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Sammanfattning 

Bakgrund: Asylsökande patienter drabbas ofta av psykisk ohälsa relaterat till stress i 

samband med flykt och svåra levnadsförhållanden. Som omvårdnadsansvarig ansvarar 

sjuksköterskan bland annat för att hjälpa människor med det som de själva hade utfört om 

de hade kraften. På grund av språkförbistringar och kulturbetingade förväntningar kan 

ibland vårdandet försvåras. För att kunna arbeta effektivt med asylsökande patienter 

behövs fördjupade kunskaper i hur sjuksköterskor beskriver sitt arbete med asylsökande 

patienter. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

asylsökande patienter i psykiatrisk vård. 

 

Metod: Studien är en kvalitativ studie med induktiv ansats där semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med fem sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård. Det 

insamlade datamaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Dataanalysen resulterade i två kategorier med fem respektive två subkategorier 

vardera. Den första kategorin beskriver sjuksköterskors erfarenheter av hinder och 

möjligheter i relation till vårdandet av asylsökande patienter med underkategorier: 

kulturella skillnader, egenpåverkan och behovet av handledning, behov av information, 

förhållningssätt samt patientens nätverk. Den andra kategorin beskriver sjuksköterskors 

erfarenheter av hinder och möjligheter i relation till externa instanser, med underkategorier; 

tolk och asylsökningsprocessen. 

 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Leiningers Soluppgångsmodell samt annan 

relevant forskning. Soluppgångsmodellen ger stöd för sjuksköterskor i mötet med patienter 

med en annan kulturell bakgrund, vilket kan vara viktigt för att arbeta holistiskt. 

 

 

Nyckelord: asylsökande patienter, kommunikation, kulturell kompetens, omvårdnad, 

psykiatrisk vård, sjuksköterskor 

 

 

 

 



   

 

 

Abstract 

Background: Asylum seeking patients often suffer from mental health problems related 

to stress during flight and harsh living conditions. Being responsible for the care, nurses are 

responsible to help people with what they themselves have difficulties performing or are 

unable to do themselves. Due to language difficulties and cultural conditional expectations 

the caring of patients within this group can sometimes be suffering. In order to work 

effectively with asylum seeking patients in psychiatric care, it is required to possess a 

thorough knowledge of how nurses describe their work with asylum seeking patients. 

 

Aim: The purpose of this paper is to describe nurses' experiences of caring for asylum 

seeking patients in psychiatric care. 

 

Method: The study is a qualitative study with the inductive approach in which semi-

structured interviews were conducted with five nurses working in psychiatric care. The 

collected data were analyzed according to qualitative content analysis. 

 

Results: Data analysis resulted in two categories with five and two subcategories each. 

The first category describes the nurses' descriptions of the obstacles and opportunities in 

relation to asylum seekers patients with subcategories: cultural differences, personal impact 

and the need for guidance, the need of information, approaches, and patient social 

networks. The second category describes nurses' descriptions of the obstacles and 

opportunities in relation to external instances, with subcategories; interpreter and asylum 

process. 

 

Discussions: The results are discussed from Leininger’s Sunrise Model and other 

relevant research. Sunrise model provides support for nurses in the meeting with patients 

with a different cultural background, which can be important to work holistically. 

 

Keywords: asylum seeking patients, communication, cultural competence, nursing, 

nurses, psychiatric care 
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1. Inledning 

Det svenska samhället blir mer och mer mångkulturellt. Befolkningen kommer från olika 

länder, med olika bakgrund och kulturer. Människor kommer till Sverige både frivilligt på 

grund av kärleken eller arbete, men även ofrivilligt när människor tvingas fly krig eller 

fattigdom. Under min tid som yrkesverksam sjuksköterska inom den slutenpsykiatriska 

vården har jag uppmärksammat att det råder en viss osäkerhet hos vissa sjuksköterskor och 

framförallt en ojämn kunskapsnivå hos sjuksköterskor vid behandling av patienter som 

kommer från en annan kultur, och då främst de som kommer till Sverige på flykt undan krig 

eller fattigdom. De metoder som används för att hantera patienter från en annan kultur än den 

egna är ofta hemmasnickrade och bristfälliga, samt varierar ofta mellan olika personal. Min 

förförståelse är att sjuksköterskan saknar tillräcklig kunskap om hur hen kan arbeta 

tillsammans med asylsökande patienter inom ramarna för sin profession. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Hälsa och ohälsa hos personer med en utländsk bakgrund 

År 2010 bodde det ca 1,4 miljoner människor med en utländsk bakgrund i Sverige, detta 

motsvarar ca 15 % av Sveriges befolkning (Statistiska Centralbyrån, 2010). Utöver detta 

tillkommer även personer som söker asyl eller andra migranter som saknar uppehållstillstånd 

och därför inte är medräknade i statistiken. Antalet asylsökanden år 2015 var 162877st 

personer (Migrationsverket, 2016). I en intervjustudie från Nederländerna av Gerritsen, 

Bramsen, Devillé, van Willigen, Hovens och van der Ploeg (2006) beskrivs det att 

asylsökande personers allmäntillstånd är sämre än de flyktingar som beviljats 

uppehållstillstånd. Den som flyr från sitt land har i nästan samtliga fall levt under en stor 

stress innan flykten och flykten i sig kantas ofta av hot och stress och familjer splittras ofta 

under perioder. I en svensk kvantitativ studie av Ekblad, Linander och Asplund (2012) med 

626 asylsökande informanter beskrivs det att utöver personens tidigare erfarenheter så 

påverkar även personens livssituation under asylprocessen; saknaden efter familj och vänner, 

hemlängtan, avsaknad av sysselsättning och arbete samt oro över ekonomi och framtiden kan 

bidra till psykosomatiska besvär, detta bekräftas även av Spike, Smith och Harris (2011). 

Efter ankomst till ett nytt land väntar även ofta en stor ovisshet under asylprocessen 

(Socialstyrelsen, 2009; Sundvall, Bäärnhielm, Edlund, Ghebru & Johansson Olsson, 2012). 

Roth (2006) beskriver att asylsökande personer även löper större risk än andra flyktingar att 
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drabbas av psykisk ohälsa. Det är vanligt med trauman hos asylsökande personer; att resa 

ifrån sitt ursprungsland kan bland annat innebära förlust av vänner och familj (Eckstein, 

2011). Allt ovan nämnt leder ofta till en ökad psykisk ohälsa hos nyanlända flyktingar, 

jämfört med andra migranter. Nyanlända asylsökande arbetar ofta med tunga, lågavlönade 

arbeten och hamnar ofta i bostadsområden med låg status och utsätts ofta för diskriminering 

av olika slag. Relaterat till detta kan man se att invandrare och barn till invandrare vårdas två 

till tre gånger så ofta på sjukhus på grund av schizofreni eller annan psykossjukdom jämfört 

med svenskfödda svenskar (Socialstyrelsen, 2009). Även risken för att vårdas på sjukhus på 

grund av självmordsförsök eller självskador ökar relaterat till ovan nämnda faktorer. 

Depressioner och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är vanligt förekommande hos 

asylsökande personer (Gerritsen et al, 2006; Socialstyrelsen, 2009 & Sundvall et al., 2012). 

Sundvall et al. (2012) beskriver att i Danmark vårdades asylsökande på sjukhus efter 

självmordsförsök tre gånger så ofta som övriga befolkningen, detta relaterat bland annat till en 

ensamhetsproblematik som anses öka risken för att få självmordstankar. Diskriminering tycks 

öka risken för psykisk ohälsa indirekt genom sämre villkor socialt, samt direkt genom en 

kronisk stress (Sundvall et al., 2012). Att vårda en asylsökande person kan vara krävande och 

utmanande för vårdpersonal. Utöver behandling för sina medicinska problem måste även 

språkliga och kulturella skillnader hanteras, samtidigt som den asylsökande personen är i 

behov av information om det nya landets sjukvårdssystem, denna problematik beskrivs av 

Johnson, Ziersch och Burgess (2008), vars forskning baseras på semistrukturerade intervjuer 

genomförda i Australien. Efter ankomst till ett nytt land väntar även ofta en stor ovisshet 

under asylprocessen (Socialstyrelsen, 2009; Sundvall et al., 2012). Eckstein (2011) visar att 

det är vanligt med trauman hos asylsökande personer; att resa ifrån sitt ursprungsland kan 

bland annat innebära förlust av vänner och familj. Gerritsen et al. (2006) beskriver att 

asylsökande personers allmäntillstånd är sämre än de flyktingar som beviljats 

uppehållstillstånd.  Författarna Ekblad, Linander och Asplund (2012) beskriver att personens 

tidigare erfarenheter påverkar även personens livssituation under asylprocessen; saknaden 

efter familj och vänner, hemlängtan, avsaknad av sysselsättning och arbete samt oro över 

ekonomi och framtiden kan bidra till psykosomatiska besvär, detta bekräftas även av Spike, 

Smith och Harris (2011). Allt sammantaget leder ofta till en ökad psykisk ohälsa hos 

nyanlända flyktingar, jämfört med andra migranter.  
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2.2 Sjuksköterskans område och ansvar 

Sjuksköterskans ansvarsområde beskrivs som omvårdnad och att det är hen som har ansvaret 

för att personer som söker hjälp inom hälso- och sjukvården får en god omvårdnad (Dahlberg 

& Segesten, 2010). I ansvaret ingår att all omvårdnad är evidensbaserad, dvs. att 

omvårdnaden vilar på en vårdvetenskaplig grund. Vidare beskrivs omvårdnaden som ”att 

hjälpa människor med åtgärder som befordrar hälsan, dess återställande, eller en fridfull död”. 

