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Sammanfattning    

 

 

Sverige är idag ett mångkulturellt land vars mångfald förutspås utökas ännu mer i 

framtiden. Människor med annan kulturell tillhörighet än den nordiska kommer också 

att drabbas av kritisk sjukdom och då vara i behov av intensivvård. Idag finns ingen 

svensk forskning i ämnet transkulturell vård inom intensivvård. Frågan är därför hur 

vårdpersonal inom intensivvård upplever och erfar vårdandet av patienter med annan 

kulturell tillhörighet. I detta examensarbete var syftet att beskriva sjuksköterskors och 

undersköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell 

tillhörighet inom intensivvård. En kvalitativ ansats valdes. Fyra fokusgruppsintervjuer 

utfördes på två olika sjukhus, med totalt 15 informanter. En kvalitativ innehållsanalys 

genomfördes sedan av den insamlade datan vilket genererade i fyra kategorier och 11 

underkategorier. Resultatet presenterades i kategorierna; närstående som tar plats, 

kommunikation som utmaning, krisreaktioner som skapar dramatik samt olik vård som 

blir lika. Trots att syftet var att fokusera på vårdpersonalens upplevelser och 

erfarenheter av att vårda patienter kom resultatet främst att beröra vårdpersonals 

upplevelser och erfarenheter av att möta närstående. Att tillgodose närståendes behov 

sågs som en utmaning framförallt på grund av språkliga och kulturella hinder. För att 

överbrygga dessa hinder behövs alternativa kommunikationsstrategier samt en utökad 

användning av tolk. Även utbildning i ämnet transkulturell vård är viktigt för 

utvecklingen av kulturell kompetens hos vårdpersonal. 

 

 

Nyckelord: kulturell tillhörighet, transkulturell vård, språkförbistring, kulturell 

kompetens, närstående, intensivvård, fokusgruppsintervjuer 
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INLEDNING 

Sverige hade 2015 en population på ca 1,7 miljoner människor av utländsk härkomst 

(Statistiska Centralbyrån 2016). Med tanke på den flyktingsituation som råder i världen 

idag, som också påverkar vårt land, kommer troligen denna siffra stiga under 

kommande år. Det innebär att det i Sverige lever och kommer att leva människor från en 

mängd olika kulturer med olika traditioner, religioner, sedvänjor och språk. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och patientlagen (SFS 2014:821) är 

vårdpersonal skyldiga att bedriva vård med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans värdighet. Patienten har också rätt till självbestämmande 

och aktiv deltagande i sin vård samt att få information, anpassad efter sin språkliga 

bakgrund. Dock finns det studier som antyder att utlandsfödda i lägre grad känner sig 

delaktiga, informerade och respekterade inom svensk sjukvård (SOSF 2011, s.16). 

Kulturell kompetens hos vårdpersonal har blivit ett allt tydligare krav för att kunna 

tillgodose en tillfredsställande vård av patienter med annan kulturell tillhörighet än den 

nordiska. Människor av annan kulturell tillhörighet drabbas också av kritisk sjukdom 

eller allvarliga skador och kan därför komma att vårdas på en av landets 

intensivvårdsavdelningar. Hur vårdpersonal inom svensk intensivvård upplever och 

erfar vårdandet av patienter med annan kulturell tillhörighet är däremot oklart då det 

inte finns någon forskning i ämnet.  

 

 

BAKGRUND       

Vad innebär intensivvård?  

Patienten på en intensivvårdsavdelning är kritiskt sjuk eller allvarligt skadad och är i 

behov av avancerad sjukvård för att överleva. Vårdmiljön klassas som högteknologisk 

med avancerade övervakningsmetoder och vården är inriktad på att förebygga samt 

ersätta eller understödja viktiga organfunktioner (Svenskt Intensivvårdsregister 2015). 

