

drag som 

förståelse, 

uppfattning, 

känsla för 

icke-verbal 

kommunikati

on samt 

empati kan 

påverka hur 

den drabbar 

sjuksköterska

n under lång 

tid i sitt 

arbete. 

51 

sjuksköterskestud

enter deltog 

under 10 år. 

Frågeskrivningar 

har använts. 

I den första 

uppföljningen var 

de servicevänliga 

nöjda med sitt 

arbete. Åtta år 

senare (andra 

uppföljning) var 

många sjukskrivna 

och arbetsskadade. 

Arbetsglädje 

minskat i alla 

grupper över tiden, 

Dem var dominanta 

och hade mindre 

känsla för empati på 

sin arbetsplats och 

mindre intresse. 

Sjuksköterskor som 

har hög känslighet 

för icke-verbal 

kommunikation har 

alltså också hög 

grad av oro och 

stress i sitt arbete. 
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Gilbert, D A Coordination in 

Nurse´s listening 

activities and 

communication 

about patient-

nurse relation-

ships. 

 2004, USA 

Research in 

Nursing & 

Health 

Att studera 

sjukskötersko

rnas kapacitet, 

intresse av att 

lyssna samt 

deras 

medkänsla, 

engagemang 

och 

delaktighet i 

den icke-

verbala 

kommunikati

onen med 

patienterna. 

126 studenter 

gjorde 12 

videoinspelningar 

av situationen 

mellan 12 

sjuksköterskor 

och 1 patient 

(aktören) med 

hänsyn till 30 

olika 

förklaringar. 

Närvarande 

bedömde de 

videoinspelade 

situationerna. 

 Sjuksköterskorna 

uppvisade 

känslighet och var 

avslappnade, lugna 

och informella men 

behärskade inte 

interaktion, 

samverkan med 

patienten, ärlighet i 

kommunikationen 

och öppenhet för 

patientens idéer. 

Sundin, Karin 

Jansson Lillian, 

Norberg Astrid 

Understanding 

between care 

providers and 

patients with 

stroke and apha-

sia: a phenome-

nological inquiry 

2002, Sverige,  

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Sjuksköterska

ns kännedom 

och kunskap 

om vikten av 

kommunikati

on. 

Metoden är en 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

studie grundad på 

en enkät 

(frågesamtal) 

med åtta 

sjuksköterskor 

Vårdgivaren har 

hittat en bra lösning 

när det gäller 

kommunikationen 

genom att försöka 

lära känna och 

förstå patienten 

bättre.Förståelse 

och kunskap gör 

alltså att 

vårdgivaren känner 

sig avslappnad med 

patienten. 

Alasad, J 

Ahmed, M 

Communication 

with critically ill 

patients. 

2005, Jordan 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 

Syftet är att 

utforska 

jordanska 

sjukskötersko

rs upplevelser 

inom 

akutsjukvårde

n gällande 

verbal 

kommunikati

on med 

allvarligt 

sjuka 

patienter. 

 Fenomenologisk 

hermeneutisk 

studie med 28 

sjuksköterskor 

som har 5–20 års 

erfarenhet av 

yrket från olika 

sjukhus i 

Amman. 

Sjuksköterskorna 

upptäckte att 

kommunikationen 

med allvarligt sjuka 

patienter var en 

betydelsefull aspekt 

för omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna 

kom dock överens 

om att patienter med 

sänkt 

medvetandegrad 

inte har något behov 

av att kommunicera. 

Icke-verbal 

kommunikation 

användes inte med 

allvarligt sjuka 

patienter. 
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Wiman, E 

Wikblad, K 

Caring and un-

caring encoun-

ters in nursing in 

an emergency 

department 

2004, Sverige 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Syftet är att 

utforska 

möten mellan 

sjukskötersko

r och svårt 

skadade 

patienter på 

traumaavdelni

ng och 

undersöka om 

mötena visar 

en otillräcklig 

eller god 

omvårdnad. 

10 sjuksköterskor 

deltog i 10 

vårdmöten med 

videoinspelning 

som utforskades i 

fyra steg. 

Det visade sig att 

sjuksköterskornas 

verbala och icke-

verbala 

kommunikation var 

högst otillräcklig. 

Olika bristfälliga 

förhållningssätt hos 

sjuksköterskan 

bidrog till en 

negativ 

patientupplevelse 

och 

otillfredsställande 

omvårdnad. 

sjuksköterskans 

kroppspråk och 

attityd har stor 

betydelse i mötet 

med patienter. 

Hemsley, B., 

Sigafoos, J., 

Balandin, 

S.,Forbes, R., 

Taylor, C., 

Green, A.V. & 

Parmenter, T.  

Nursing the pa-

tient with severe 

communication 

impairment 

2001, 

Australien, 

Journal of 

Advanced 

Nursing.  

Beskriva 

       tersko

rs positiva 

och negativa 

erfarenheter 

   

    rdnad. 

Pilotstudie med 

intervjuer med 20 

       terskor.  

intervjun 

protokoll 

utforskas positiva 

och negativa 

erfarenheter av 

omvårdnad av 

patienter med 

svår 

kommunikation 

njurfunktion 

  rdpersonalens 

behov av utbildning 

      ndning av 

alternativa 

kommunikationsstra

tegier stort .  

Yogo, Y., 

Tsutsui, N., An-

do, M. & Hashi, 

A 

Judgments of 

emotion by nurs-

es and students 

given doublebind 

information on a 

patient´s tone of 

voice and mes-

sage content. 

2000, Japan, 

Perceptual 

and Motor 

skills. 

Syftet var att 

utforska 

vilken av två 

kommunikati

onsmetoder 

som lämpade 

sig bäst för att 

avgöra 

känslomässigt 

tillstånd, den 

verbala 

innebörden 

eller röstens 

tonläge. 

Två 

bandinspelningar 

gjordes av en 

scenkonstnär, den 

första med 

positiv innebörd, 

den andra med 

negativ. 

Studenter och 

sjuksköterskor 

lämnade svar på 

en blankett med 

frågor. 

Den icke-verbala 

signalen är mer 

framträdande än de 

verbala tecknen. 

Meddelanden som 

innehåller negativa 

besked framkallar 

mer känslor hos 

sjuksköterskan än 

vad positiva besked 

gör. 

 

 