Omvårdnaden handlar om att hjälpa människor med det som de själva hade utfört om kraften, 

viljan eller kunskapen hade funnits (a.a).  

I den etiska kod som finns för sjuksköterskor (International Council of Nurses (ICN), 

2014) framkommer det att sjuksköterskan i vården ska främja en miljö där mänskliga 

rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar ska respekteras. Sjuksköterskan ska 

även ta ansvar för att patienten får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett sätt som 

är kulturellt anpassat för individen, som en grund för samtycke till vård och behandling. 

Psykiatriska Riksföreningen (PsykRiks) och Svensk Sjuksköterskeförening (SSF)(2014) 

beskriver sex internationellt framtagna kärnkompetenser som är oumbärliga för vårdens 

professioner; evidensbaserad vård, personcentrerad vård, teamsamverkan, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling säker vård samt informatik. Dessa 

kärnkompetenser är centrala i specialistsjuksköterskans deltagande i en humanistisk hälso- 

och sjukvård på lika villkor.  

Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad ansvarar för bland annat att personer 

med psykisk ohälsa har möjlighet till en god hälsa och att vården erbjuds på lika villkor. Hen 

ansvarar för att vården utgår utifrån ett personcentrerat förhållningssätt tillvaratar personens 

och närståendes erfarenheter, behov, mål och preferenser i planering och genomförande av 

vård och omsorg. Patientens subjektiva upplevelse av hälsa ska hörsammas i planeringen av 

vårdinsatserna. Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad ska även kunna initiera 

erfarenhetsbyte och reflekterande samtal mellan kollegor utifrån ett omvårdnadsperspektiv 

(a.a).  

 

2.3 Kulturbegreppet 

Begreppet kultur kan ha många betydelser och är svårdefinierat. Författaren Hanssen (2007) 

menar att kultur är de värdesystem, symboler, normer och beteenden som alla människor 

indoktrineras in i från dess att de föds. Vilken kulturell tillhörighet människor får bestäms 
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genom den direkta omgivningen, genom familjen och genom samhället. Enligt författaren är 

det den kulturella tillhörigheten som ger livet dess upplevelser och händelser en mening, 

vilket i förlängningen innebär att den kulturella kompetensen påverkar vår uppfattning och 

tolkning av hälsa, ohälsa och sjukdom (a.a). 

Kultur ses som en process, någonting som människan skapar i sitt dagliga liv. Även om vår 

kulturella bakgrund ger oss ett religiöst ramverk, attityder, vanor, traditionella kostvanor 

etcetera, så utvecklar varje individ sin egen unika kultur, där hen väljer vilka kulturella 

traditioner som hen önskar. En persons värderingar, attityder och förståelsen samt syn på 

omgivningen innehåller alla kulturella komponenter och kommer därför bära den unika 

stämpeln från personens erfarenheter och förmågor (Hanssen, 2003).  

Sjuksköterskans upplevelse av sin egen kultur samt hens syn på andra kulturer baseras på 

hur kulturbegreppet definieras och riktas. Inom omvårdnadslitteraturen framhålls ofta två 

definitioner: den kulturrelativistiska hållningen samt den kulturetnocentriska hållningen. Den 

kulturrelativistiska hållningen innebär att en person inte anser att någon kultur står över den 

andra och vill varken påverka eller bedöma kulturen i fråga. En kulturrelativistisk person är 

snarare intresserad av att lära sig om och av kulturen och försöka förstå hur människor från 

den andra kulturen tänker och handlar (Hanssen, 2007). En person med en kulturetnocentrisk 

hållning ser den egna kulturen som överlägsen andra kulturer, där den egna kulturens 

värderingar är den enda acceptabla eller den bästa. En kulturetnocentrisk inställning kan leda 

till konflikter, fördömanden samt feltolkning (Hanssen, 2007; Hofstede, Hofstede & Minkov, 

2011).  

 

2.4 Transkulturell vård 

Transkulturell vård är ett begrepp som ofta kan bytas ut mot begreppen tvärkulturell, 

interkulturell och multikulturell vård. Målet med transkulturell vård är att utveckla en 

vetenskaplig och humanistisk kunskapsgrund för att kunna ge en kulturspecifik samt kulturellt 

universell vård för individer, familjer, grupper, samhällen med samma eller olik kulturell 

bakgrund. Kulturspecifik innebär värderingar eller levnadsmönster som är unika för den 

specifika kulturen, samtidigt som kulturuniversella är de i samhället gemensamma 

värderingar, beteendenormer och levnadsmönster som kan ses i majoriteten av världens 

kulturer (Andrews & Boyle, 2016). 

Kulturell kompetens beskrivs enligt Gustafsson (2005) som en kombination av individuella 

attityder, kommunikation samt praktisk skicklighet. En kulturellt kompetent sjuksköterska 
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utför en god omvårdnad genom att med hjälp av sin kunskap och kommunikationsskicklighet 

identifiera patientens kulturella likheter och skillnader, gentemot den egna kända kulturen, för 

att genom detta uppnå det gemensamt uppsatta målet för vården. 

Leishman (2004) beskriver i sin intervjustudie med 10 sjuksköterskor från Skottland att 

många sjuksköterskor anser att en ökad kulturell kompetens skulle kunna hjälpa dem att 

undvika konflikter relaterade till okunskap och på så sätt kunna förbättra vårdmötet. För att 

kunna skapa en kulturellt kompetent vård och för att bättre kunna ta itu med kulturkrockar 

behövs det enligt författaren en självinsikt hos sjuksköterskan och en medvetenhet om andra 

kulturer. 

Kleinman och Benson (2006) menar att det finns en problematik med det faktum att 

kulturell kompetens är någonting som sjukvården anser går att lära ut. De skriver vidare att 

den etniska aspekten inte alltid är relevant för vården eller det primära i vårdsituationen.  

 

2.5 Vårdrelation 

En vårdande relation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och en patient kan uppstå vid och 

kännetecknas av ett professionellt engagemang, där fokus ligger på patientens hälsa/ohälsa 

och där dennes behov av vård är i främsta rummet. Vårdaren kan inte automatiskt räkna med 

att få någonting i gengäld (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdrelationen blir fundamentet som 

vården sedan byggs vidare på. Denna relation skiljer sig från t ex en vänskaplig relation, där 

båda parter kan förvänta sig något av den andre; i en vårdrelation utgår vården från att 

patienten har ett behov och är beroende av sjuksköterskan för att uppfylla detta behov 

(Peplau, 1997). Det är av stor vikt att som sjuksköterska vara medveten om olika kulturella 

tankar och uttryck inom den transkulturella vården, när det kommer till sjukdom och hälsa. 

Sjuksköterskans uppgift i vårdrelationen är att se individen i patienten och att bemöta denna 

individ med respekt för dennes kulturella föreställningar och värderingar. Sjuksköterskan 

måste vara nyfiken, vilja förstå samt vara redo att gå utanför sin egen förförståelse för att 

kunna bemöta patienten på ett mer adekvat sätt (a.a). Det är just förförståelsen, fördomar och 

stereotypa föreställningar som kan stå i vägen för detta möte (Dogan, Tschudin, Hot & 

Özkan, 2009) 
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2.6 Problem vid vårdande av flyktingar 

Enskär, Ankarcrona, Jörgensen och Huus (2012) beskriver i sin kvantitativa studie med 91 

respondenter att sjuksköterskor i Sverige som vårdar flyktingar kan uppleva det svårt att 

hjälpa flyktingar med deras behov på grund av språkförbistring. Enligt Burchill och Pevalin 

(2014) behövs det tydliga organisatoriska riktlinjer i form av lagar och policydokument 

gällande vården av flyktingar för att då kunna ge förutsättningar för lättillgänglig vård och 

god omvårdnad. 