En studie av Baumgarten och Poulsen (2015, ss. 209-210) visar att patienter i behov av 

intensivvård under vårdtiden upplever starka känslor av rädsla, ångest och ensamhet 

som grundar sig i föreställningen om att dö. Det är inte alltid patienten har möjlighet att 

kommunicera med omvärlden då mediciner påverkar medvetandet och eventuell 

andningshjälp förhindrar möjligheten att uttrycka sig. Patienter beskriver också 

förlusten av tidsuppfattning som ger svårighet att skilja på dag och natt vilket leder till 

förvirring och hjälplöshet. Dessutom beskrivs också förekomsten av paranoida 

föreställningar samt svårigheten i att skilja på vad som är verklighet och dröm. Storli, 

Lindseth och Asplund (2008, ss. 88-92) fann att minnen från vårdtiden på en 

intensivvårdsavdelning kan komma att prägla en patient under lång tid efteråt i form av 

ångest och oro. Minnen kan återkomma när som helst, oväntat och plötsligt utan synbar 

anledning. De beskrivs som omedvetna minnen, hämtade från kroppsliga 

känsloupplevelser. Zetterlund, Plos, Bergbom och Ringdals (2011, s. 165) studie visade 

dessutom att en del patienter upplevde vanföreställningar, drömmar och hallucinationer 

upp till fem år efter intensivvård.   
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Närstående inom intensivvård 

När en patient drabbas av en livshotande sjukdom eller skada drabbas även dennes 

närstående. Närstående drabbas av ett oerhört stresspåslag med känslor av förtvivlan, 

overklighet, förvirring och hjälplöshet. Hela existensen och tillvaron upplevs hotad 

(Krebs Norton 2013, s. 29). Mötet med intensivvården och dess högteknologiska miljö 

blir ytterligare ett stressmoment. Kontrasterna blir omvälvande då närstående ena 

minuten ser en fullt frisk, aktiv anhörig och i nästa stund skall besöka samma anhörig i 

en intensivvårdsmiljö (Blom, Gustavsson, Sundler & Johansson 2013, s. 4; McKiernan 

& McCarthy 2010, ss. 256-258). I denna svåra tid ställs också ofta närstående inför det 

svåra och tunga ansvaret att involveras i viktiga beslut gällande patientens vård eftersom 

patienten själv, på grund av sitt medicinska tillstånd, inte är kapabel till detta (Krebs 

Norton 2013, s. 29).  

 

Närstående har stor betydelse för patienten under vårdtiden inom intensivvård och 

genom dennes närvaro får patienten både tröst och trygghet. Närstående agerar också 

språkrör för patienten vilket generar en känsla av bekräftelse hos patienten. Genom 

närstående finner också patienten viljestyrkan och meningen med att kämpa för 

överlevnad. Vid frånvaro av närstående uppkommer istället känslor av ensamhet och 

rädsla (Engström & Söderberg 2007a, ss. 572-574). För att kunna ge en 

tillfredsställande intensivvård av god kvalité bör vårdpersonal inse betydelsen av att 

involvera närstående i patientens vård. För att kunna möta både patientens och 

närståendes behov men också för att kunna dra nytta av närstående positiva effekter på 

patienten bör utvecklingen inom intensivvård driva mot implementeringen av 

familjecentrerad vård (Henneman & Cardin 2002, ss. 12-14; Krebs Norton 2013, s. 29). 

Familjecentrerad vård innebär att se patienten i ett större sammanhang. Istället för att 

enbart se patienten som målet med vårdandet ses patienten tillsammans med dennes 

familj som målet. Tanken är att planering, genomförande och utvärdering av vården 

skall ske i samförstånd mellan vårdpersonal, patienter och närstående (Institute for 

Patients- and Family Centered Care 2010).  

 

 

Vårdteoretiska utgångspunkter 

Livsvärld 

För att kunna bejaka ett patientperspektiv är det ofrånkomligt att inte se till patientens 

livsvärld. Livsvärlden definieras som hur en människa erfar världen. Livsvärlden 

beskrivs som personlig och unik för varje individ och präglas av människors 

upplevelser och erfarenheter. Ett etiskt vårdande innebär att ta hänsyn till och vilja 

förstå varje patients unika livsvärld och hur denne upplever hälsa, sjukdom, 

välbefinnande, lidande och vårdande samt hur upplevelsen av dessa faktorer påverkar 

patienten i sitt livssammanhang. Vårdarens öppenhet, följsamhet och förståelse för 

patientens livsvärld är avgörande i skapade av en meningsfull vårdrelation och det är 

först då ett riktigt vårdande kan äga rum med syftet att stödja och stärka patientens 

hälsoprocesser. Med livsvärlden som grund kan därför även kulturella och religiösa 

perspektiv bejakas. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det inget problem huruvida 

det exempelvis finns en gud eller inte, eller under vilket namn denna gud benämns. Det 
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viktiga är att söka förståelse vad trosfrågan betyder och hur den påverkar den enskilda 

patienten och situationen. Att ha ett livsvärldsfokus är alltså likställt med att ha ett 

patientperspektiv. Med livsvärlden som grund inkluderas också alltid de närståendes 

men också vårdarnas perspektiv eftersom de existerar i patientens värld (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 126-128, 143-144, 192-195). 