     En studie, som intervjuat sjuksköterskor från 16 europeiska länder, påvisar flera 

gemensamma nämnare i vården av flyktingar (Sandu et al. 2013). Bland annat framkom det 

att språkbarriärer, språkförbistringar, trauman och kulturbetingade förväntningar påverkade 

och försvårade möjligheten för patienten att få en korrekt psykiatrisk diagnos. 

Sjuksköterskorna beskrev även att patienterna upplevde svårigheter med förtroendet gentemot 

sjukvårdpersonalen, vilket tolkades bero på bland annat patienternas okunskap om psykisk 

ohälsa i respektive ursprungsland. I McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohys studie (2013) 

bekräftas detta, då sjuksköterskor beskriver att de upplever svårigheter gällande 

språkförbistring och kulturella skillnader gällande olika seder. 

 

2.7 Problemformulering 

Antalet asylsökande i samhället ökar och i samband med detta ökar även den fysiska och 

psykiska ohälsan. Den psykiska ohälsans ökning kan relateras till den ökade stress och 

diskriminering som asylsökande i Sverige upplever dagligen relaterat till lågavlönade och 

hårda arbeten, bostad i lågstatusområden och resterande samhällets syn på personens 

rättigheter. Sjuksköterskan ska ge en god omvårdnad och hen ska främja en miljö där 

mänskliga rättigheter, värderingar, trosuppfattningar och sedvänjor respekteras. Vården ska 

erbjudas på lika villkor oavsett etniskt eller kulturellt ursprung. I de få studier som handlar om 

sjuksköterskor framförs svårigheter med att vårda patienter på grund av språket samt att 

flyktingarna ofta varit utsatta för våld och övergrepp som leder till förtroendebegränsningar i 

arbetet.  

 

3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda asylsökande 

patienter i psykiatrisk vård. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 

Soluppgångsmodellen visar potentiella faktorer som kan förklara fenomen inom vården 

relaterat till historia, kultur, sociala strukturer, världsbild, miljömässiga faktorer etcetera. Det 

är av stor vikt att vara medveten om att kön, ålder, klass, etnicitet samt flera andra faktorer är 

en del av andra sociala faktorer som t ex religion, politik, släktskap och ekonomi. Kulturella 

värderingar kopplas samman med kön, ålder etcetera. Soluppgångsmodellen kan hjälpa till att 

få en holistisk och omfattande bild som kan reflektera en persons livsvärld eller kultur. För att 

använda modellen måste sjuksköterskan ha ett öppet sinne inför informanten för att kunna 

upptäcka flera olika faktorer som påverkar vården, relaterat till individens kulturella 

meningsfullhet samt välmåendet hos befolkningen. Soluppgångsmodellen syftar till att vidga 

världsbilden och sinnena hos bland annat forskare, sjuksköterskor, men även individen själv, 

för att kunna se tydliga eller otydliga mönster om inverkan på vården, hälsa, sjukdom eller 

död (Leininger & McFarland, 2002). Modellen utvecklades för att förtydliga komponenterna 

som Leininger tidigare presenterat i sin teori om transkulturell omvårdnad. Modellen är 

uppbyggd som en soluppgång, som ska symbolisera världen. Strålarna från solen 

symboliserar de olika dimensioner som tillsammans bidrar till världsuppfattningen och 

sociala strukturer hos individer. De olika dimensionerna har influerat uttryck, mönster och 

beteenden i vårdsammanhang olika. De påverkar även olika individers uppfattning om hälsa, 

sjukdom och död. Sjuksköterskan måste ta de olika dimensionerna i beaktning, inklusive de 

likheter och olikheter som finns mellan individer, för att kunna erbjuda en god omvårdnad 

oavsett etnisk och kulturell tillhörighet (Leininger & McFarland, 2002). 

I första hand ska modellen studeras på individnivå, för att senare kunna appliceras på 

familje- och gruppnivå när användaren känner sig säker på metoden. Modellen kan även 

appliceras på hela samhällen. Det är möjligt att välja att börja upptill eller nertill i modellen, 

beroende på intresse, kunskap och kompetens, samt även utifrån informantens intresse. Det 

finns ingen bestämd plats i modellen att börja vid, utan flexibilitet och eget val finns möjligt. 

Användaren bör dock utforska samtliga komponenter/dimensioner i modellen för att få en 

holistisk och omfattande bild av situationen. Det är viktigt att användaren rör sig tillsammans 

med informantens intresse till en början samt i slutet av samtalet, för att bibehålla 

informantens intresse samt och få hen att känna sig bekväm i konversationen (Leininger & 

McFarland, 2002).  
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 Modellen kan användas utifrån ett flertal olika infallsvinklar. Sjuksköterskan kan påbörja 

arbetet med modellen utifrån vilken faktor som helt, beroende på vad som anses vara viktigast 

i stunden. Det är svårt att få svar på samtliga faktorer vid ett samtal, utan är en pågående 

process som kan fortlöpa under hela vårdtiden, i samband med att ett förtroende växer mellan 

vårdgivare och vårdtagare. Leininger skriver att sjuksköterskan har tre strategier att välja 

mellan i arbetet mot målet om en kulturellt kompetent vård: 

- Bevara eller upprätthålla kulturrelaterad vård. Detta definieras som en hjälpande, 

befrämjande, stödjande eller förstärkande handlingar och beslut från vårdgivarens sida 

för att hjälpa individen att bibehålla en kulturs omsorgsvärderingar för att kunna 

upprätthålla ett välbefinnande samt för att tillfriskna från en sjukdom alternativt 

hantera ett handikapp eller död. 

- Anpassa eller förhandla kultrelaterad vård. Detta definieras som stödjande, hjälpande, 

befrämjande och förstärkande handlingar eller beslut som kan hjälpa en individ inom 

en kultur att anpassa eller förhandla med andra, för att, tillsammans med vårdgivare, 

kunna uppnå ett positivt hälsoresultat. 

- Omformning eller omstrukturering av kulturrelaterad vård. Detta definieras som 

stödjande, hjälpande, förstärkande eller befrämjande handlingar eller beslut som 

hjälper patienten att förändra, modifiera eller omorganisera sin livsstil till en ny, mer 

gynnsam, annorlunda levnads- och hälsovårdsmönster, samtidigt som individens 

kultur, värderingar och övertygelser relaterade till kultur respekteras (Leininger & 

McFarland, 2002). 

Modellen kommer i aktuell studie användas för att diskutera studiens resultat. En illustration 

av modellen finns i Transcultural nursing: concepts, theories, research and practice skriven 

av Leininger och McFarland (2002). 

 

5. Metod 

5.1 Design 

Uppsatsen har en kvalitativ forskningsdesign med en induktiv ansats. Detta innebär att 

författaren är öppensinnad och söker efter det generella i det empiriska materialet, detta i 

motsats till en deduktiv ansats som innebär att en idé, teori eller hypotes prövas på det 

insamlade empiriska materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet var att undersöka 
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sjuksköterskors erfarenheter av att vårda asylsökande patienter i psykiatrisk vård. Eftersom 

ämnet är relativt outforskat, har en induktiv ansats valt. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

ska intervjuer användas som metod bland annat när olika aspekter av människors erfarenheter 

är i fokus. 

 

5.2 Urval 

Kriterier för deltagandet i intervjustudien var legitimerade sjuksköterskor yrkesverksamma 

inom psykiatrisk vård.  

Initialt skickades informationsbrev samt förfrågan om att delta i intervjustudien ut till 

studerande på Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård via mail (se bilaga 1). 

Via dessa mail rekryterades fem sjuksköterskor. Av dessa var tre män och två kvinnor. 

Åldrarna varierade mellan 31 och 43 år och arbetslivserfarenheten varierade mellan 5,5 år till 

10 år som legitimerad sjuksköterska. Deras arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk omvårdnad 

(inklusive beroendevård) varierade mellan 3,5 år och 10 år. Samtliga informanter hade 

genomfört mer än halva sin specialistutbildning på Specialistsjuksköterskeprogrammet i 

psykiatrisk omvårdnad. En av informanterna hade en specialistexamen från ett annat område 

sedan tidigare. Ingen av informanterna hade vid intervjutillfället någon specifik utbildning 

gällande vård av asylsökande patienter. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 5-25 st. intervjuer rekommenderas då allt för många 

informanter kan försvåra analysarbetet. Antalet informanter styrs bland annat av antalet 

intervjuer som behövs för att besvara syftet, tid samt resurser. 

 

5.3 Datainsamling 

För att samla empirisk data har semistrukturerade intervjuer använts, i enlighet med Kvale 

och Brinkmann (2014). En intervju i forskningssyfte är ett professionellt samtal där den 

empiriska kunskapen konstrueras i samband med interaktionen mellan den som intervjuar och 

den som blir intervjuad. Författaren kontrollerar och definierar situationen och intervjun blir 

därför inte ett samtal mellan två jämlika parter. Målet med intervjun är att informanten själv 

ska beskriva sina erfarenheter (a.a). 

En halvstrukturerad intervju utförs utifrån en intervjuguide, med fokus på vissa teman och 

frågeförslag (Kvale & Brinkmann, 2014). Till denna uppsats utformades en intervjuguide 

utifrån uppsatsens syfte (se bilaga 2).   
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Intervjuerna ägde rum på en plats som informanten själv valt och pågick mellan 15 och 29 

minuter. Intervjuerna spelades in på författarens smartphone och de inspelade intervjuerna 

raderades efter att de förts över på ett datorminne och transkriberats. Samtliga intervjuer har 

transkriberats allt eftersom de blivit genomförda. Inför varje intervju fick informanten en 

kortare information om studien samt dess syfte och fick då möjlighet att ställa frågor gällande 

studien. Författaren har löpande under intervju kort sammanfattat vad som sagts för att 

bekräfta informationen, informanterna erbjöds i slutet av intervjun även att tillägga om de 

upplevde att någon information eventuellt missats eller glömts för att bidra till ett mer 

komplett material (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

5.4 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, icke-verbala uttryck som suckar, hummande, skratt etc 

uteslöts. Forskaren ska själv välja om enbart det manifesta innehållet ska analyseras eller om 

även det latenta innehållet, d.v.s. suckar, tystnader, hummanden, också ska analyseras (Elo & 

Kyngäs, 2008). Enligt Graneheim och Lundman (2004) tolkas både det latenta och det 

manifesta innehållet, dock olika med avseende på abstraktion och djup. I denna studie valde 

författaren att analysera det manifesta innehållet, och så långt det är möjligt utesluta det 

latenta innehållet. 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats i enlighet med Elo och Kyngäs (2008). Författaren genomförde analysen i tre 

faser, beskrivna av Elo och Kyngäs: förberedelse, organisering och rapportering. Först lästes 

de transkriberade intervjuerna igenom flera gånger för att lära känna texten. Meningsbärande 

enheter markerades ur intervjuerna. En meningsbärande enhet bestod av allt mellan 2 ord till 

flera meningar. Författaren sammanfattade sedan de meningsbärande enheterna i marginalen 

med hjälp av en ”kod” på ca 1-4 ord. Samtliga meningsbärande enheter och koder fördes in i 

en kodningsmall där de sammanställdes. Därefter samlade författaren ihop de koder som 

berörde varandra och skapade utifrån dessa subkategorier. Elo och Kyngäs (2008) beskriver 

att syftet med grupperingen är att sammanföra liknande koder för att då minska antalet koder 

och skapa bredare och mer abstrakta gemensamma rubriker. Vissa koder stämde bra överens 

med andra koder, samtidigt som vissa andra koder särskilde sig från de resterande. Vissa 

grupper hörde ihop och sammanfördes därför i två kategorier genom analys av innebörden 

och abstraktionen i koderna. Se exempel ur analysprocessen i matris, bilaga 3. 
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6. Forskningsetiska överväganden 

I samråd med handledaren bedömdes studien inte behöva en forskningsetisk prövning, då 

syftet som avsågs och den fråga som skulle undersökas inte ansågs vara kränkande eller direkt 

påverkande av informanterna känslomässigt. Studien genomfördes utifrån Vetenskapsrådets 

(2002) fyra forskningsetiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 Utifrån dessa krav ska författaren informera informanten och övriga berörda information 

om studiens syfte samt rättigheten att när som helst kunna dra sig ur studien utan att behöva 

motivera varför. Författaren ska säkerställa att all information gällande informanterna ska 

hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Författaren ska även säkerställa 

att materialet enbart används i forskningsändamål och inte får användas eller lånas ut för 

kommersiellt syfte eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002).  

 I denna studie informerades informanterna skriftligt i den skrivna förfrågan som skickades 

via mail. Samtliga intervjuer började och avslutades även med en muntlig information om 

möjligheten att när som helst dra tillbaka sin medverkan i studien. Ingen av informanterna 

valde att avbryta intervjun eller dra tillbaka sin medverkan i studien. Inspelningarna har 

sparats på ett USB-minne så att enbart författaren hade tillgång till det inspelade materialet. 

Transkriberingarna har formulerats på ett sådant sätt att inga namn eller andra eventuellt 

identitetsröjande uppgifter står med. 

 

7. Resultat 

Resultatet av dataanalysen utmynnade i två kategorier med fem respektive två subkategorier. 

 Kategorier Subkategorier 

Hinder och möjligheter i relation till 

vårdandet av asylsökande patienter 

- Kulturella och språkliga skillnader 

- Egenpåverkan och behov av 

handledning 

- Behov av information  

- Förhållningssätt 

- Patientens nätverk 

Hinder och möjligheter i relation till externa 

instanser i vården av asylsökande patienter 

- Tolk 

- Asylsökningsprocessen 

 
Figur 2. Kategorier och subkategorier 
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7.1 Hinder och möjligheter i relation till vårdandet av asylsökande patienter 

7.1.1 Kulturella och språkliga skillnader 

Fyra av fem informanter påpekade olika svårigheter som uppstår på grund av att vårdpersonal 

och asylsökande patienter ofta har olika kulturella ursprung och tillhörigheter. En informant 

berättade att hon ibland stött på problem med att hon är kvinna och sjuksköterska 

 

”Vissa män från vissa kulturer tyckte att det var jobbigt att man var ung tjej och skulle vara ansvarig  

över dem eller deras vård och sådär.” (Informant 2) 

 

En informant beskrev att en del vårdpersonal har haft svårigheter att förstå olika önskemål 

och behov som asylsökande patienter har haft. En annan informant beskrev att de kulturella 

skillnader som funnits i vårdrelationen ibland har försvårat hens arbete vid till exempel 

suicidriskbedömningar eller existentiella samtal, där det har varit svårt att samtala kring till 

exempel döden. Informanten beskrev att hen har fått lära sig att närma sig frågor kring döden 

på ett annat sätt när hen samtalar med asylsökande personer från till exempel Afghanistan, 

Syrien och Jemen eller andra krigshärjade länder, då de har en annan erfarenhet av död än vad 

många i Sverige har. 

Samtliga informanter beskrev att språkförbistring är någonting som påverkar deras möte i 

relation till patienten. Två informanter beskrev att man inom psykiatrisk vård har samtalet 

som ett arbetsredskap och när språket inte fungerar så skapar det svårigheter i mötet. En 

informant beskrev att man som vårdpersonal ibland måste backa lite i mötet med en 

asylsökande patient, då möjligheten att förmedla sin information till patienten försvåras på 

grund av språkförbistringar. 

 

”Det är ju jättesvårt att försöka behandla en person när man inte kan kommunicera med personen.”  

(Informant 1) 

 

En informant beskrev att när båda parter inte pratar samma språk så krävs det en emotionell 

kontakt istället och att om den emotionella kontakten finns så behöver inte språket alltid vara 

ett stort hinder. Flera informanter beskrev att man med hjälp av kroppspråk, ögonkontakt och 

genom att rita kan kommunicera med patienten utan att tala samma språk. Genom att använda 

sig av kroppsspråk kan vårdpersonalen visa att hen är välvilligt inställd menar en informant. 
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     En informant beskrev en situation då en asylsökande patient som vårdats inneliggande på 

en slutenpsykiatrisk avdelning vaknat mitt i natten och skrikit av rädsla och att informanten i 

den situationen känt sig hjälplös inför den språkliga barriären. 

 

7.1.2 Egenpåverkan och behovet av handledning 

Flera informanter beskrev flera olika emotionella svårigheter med att vårda asylsökande 

patienter i psykiatrisk vård. En informant beskrev det som att det var sorgligt för en själv att 

vårda asylsökande patienter, men att hen ville vara ledsen i samband med vårdandet, då hen 

då upplevde att hen var på rätt ställe. 

 

”Jag vill vara ledsen när de går också, för annars känner jag att annars har inte jag, annars är inte jag på  

rätt ställe. Jag vill liksom känna att det är sorgligt.” (Informant 4) 

 

En informant beskrev att det är svårt att bemöta en person som varit med om saker som 

många svenskar inte kan referera till. Informanten beskrev vidare att många av de 

asylsökande patienterna inom vården har varit med i krig eller varit med om andra trauman 

och att det kan medföra svårigheter gällande förståelse och bemötande att som svensk utan 

egna erfarenheter av krig träffa dessa patienter. 