 

Vårdande samtal och vårdande relation 

En förutsättning för vårdandet är att det uppstår en mellanmänsklig kontakt mellan två 

individer: vårdaren och patienten. Det måste dessutom uppstå en vårdande relation och 

ett vårdande möte för att vårdaren ska kunna hjälpa och stötta patientens hälsoprocesser. 

I en vårdande relation är samtalet en viktig del. Dock kan samtalet i sig bli en utmaning 

då språkförbistring föreligger. Detta ställer större krav på vårdaren att vara öppen och 

följsam. Det förutsätter också att vårdaren har ett intresse för patientens berättelse för att 

kunna nå förståelse om dennes livsvärld. Även om ett genuint intresse finns kan det vara 

svårt att uppnå då vi människor alltid har med oss en förförståelse i ett möte. 

Förförståelsen styr vilken innebörd vi lägger i det vi hör och det vi säger vilket istället 

kan resultera i missförstånd. Detta kan bli särskild tydligt i mötet med patienter som 

talar ett annat språk eller är av annan kulturell tillhörighet. Om patienten uttrycker sig 

på ett annorlunda sätt betyder det inte nödvändigtvis att de har en annan 

verklighetsuppfattning eller andra behov. Återigen är öppenhet en viktig egenskap hos 

vårdaren. En vårdrelation innebär att fokus är på patienten, det är patientens behov som 

styr. Det är vårdarens ansvar att initiera ett vårdande möte och svara an på patientens 

vädjan, vilket innebär att vara närvarande och våga möta patientens lidande. När ett 

engagemang från vårdarens sida saknas uppstår ingen vårdande relation. Den ersätts 

istället då med ett vårdlidande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 153, 155-156, 190, 193, 

195, 200, 209-211). 

 

Kultur och kulturell tillhörighet 

Kultur och dess innebörd för människan har studerats och försökts förklarats inom 

antropologin (läran om människosläktet och människan som gruppvarelse) sedan 1800-

talet. Kultur kan kort beskrivas som, när en individ är medlem av ett specifikt samhälle 

som definierar synen på sin omvärld och hur omvärlden skall uppfattas känslomässigt 

samt hur individen då skall uppföra sig i samspelet med andra människor. Det finns 

dessutom ett förslag på att individens kultur kan delas in i tre nivåer (Hall 1984 se 

Helman 2007, s. 2). Första nivån är synlig för omvärlden i form av ritualer, mat och 

klädsel, denna nivå är lättast att observera och förändra. Andra nivån är osynlig och 

utgörs av regler och antaganden som bara delas inom gruppen. Tredje nivån är oskrivna 

regler som inte kan ses eller förstås av omvärlden och denna nivå är dessutom svår att 

förändra. Det går dock inte att kategorisera kulturer då det inom varje kultur skapas 

olika subkulturer av sociala strukturer. Subkulturer skapar i sin tur egna regler och 

antaganden om hur individen skall ses och bemötas (Helman 2007, s. 2).    

 

Kulturell tillhörighet, det vill säga den kultur som individen föds in i eller väljer att ingå 

i, påverkas av många faktorer. Etnicitet, språk, religion och tradition nämns som några 

faktorer men också familjestruktur samt uppfattning om sjukdom och smärta. Men 
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kulturell tillhörighet påverkas också av utbildningsnivå, socioekonomiska faktorer, 

miljö och individuella faktorer som till exempel ålder, personlighet samt erfarenhet 

(Helman, 2007, ss. 3-4). I detta examensarbete används begreppet kulturell tillhörighet 

frekvent och berör då främst en människas etnicitet, språk, religion och traditioner. Med 

“annan kulturell tillhörighet” åsyftas människor med annan kulturell bakgrund än den 

nordiska. 