     Flera informanter beskrev att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård förväntas härbärgera 

andra personers ångest, sorger och känslor och orka stå ut, sjuksköterskan förväntas vara den 

friska och starka i situationen. Informanterna beskrev vidare att det inte alltid går att lämna 

sina patienters erfarenheter och berättelser helt ifrån sig efter ett möte med en asylsökande 

patient. För att hantera den sorg som uppstår beskriver en informant att hen behöver prata 

med sina kollegor, ha tillgång till spegling och handledning. 

 

”För mig tycker jag att det är viktigt att jag har arbetskollegor som jag kan gå till efteråt för det är en  

otrolig sorg att lämna, att, att när det går också tycker jag.” (informant 4) 

 

Arbetet med asylsökande patienter beskrevs som mer stressande i och med mötet med en 

person i svår nöd. Många patienter är väldigt traumatiserade och som vårdpersonal skapar det 

en mycket stor sorg som måste hanteras. En informant beskrev att hen önskar draghjälp från 

kollegor och önskar kunna samtala med kollegor om de svåra situationer som hen ställs inför i 

sitt arbete. 
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”Och för mig som är sjuksköterska som träffar de här, jag måste ju ha handledning, asså det är ett  

otroligt jobb man håller på med och lägger ner och så måste man lägga ner sin sorg på något sätt för  

dom.” (Informant 4) 

 

 

7.1.3 Behov av information 

Flera informanter beskrev ett stort behov av information om patienten innan de träffar denna. 

En informant beskrev att de resurser som finns att tillgå är den information som finns om 

patienten. En annan informant beskrev att sjuksköterskan ofta får en rapport innan mötet med 

patienten, men att det bara är en liten del av vad som har hänt i en persons liv och att det 

därför är svårt att arbeta utifrån den knapphändiga information som ges. Alla informanter 

påpekade dock att de saknar information om vad som hänt tidigare i patientens liv, och att 

många kommer till dem inom psykiatrin utan att det finns någon grundligare anamnes. 

 

”[...] Om man bara kunde få lite information från någon. Hur länge de varit i Sverige, var de kommer  

ifrån, eh, om det finns någon anhörig. Det är ju viktigt.” (Informant 4) 

 

Information som t ex historia av sexuella övergrepp eller våld är någonting som en informant 

nämnde som relevant information inför vårdandet. En informant beskrev även att hen önskar 

mer kunskap om andra kulturer och påpekar att vårdpersonal överlag skulle behöva mer 

kunskap inom ämnet. 

 

”Jag skulle vilja ha mer kunskap i, i, i deras, alltså allmänt i deras kultur, utbildning vad det gäller  

mycket. [...] men om man ska generalisera så tror jag kanske att vårdpersonal skulle behöva mer  

kunskap i ämnet.” (Informant 4). 

 

7.1.4 Förhållningssätt 

Flera informanter beskrev vikten av att ha ett öppet förhållningssätt i vården av asylsökande 

patienter. En informant beskrev att det är mycket viktigt att var lyhörd och inkännande för 

patienter där ett gemensams verbalt språk saknas mellan patient och personal. En informant 

beskrev att det är fullständigt omöjligt att förstå alla kulturer och språk, men att med ett öppet 

förhållningssätt och en medvetenhet om att det kan finnas kulturella barriärer och skillnader 

så kommer man långt. En annan informant beskrev att vikten av att vara medveten om sina 

begränsningar som sjuksköterska, men att som sjuksköterska i vården av en asylsökande 

patient finns det ännu fler begränsningar som kan påverka situationen. 
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     En informant beskrev vikten av att vara den trygga punkten för den asylsökande patienten. 

Sjuksköterskan ska vara en referenspunkt i den nya situationen för patienten och lägga fokus 

på att vara behjälplig i praktiska göromål.  

 

”Frågan är om det är så funktionellt att prata om de sakerna egentligen utan mer vara en ja som jag  

säger en trygg punkt bara och fokusera på de praktiska problemen. Och försöka hjälpa till att lösa  

dom.” (Informant 3) 

 

En annan informant beskrev tvärt om att sjuksköterskan ibland gör mest nytta genom att bara 

sitta bredvid och finnas där för patienten, utan att lägga så mycket fokus på det praktiska. 

Båda informanterna beskrev dock att det är viktigt att i rollen som sjuksköterska vara lugn 

och samlad i mötet, för att utstråla en trygghet. 

     En utmaning som beskrevs av en informant är att sjuksköterskan ofta vill väldigt mycket i 

relationen till patienten och hen beskrev vikten av att ibland hålla sig själv tillbaka. 

Gemensamt för majoriteten av informanterna är beskrivningen av att det är svårt att vårda 

asylsökande patienter men  samtliga betonar vikten av att göra sitt bästa under den vårdtiden, 

oavsett längd. Ibland krävs dock ytterligare ansträngning och respekt för att alla individer är 

olika och har olika behov. 

En informant framhävde att erfarenhet av att vårda asylsökande patienter skapar bättre 

vård. En annan informant beskrev att vissa kollegor har starka åsikter om invandring, 

asylsökande flyktingar etcetera vilket påverkar vården. 

 

”( ... ) de har ganska starka åsikter om invandring, asylsökande, flyktingar, andra kulturer, eh, så, som  

gör att, vad ska jag säga. De förhåller sig inte lika öppna och ja, deras förhållningssätt gentemot såna  

patienter blir väl sämre tålamod, fyrkantiga överhuvudtaget.” (Informant 1) 
 

7.1.5 Patientens nätverk 

En informant lade stor vikt vid kontakten med den asylsökande patientens nätverk, och 

framförallt avsaknaden av nätverk. Hen påpekade skillnaden mellan att ha en praktisk person 

som närmaste kontakt i sitt nätverk, till exempel en god man jämfört med att ha en anhörig, 

till exempel förälder, morförälder, syskon eller make/maka. Hen beskrev att många av de 

asylsökande patienter som hen mött i sitt arbete har saknat en anhörig och därför ofta haft en 

god man som närmast kontaktperson. Hen beskrev att de anhöriga är viktiga i 

vårdpersonalens arbete med patienten och att detta ofta är ett hinder för sjuksköterskan i 

dennes arbete med asylsökande patienter. 
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”Det finns alltid en anhörig som blöder för den här människan som missbrukar. Men när de är de här  

asylsökande och de inte har någon, låt säga att de inte har något syskon eller så. Då är det ju, då har  

man ingen mottagare. Och jag tänker att de här mottagarna som vi vårdpersonal, som är ju väldigt  

viktiga hos oss, men med de här vet man ibland inte vem man ska ringa.” (Informant 4) 

 

7.2  Hinder och möjligheter i relation till externa instanser i vården av 

asylsökande patienter 

7.2.1 Tolk 

Samtliga informanter beskrev tolkstödet som någonting som påverkar arbetet med 

asylsökande patienter. Flera informanter beskrev att tolk är en nödvändighet i många samtal,  

bland annat med läkare för att patienten ska få korrekt information. Majoriteten av 

informanterna beskriver samtidigt att kvaliteten på olika tolkar varierar. Vissa tolkar beskrevs 

som jätteduktiga, samtidigt som andra tolkar upplevdes sakna utbildning eller inte tolkat allt 

som sagts, vare sig från patientens eller vårdpersonalens sida. En informant beskrev att en 

mångkulturell personalgrupp där personalen på avdelningen kan prata olika språk ibland är 

bättre att ha tillgänglig än en utbildad tolk. En informant beskrev att tolkarna ibland ifrågasatt 

informantens frågor till patienten. 

 

”För tolkarna tycker också att mina frågor är jobbiga. Så nån gång har ju nån tolk sagt till mig att ”sådär  

kan man inte fråga, det är emot vår religion.” (Informant 4) 

 

Det framkom även att tolkning ibland sker över telefon, vilket skapade ännu fler svårigheter 

då man går miste om kroppsspråket i telefontolkningen. 

 

7.2.2 Asylsökningsprocessen 

En okunskap och bristande erfarenhet av att vårda asylsökande patienter i psykiatrisk vård är 

någonting som framkom i intervjuerna med sjuksköterskor i psykiatrisk vård. Personalen på 

en psykiatrisk avdelning beskrevs som oförberedda inför att vårda en asylsökande patient och 

att personalgruppen hade en bristande kunskap om asylprocessen, vilket försvårade arbetet 

med patienten. En informant beskrev att ansvarsfördelningen mellan olika instanser som till 

exempel migrationsverket, psykiatrin och socialtjänsten var otydlig. 