 

Transkulturell omvårdnad 

Transkulturell omvårdnad innebär att vårda ur ett kulturellt perspektiv. Efter en 

sammanställning av tidigare transkulturell vårdforskning presenterade Wikberg (2008, 

ss. 37-38) ett antal gemensamma grundläggande antaganden som bör finnas med i ett 

kulturellt vårdande. Vårdaren bör ha en vilja att vårda och möta patienter från andra 

kulturer. Patienten skall ses som unik därför bör även de kulturella faktorerna ha sin 

betydelse. Men det måste också beaktas att det finns variationer i en kultur och därmed 

även variationer i hur ett vårdande kan se ut. Mötet skall vara värdigt och dessutom 

oberoende av kulturell tillhörighet. I vårdandet behöver det finnas kunskap om 

transkulturella teorier och begrepp samt att vårdaren bör ha en förförståelse om sin egen 

kultur och sina fördomar. Forskaren uttrycker även att Leiningers teori “the theory of 

culture care diversity and universality” är den mest använda och menar att mycket 

annan transkulturell forskning bygger vidare på denna.  

 

Leiningers (Leininger & McFarland 2002, ss. 9, 53, 60-61, 128-129) teori utvecklades 

redan under 60-talet och är en holistisk teori. Den framhåller att patienter med olika 

kulturella bakgrunder inte kan behandlas på samma sätt. Enligt Leininger är kultur det 

inlärda med delade övertygelser, värderingar, normer, symboler samt en gemensam 

livsstil. Kulturen är oftast ärvd mellan generationer och påverkar individens sätt att 

tänka och handla, att se på sin omvärld och forma sitt liv. Syftet med teorin är att 

upptäcka och förklara likheter och olikheter i de kulturellt betingade faktorer som 

påverkar vården och därmed upplevelsen av hälsa, välbefinnande, sjukdom och död. 

Målet med teorin är att använda dessa faktorer för att kunna ge kulturellt 

överensstämmande, säker och meningsfull vård till patienter med olik kulturell 

bakgrund. Leininger anser att sjuksköterskan bör ha kunskap om detta i vår 

multikulturella värld och därmed krävs också kulturell kompetens. 

 

Kulturell kompetens och vad som ingår i begreppet har analyserats i en studie av Jirwe, 

Gerrish och Emami (2006, ss. 10-14). Studien sammanställer tidigare forskning om 

kulturell kompetens, som gjorts av de mest tongivande teoretikerna (Leininger, 

McFarland, Campinha-Bacote med flera) inom transkulturell omvårdnad. Resultat visar 

det som menas vara förutsättningen för att vårdaren skall kunna bli och anses vara 

kulturellt kompetent. Det innebär först och främst att vara medveten om sin egen kultur 

och dess specifika värderingar, attityder och värdesystem. Detta är nödvändigt för att 

kunna medvetandegöra och förstå andra kulturer och dess skillnader. Vårdaren måste ha 

förmågan att vårda utifrån ett individuellt perspektiv och därmed kunna bedöma 

kulturella behov. Resultatet visar också att det bör finnas en viss kunskap om andra 

kulturer och deras syn på världen, kunskap som kan fås genom utbildning eller genom 
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erfarenhet i mötet med andra kulturer. Slutligen måste det finnas en vilja och ett genuint 

intresse för att möta andra kulturer utifrån ett öppet och fördomsfritt sätt.  

  

Tidigare forskning 

I den litteratursökning som gjorts inom ramen för vårt examensarbete återfanns inga 

svenska vetenskapliga artiklar som specifikt skildrar vårdpersonals upplevelse att möta 

patienter och närstående med annan kulturell tillhörighet inom intensivvård. Dock 

återfanns svenska studier gjorda ur ett mer allmänt perspektiv om att möta närstående 

inom intensivvård. I två av dessa studier återfanns begränsade reflektioner om att möta 

närstående med annan kulturell tillhörighet. Den ena studien beskrev närstående som en 

tillgång (Engström, Uusitalo & Engström 2011, s. 6) medan den andra beskrev mötet 

med andra kulturer som en svårighet (Engström & Söderberg 2007b, s. 1655). Inom 

övrig nordisk forskning i samma ämne var fynden ytterst begränsade, endast tre 

vetenskapliga artiklar från Norge återfanns. Två av dessa artiklar beskrev möten och 

konflikter med närstående till patienter inom intensivvård ur ett “multikulturellt” 

perspektiv. Sammanfattningsvis förmedlar denna forskning att vård till patienter och 

deras familjer med “multikulturell” bakgrund som en utmaning och att vissa specifika 

behov finns (Høye & Severinsson 2008, ss. 338-348, 2010a, ss. 858-867). Den tredje 

artikeln utgår ifrån ett anhörigperspektiv där studien beskriver hur anhöriga med icke-

västerländsk bakgrund upplever och utvecklar strategier för att möta intensivvården med 

alla dess utmaningar vad gäller kommunikation och vårdkultur (Høye & Severinsson 

2010b, ss. 24-32).  