 

”[...] man visste inte vart hon skulle, man visste inte vem som ansvarade för det. Det fanns  

boendefrågetecken, frågetecken över boendesituationen och det var bara väldigt oklart.” (informant 5) 

 

En informant beskrev att de inte vet hur asylprocessen och en eventuell utvisning ser ut och 

fungerar. En informant beskrev att personalen generellt sett har bra koll på processerna inom 
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psykiatrin (t ex LPT-handläggning etc.), men att asylprocessen är någonting som man inte får 

lära sig något om, vilket skapar en oro och svårigheter i vården av psykiatriska patienter, då 

det är svårt att lugna och hjälpa när man själv inte vet vad som kommer att hända. 

 

8. Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats användes för att besvara studiens syfte. Graneheim och Lundman (2004) 

föreslår åtgärder i forskningsförfarandet som används för att uppnå trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet. Trovärdighet innefattar hur väl insamlade data och analysprocessen 

överensstämmer med studiens syfte, pålitligheten handlar om att ta hänsyn till hur data 

påverkas över tid samt även om hur forskarens/författarens beslut förändras under 

analysprocessens gång. Överförbarheten behandlar i vilken utsträckning resultatet av studien 

kan överföras till andra grupper, miljöer eller situationer (Graneheim& Lundman, 2004). 

Utifrån dessa begrepp kommer studiens metod att diskuteras. 

 

8.1.1 Design 

Författaren har under arbetets gång fått ändra syfte och metod för arbetet på grund av brist på 

studier. Inledningsvis syftade uppsatsen till att beskriva och jämföra olika metoder för 

transkulturell vård i en litteraturstudie. På grund av bristande material och felaktig metod fick 

författaren justera både syfte och metod efter några månaders arbete. Detta gjorde att arbetet 

blev försenat och att arbetet kan ha påverkats på grund av ett utdraget förlopp som kan ha 

påverkat bland annat författarens förförståelse. 

Efterfrågan på erfarenheter är en tydlig indikation för intervjuer (Kvale & Brinkman, 

2014). Studiens syfte efterfrågade sjuksköterskors erfarenheter av att vårda asylsökande 

patienter i psykiatrisk vård, och eftersom studien eftersökte just erfarenheter valdes en 

intervjustudie av kvalitativ design. Enligt Polit och Beck (2012) ska semistrukturerade 

intervjuer användas då vissa specifika frågor relaterade till syftet önskas besvaras, och 

forskaren/författaren försäkras då om att få önskvärd information samtidigt som 

informanterna får möjlighet att fritt tala om ämnet. Då fenomenet som ämnades studeras 

enligt syftet var relativt outforskat ansågs en induktiv ansats vara lämplig. En induktiv ansats 
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innebär att forskaren söker likheter och skillnader i materialet med hjälp av ett öppet 

förhållningssätt (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

8.1.2 Urval 

Förfrågan om att delta i studien skickades ut via mail till studerande på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård på en högskola (Bilaga 1). Kriterier för 

deltagandet i intervjustudien var legitimerade sjuksköterskor yrkesverksamma inom 

psykiatrisk vård. I intervjuförfrågan (Bilaga 1) formulerades studiens syfte så att enbart 

sjuksköterskor med erfarenheter av att vårda asylsökande patienter i psykiatrisk slutenvård 

var av intresse. Detta var felaktigt och riskerar att ha gjort att studien fick färre informanter än 

om formuleringen varit korrekt – dvs all psykiatrisk vård, inte enbart slutenvård. Trots detta 

fick författaren svar från två sjuksköterskor yrkesverksamma inom psykiatrisk öppenvård som 

blev aktuella för medverkan i studien. Inga informanter exkluderades ur studien. De fem 

informanter som rekryterades hade varierande arbetslivserfarenhet, utbildningsgrad, ålder och 

kön. De olika erfarenheter som informanterna hade ger ett brett spektrum på beskrivningar. 

Det breda spektrumet ger en ökad trovärdighet då olika erfarenheter och utbildningsgrad ger 

möjlighet att belysa forskningsfrågan utifrån flera olika perspektiv och aspekter (Graneheim 

& Lundman, 2004). Studiens överförbarhet påverkas av hur tydligt informanterna i studien 

presenteras (a.a.). Totalt intervjuades fem sjuksköterskor, tre män och två kvinnor. Antalet 

intervjuer och fördelningen mellan antalet män respektive kvinnor kan påverka resultatet och 

bör tas i beaktande vid bedömningen av överförbarhet. I aktuell studie kan dock fördelningen 

mellan män och kvinnor vara till dess fördel då detta tyder på att resultatet kan vara 

överförbar på båda könen. Det hade dock varit önskvärt med ett större antal informanter för 

att på så sätt få ett mer mättat och fylligt resultat som genom detta skapat en ökat 

överförbarhet. Då förfrågan enbart skickats ut till sjuksköterskor studerande på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård var antalet sjuksköterskor som var 

aktuella för studien begränsat. Författaren har i studien följt konfidentialitetskravet som går ut 

på att studiens resultat inte ska gå att härleda till en specifik informant (Vetenskapsrådet, 

2002). Informanterna i studien kan dock ha upplevt en viss osäkerhet kring konfidentialiteten, 

då antalet möjliga informanter var begränsat. Samtliga informanter i studien har själva fått 

välja tid och plats för intervjun, vilket kan ha påverkat upplevelsen av konfidentialitet 

positivt. 
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8.1.3 Datainsamling 

En viktig del av strukturen i semistrukturerade intervjuer är enligt Kvale och Brinkman 

intervjuguiden (2014). Denna studies intervjuguide utformades i samråd med handledare. 

Intervjuguiden innehöll 5st intervjufrågor och ett antal följdfrågor som användes under hela 

intervjun (Bilaga 2). Samtliga informanter fick samma information om studiens syfte och 

informantens deltagande. Samtliga informanter blev intervjuade i ett lugnt och avskild 

utrymme som informanten själv valt, för att obehöriga inte skulle störa eller ha en möjlighet 

att höra. Alla informanter fick samma inledningsfråga och resterande fyra frågor har kommit i 

samma följd under samtliga intervjuer. Alla informanter har dock fått olika följdfrågor på 

grund av att alla informanter tolkat intervjufrågorna olika. Frågorna i intervjuguiden 

fungerade väl under intervjuerna. Intervjuerna blev förhållandevis korta, och även detta hade 

kunnat påverkas av en omformulerad intervjuguide med tydligare och bättre frågor och 

följdfrågor. Då författaren var ny inför intervjusituationen innebar detta att författaren var mer 

nervös inför de två första intervjuerna än de tre resterande. Detta kan ha påverkat hur 

intervjun genomfördes i de första intervjuerna och risk finns att relevant information från 

informanter missats. Om författaren hade varit mer erfaren inom intervjumetodik hade det 

insamlade materialet kunnat se annorlunda ut, vilket bör tas med i beräkningen när studiens 

tillförlitlighet bedöms. 

Studiens pålitlighet påverkas av hur lång tid en studie tar och om materialet blir för stort 

för forskaren att hantera. En risk som alltid finns är att forskaren får nya insikter om 

fenomenet under studiens gång, vilket kan påverka den fortsatta datainsamlingen omedvetet 

(Graneheim & Lundman, 2014). Denna studies datainsamling pågick under ca två månader 

och materialet upplevdes inte vara för stort. Däremot är det svårt att utesluta att författaren 

påverkats av nya insikter under datainsamlingen. Det är enligt Graneheim och Lundman 

(2014) viktigt för studiens trovärdighet att tillräckligt med data samlas in för att kunna 

besvara studiens syfte. På grund av detta rekryterades så många informanter som möjligt 

under en given tidsram. På grund av att materialet upplevdes fylligt samt brist på fler 

informanter, beslöt författaren i samråd med handledare att gå vidare med att analysera 

materialet efter fem genomförda intervjuer. En aspekt som även måste tas i beaktande är 

huruvida informanterna svarat utifrån sina erfarenheter av att vårda asylsökande patienter 

eller flyktingar som vårdas i psykiatrisk vård.  
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8.1.4 Dataanalys 

Skapandet av kategorier är enligt Graneheim och Lundman (2004) det centrala i en kvalitativ 

innehållsanalys. Utmaningen i skapandet av kategorier är att en text oftast innehåller flertalet 

meningar och upplevs därför ofta tillhöra flera kategorier. En kategori ska enligt Graneheim 

och Lundman (2004) innehålla data som inte kan tillhöra någon annan kategori än just den 

enskilda. Detta, menar Graneheim och Lundman (2004), kan vara en utmaning i studier som 

rör mänskliga erfarenheter. Elo och Kyngäs (2008) skriver att analysprocessen och resultatet 

ska redovisas så detaljerat och tydligt att läsaren enkelt får en klar bild över hur analysen har 

genomförts. Styrkor och svagheter ska också vara tydliga för läsaren. Enligt Elo och Kyngäs 

är en tydlig redovisning av hur insamlade data blivit ett resultat önskvärt för att öka 

trovärdigheten i analysen. I denna studie har övergången redovisats i en tabell i bilaga 4. För 

att förenkla läsarens bedömning av resultatets överförbarhet har författaren redovisat studiens 

svagheter och brister så tydligt som möjligt. Genom att beskriva informanternas situation och 

beskrivningar så tydligt som möjligt, bland annat med hjälp av citat, har författaren försökt 

öka överförbarheten i enlighet med Graneheim och Lundman (2004).   

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) beskriver att alla människor bär med sig en 

förförståelse och att forskaren kan tygla sin förförståelse genom självkännedom och insikt. 

Forskaren måste ha kännedom om sin förförståelse samt vara medveten om hur förförståelsen 

kan inverka på forskningsprocessen. Då författaren till uppsatsen själv har erfarenheter av att 

vårda asylsökande patienter i psykiatrisk vård, och själv har arbetat inom psykiatrisk vård 

under 3,5 års tid, har det varit av stor vikt att vara medveten om sin egen förförståelse i 

analysen av det insamlade materialet. Författarens förförståelse presenteras delvis i 

inledningen och har hanterats under arbetets gång i samtal med handledare. Stora delar av 

resultatet överrensstämmer med författarens förförståelse, bland annat så som den presenterats 

i inledningen, men även nya fynd presenteras i resultatet. Detta kan tyda på att författaren till 

viss del lyckats tygla sin egen förförståelse och istället varit öppen för vad informanterna 

beskrev under intervjuerna. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att asylsökande patienter inom psykiatrisk vård väcker mycket tankar, känslor 

och funderingar hos sjuksköterskan som arbetar med dessa. Resultatet beskriver en frustration 

inför de system som man inte förstår, en önskan om att känna, men också beskrivningar av att 

få möjlighet att hantera sina känslor.  
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Samtliga informanter i aktuell uppsats beskrev svårigheter med att asylsökande patienter 

ofta saknar kunskaper i det svenska eller engelska språket, vilket leder till svårigheter i 

vårdandet. Leiningers Soluppgångsmodell (2002) kommer att diskuteras utifrån valda delar av 

aktuell studies resultat. 

Kommunikationen beskrivs som ett grundläggande fundament i vårdrelationen (Jirwe, 

Gerrish & Emami, 2010). Den verbala kommunikationen beskrivs ofta som en utmaning i 

kontakten med asylsökande patienter, på grund av att patient och vårdare inte delar språk. På 

grund av detta måste sjuksköterskor ofta använda sig av professionella tolkar för att kunna 

kommunicera verbalt med en patient. Även detta kan vara problematiskt då tillgång till tolk 

inte alltid är möjligt (Begg & Paramjit, 2005). Att använda sig av anhörig som tolk mellan 

vårdare och patient kan ibland vara effektivt, men Jirwe, Gerrish och Emami (2010) beskriver 

att en anhörigtolk ibland kan försvåra relationen mellan vårdare och patient, då all 

kommunikation sker genom en annan person. Jirwe et al. (2010) beskriver vidare att vissa 

sjuksköterskor är ovana vid att arbeta med tolk som hjälpmedel och att detta kan påverka 

kommunikationen negativt. Bland annat beskriver de att det är svårt för sjuksköterskan att få 

en helhetsbild över patientens situation och att patienten då kan uppleva sig bli lämnad ensam 

i kommunikationen och att omvårdnaden då snarare blir mekanisk och behovsstyrd på ett 

praktiskt plan. McCabe (2004) beskriver att sjuksköterskan genom att vara öppen och genuin 

i sitt förhållningssätt kan lära sig kommunicera med patienter utan att ett språk delas. Man 

kan istället använda sig av kroppsspråk och fysisk närvaro för att visa att man som 

sjuksköterska vill väl och på så sätt visa omsorg. Sjuksköterskan måste med andra ord inte 

kunna tala samma språk som patienten, så länge hen är närvarande och genom icke verbal 

kommunikation tar in hela patientens situation. Leiningers soluppgångsmodell syftar till att 

skapa en holistisk och  där hänsyn tas till patientens kulturella  bakgrund, som bland annat 

innefattar patientens tro, politiska och ekonomiska faktorer, släktskap men även språket 

(2002). Språkförbistringarna som beskrivs i aktuell studie är en försvårande faktor i arbetet 

med Leiningers modell. I och med att sjuksköterskan på grund av språkförbistringarna inte 

har möjlighet att, utan stora svårigheter, beakta samtliga faktorer i modellen har inte 

sjuksköterskan möjlighet att ge patienten en fullständigt kulturellt kompetent omvårdnad i 

enlighet med Leiningers modell. McAllister, Matarasso, Dixon och Sheppard (2004) 

beskriver att man som sjuksköterska även kan möta en patient utanför det sjuka genom att till 

exempel välja att istället för att utföra aktiva vårdåtgärder möta patienten som en 

medmänniska genom att sitta ner med en kopp kaffe. Detta, menar McAllister et al., kan 
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skapa en god vårdrelation. Samtliga informanter i aktuell uppsats beskriver språkförbistring 

som något som hindrar deras arbete och försvårar vårdrelationen. Den verbala 

kommunikationen beskrivs som ett arbetsredskap och de bedömningar som görs inom den 

psykiatriska vården är ofta baserade på samtalet mellan vårdare och patient. Det centrala i 

vårdrelationen är dock, likt McAllister et al., (2004) samt även McCabe (2004) beskriver, den 

fysiska närvaron av sjuksköterskan snarare än den verbala kommunikationen. Flera 

informanter i aktuell studie bekräftar detta och beskriver att med hjälp av en emotionell 

kontakt, kroppspråk och genom att rita kan man kommunicera väl utan ett verbalt språk. En 

informant bekräftar även det McAllister et al., (2004) skriver om att vara en medmänniska 

genom att det ibland räcker att man som sjuksköterska sitter bredvid och finns tillgänglig och 

närvarande för patienten, istället för att fokusera på det fysiska vårdandet.  

 Hummelvoll (2004) beskriver att den verbala kommunikationen stärks av den icke verbala 

kommunikationen, kroppsspråket, och att kroppsspråket kan ersätta det verbala språket vid 

behov. Sjuksköterskan måste vara uppmärksam på den icke verbala kommunikationen och de 

signaler som patienten sänder ut, för att på så sätt kunna anpassa vården utifrån denna. 

Hummelvoll (2004) beskriver bland annat att patientens reaktioner på sjuksköterskans 

omvårdnad är olika och därför kräver olika förhållningssätt. Vården kommer aldrig kunna 

bedrivas helt utan störningar i den kulturella kompetensen. I enlighet med McAllister et al. 

(2004), McCabe (2004) samt Hummelvoll (2004) kommer dock sjuksköterskan långt med en 

fysisk närvaro, tillgänglighet samt icke verbal kommunikation, och kan därmed arbeta utifrån 

Leiningers soluppgångsmodell trots det motstånd hen möter i och med språkförbistringarna. 

 Leiningers soluppgångsmodell (Leininger & McFarland, 2002) beskrivs som en modell 

som ska användas för att hjälpa till att få en holistisk och omfattande bild av en patients 

livsvärld och situation. För att kunna använda sig av denna måste sjuksköterskan ha ett öppet 

sinne (a.a). Detta är någonting som även bekräftas av en informant i aktuell uppsats, som 

beskriver att sjuksköterskan måste ha ett öppet förhållningssätt gentemot asylsökande 

patienter i psykiatrisk vård. Detta för att kunna identifiera olika faktorer som kan påverka 

vården. Modellen syftar till att vidga världsbilden hos bland annat sjuksköterskor för att 

kunna tydliggöra behov hos individerna som vårdas inom psykiatrin (a.a). Leiningers modell 

är uppbyggd som en soluppgång, där olika dimensioner hos individen är presenterade som 

”solstrålar”. Sjuksköterskan måste enligt modellen ta alla de olika dimensionerna i beaktande 

för att kunna erbjuda en god omvårdnad (a.a). Detta är någonting som kan begränsas av den 

språkförbistring som upplevs av samtliga informanter. Att med hjälp av tolk försöka arbeta 
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med och ta dessa dimensioner i beaktande under den relativt korta vårdtiden som många 

patienter har, antingen i öppenvård eller i slutenvård, kan vara svårt. Dels på grund av det 

informationsbortfall som kan ske då man på grund av tolkbrist får använda sig av telefontolk 

istället för tolk på plats. Men även på grund av den barriär som beskrivs av Jirwe, Gerrish och 

Emami (2010).  

 Kulturell kompetens ska utgå från sjuksköterskans reflektion av det individuella och unika 

i mötet med en patient (Leever, 2011). Att bedriva kulturellt kompetent vård kan då likställas 

med att beakta patientens autonomi och göra det som är bra för patienten, där sjuksköterskan 

ser det unika hos patienten och där vården utgår från denna. Sjuksköterskan utgår därför från 

individen snarare än den kulturella grupp patienten har sitt ursprung i (Camphina-Bacote, 

2011). Detta går helt i linje med det Leininger (2002) framhåller i sin Soluppgångsmodell, att 

utgå från individen i samtalet och mötet. Sjuksköterskan måste också behålla sin etiska grund 

för att kunna bedriva helt kulturell vård, om hen är medveten om sin moraliska och etiska 

ståndpunkt kan detta leda till att hen har en vilja och önskan att göra gott, något som är 

grunden för att bedriva kulturellt kompetent vård (Leever, 2011). Diskussioner kan föras 

kring hur detta skiljer sig gentemot sjuksköterskors beskrivningar av behovet av information 

som framkom i aktuell uppsats resultat. Flera sjuksköterskor påtalar vikten av att få rapport 

om patienten innan denne kommer till mottagningen eller slutenvårdsavdelningen. Flera 

sjuksköterskor önskade då få en så grundlig rapport som möjligt, men beskrev att det ofta 

saknades information på grund av att patientens historia sällan är dokumenterad i de svenska 

journalsystemen. En sjuksköterska beskriver även att hen önskar få mer utbildning om olika 

kulturer och att även hens kollegor har ett behov om ökad kunskap. Camphina-Bacote (2011) 

menar då i motsats att sjuksköterskan inte behöver ha någon specifik kunskap om patientens 

kulturella ursprung, utan ska utgå från individen i alla lägen och istället utforma vården 

utifrån den individ som vårdas. Både Leiningers Soluppgångsmodell (2002) och Leever 

(2011) bekräftar detta. Att istället som Camphina-Bacote (2011), Leininger (2002) och Leever 

(2011) skriver utgå från det unika hos patienten kan hjälpa oss att undvika förutfattade 

meningar, stereotypa föreställningar och att vårdpersonal agerar utifrån sina fördomar, vilket 

en riskerar att utgå ifrån om en ser vissa grupper som homogena. Att våga utforska och se 

personen en möter för den individ som hen är kan man förhindra att fördomar förblindar 

bedömningar och samtal. Hummelvoll (2004) skriver att vårdpersonal måste ha en 

grundläggande kunskap om den kultur en möter, men att det som är av störst vikt är att 

vårdpersonalen också är medveten om sin egen kultur och hur en förhåller sig till den. 
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8.3 Kliniska implikationer  

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever kommunikationen i vården av asylsökande 

patienter som ett stort problem. Resultatet visar även att sjuksköterskor önskar mer 

information om olika kulturer för att underlätta för sjuksköterskors kliniska arbete. Tidigare 

studier visar att sjuksköterskor inte nödvändigtvis behöver ytterligare utbildning gällande 

specifika kulturer, utan snarare måste arbeta utifrån individen och dess livsvärld. På grund av 

att samhället blir allt mer mångkulturellt kräver det mer av bland annat sjuksköterskan i 

psykiatrisk vård. Genom att använda aktuell studie i klinisk verksamhet kan diskussioner 

föras kring hur sjuksköterskan i psykiatrisk vård kan hantera de svårigheter som hen stöter på 

i sitt arbetsliv. Fokus i verksamheten bör läggas på att arbeta utifrån individens behov och 

önskemål, snarare än att arbeta utifrån kulturstereotyper, för att på så sätt kunna arbeta 

holistiskt med patienten. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Denna studie visar på att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård påverkas emotionellt av att 

vårda asylsökande patienter inom psykiatrisk vård. Även kvaliteten på vården påverkas av att 

patienten är asylsökande. Framtida forskning bör fokusera på sjuksköterskors beskrivningar 

av att vårda asylsökande patienter, med ett syfte liknande det i detta arbete, samt med ett ökat 

antal respondenter för att stärka resultatet. Det finns även ett behov av forskning som 

beskriver asylsökande patienters upplevelser av att vårdas inom psykiatrisk vård i Sverige. 

 

9. Slutsats 

Antalet asylsökande patienter ökar ständigt i Sverige, vilket även innebär att den psykiatriska 

vården får en ökad andel asylsökande patienter. Behovet av kunskap och medvetenhet hos 

vårdpersonal ökar i samband med detta. Sjuksköterskor i psykiatrisk vård beskriver 

kommunikationen som ett stort problem för personalen inom den psykiatriska vården i 

Sverige. Den tolk-hjälp som finns att tillgå inom vården är i många fall bristfällig eller svår att 

få tag på, och den verbala kommunikationen inom vården fallerar. Sjuksköterskorna upplever 

sig ha kunskapsluckor gällande andra kulturer än den egna, vilket leder till en osäkerhet i 

vårdandet. Sjuksköterskan har en viktig roll i att ta tillvara patientens livsvärld, vilken 

försvåras på grund av kommunikativa svårigheter samt en upplevd okunskap. Med hjälp av 
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ständiga diskussioner inom arbetsgruppen, där fokus ska ligga på att se patienten för den 

individ den är kan osäkerhet överbryggas kring både kommunikation och okunskap i vården 

av asylsökande patienter. Omvårdnad ska bygga på mötet med patienten. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor:  

Ålder?  

Kön?   

Är du sjuksköterska eller specialistsjuksköterska inom psykiatri? 

Antal verksamma år inom psykiatrin?  

Särskild utbildning kring asylsökande?  

 

Intervjufrågor:  

 Kan du beskriva dina erfarenheter av att vårda asylsökande patienter på en psykiatrisk 

avdelning?  

 

Vad är viktigt för dig i mötet med asylsökande patienter? 

 

Kan du ge exempel på när vården fungerat bättre eller sämre vid behandling av en 

asylsökande patient jämfört med en icke asylsökande patient? 

 

Vilka resurser finns det att tillgå i mötet med asylsökande på en psykiatrisk avdelning? 

- Finns det några resurser du saknar i ditt arbete? 

 

Något mer du vill berätta om ditt arbete med asylsökande som vi inte tagit upp?  

 

Följdfrågor som kommer användas under hela intervjun:  

- Hur tänker du? 

- Hur känner du?  

- Hur menar du?  

- Vad gjorde du?  

- Kan du berätta?  

- Kan du utveckla? 

- Kan du ge exempel? 
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Bilaga 3. Analysmatris 

Meningsbärande enhet Kod Kategori Subkategori 

Det är tufft att våra patienter 

och överlag folk som 

kommer från krigsdrabbade 

områden. 

Krigsdrabbade 

patienter är 

svåra att vårda 

Sjuksköterskors 

beskrivningar av hinder 

och möjligheter i relation 

till asylsökande patienter 

Egenpåverkan och 

behovet av 

handledning 

Asså vi har ju krav på oss 

som sjuksköterskor att man 

ska göra olika sorters 

suicidbedömningar och 

närma sig deras liksom liv. 

Och det är ju svårigheter 

eftersom de kommer från en 

helt annan kultur. 

Bedömning 

försvåras av 

kulturella 

skillnader 

Sjuksköterskors 

beskrivningar av hinder 

och möjligheter i relation 

till asylsökande patienter 

Kulturella 

skillnader 

Jag vill vara ledsen när de går 

också, för annars känner jag 

att annars har inte jag, annars 

är inte jag på rätt ställe. Jag 

vill liksom känna att det är 

sorgligt. 

Vilja att känna 

sorg 

Sjuksköterskors 

beskrivningar av hinder 

och möjligheter i relation 

till asylsökande patienter 

Egenpåverkan och 

behovet av 

handledning 

( ... ) Mångkulturell 

personalstyrka här så, å det är 

kanske inte alltid det bästa att 

använda sig av en personal, 

men ibland är det bättre än de 

tolkar, tolkarna som kommer 

därför att det blir inte alltid 

bra där heller om man ska 

utrrycka sig vad som varit 

jobbigt och så. 

Personal kan 

vara bättre 

tolkar än 

professionella 

tolkar 

Sjuksköterskors 

beskrivningar av hinder 

och möjligheter i relation 

till externa instanser 

Tolk 

 