 

Svenska studier som beskriver vårdares upplevelser av att möta patienter med annan 

kulturell tillhörighet återfanns dock inom andra verksamheter än intensivvård, bland 

annat inom akutsjukvård (Hultsjö & Hjelm 2005, ss. 276-285) och kardiologi 

(Dellenborg, Skott & Jakobsson 2012, ss. 342-350). Övrig svensk forskning, då med ett 

kulturellt patientperspektiv återfanns inom till exempel psykiatrisk vård (Hultsjö, 

Berterö, Arvidsson & Hjelm 2011, ss. 174-184), diabetesvård (Hjelm, Bard, Nyberg & 

Apelqvist 2005, ss. 47-59) och förlossningsvård (Hjelm, Berntorp & Apelqvist 2009, ss. 

1374-1386) 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sverige är idag ett mångkulturellt land och det är därför högst troligt att vårdpersonal 

inom intensivvård kommer att vårda patienter med annan kulturell tillhörighet. 

Intensivvård är komplex och avancerad sjukvård där vården av patient och närstående 

många gånger är en utmaning. Det kan antas att utmaningen blir ännu större om det 

föreligger kulturellt betingade förväntningar från patient och närstående. Transkulturell 

omvårdnadsforskning visar att kulturell kompetens är en viktig faktor i mötet med 

patienter och närstående för att ge en individuell vård samt för att undvika kulturella 

missförstånd. Publicerade svenska vetenskapliga artiklar inom intensivvård med ett 

kulturellt fokus har inte återfunnits i internationella databaser. Frågan är därför hur 

vårdpersonalen inom intensivvård upplever och erfar vårdandet av patienter med annan 

kulturell tillhörighet? 
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SYFTE 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors och undersköterskors 

upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell tillhörighet inom 

intensivvård. 

 

METOD 

Ansats 

Kvalitativ forskning studerar människors subjektiva uppfattning om hur de uppfattar 

och tolkar verkligheten. Verkligheten uppfattas som mångfacetterad vilket innebär att 

varje individ har “sin verklighet” baserad utifrån dennes unika livsvärld. Kvalitativ 

forskning utifrån en induktiv ansats innebär att forskning genomförs förutsättningslöst, 

utan styrning ifrån tidigare teorier (Polit & Beck 2012, ss. 12-13). Med tanke på 

studiens syfte ansågs kvalitativ metod med induktiv ansats som ett lämpligt val.  

 

 

Förförståelse 

Under livets gång samlas erfarenheter som präglar varje individs synsätt. Erfarenheter 

ger nödvändig kunskap som leder till förståelse för den värld vi lever i. Samtidigt kan 

denna förförståelse bli ett hinder för att kunna se saker ur nya perspektiv. Som forskare 

är det oerhört viktigt att vara öppen och följsam och inte låta förförståelsen påverka eller 

styra forskningsprocessen. Det är därför nödvändigt att vara medveten om förförståelsen 

samt försöka tygla den (Dahlberg 2014, ss. 69-70). Båda författarna till det aktuella 

examensarbetet har erfarenheter av att möta patienter med annan kulturell tillhörighet 

dock inom andra verksamheter än intensivvård. Inför examensarbetet men även under 

arbetets gång har vi diskuterat vårt valda fenomen och försökt medvetandegöra vår 

förförståelse. 

 

 

Urval 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes på två allmänna intensivvårdsavdelningar på två 

olika sjukhus i Västra Götalandsregionen. För att söka tillstånd till datainsamlingen och 

få tillgång till informanterna gjordes en förfrågan per telefon samt via e-post till 

verksamhetscheferna. I förfrågan bifogades examensarbetes syfte samt beskrivning av 

arbetsprocessen (bilaga 1). Efter skriftlig godkännande ombads verksamhetscheferna att 

välja ut samt tillfråga potentiella informanter då de har insyn i verksamheten och 

kunskap om personalbemanningen. Vi önskade att både specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård samt undersköterskor skulle delta. Inklusionskriteriet var att utvald 

vårdpersonal skulle ha erfarenhet av att vårda patienter med annan kulturell tillhörighet 

inom intensivvård. I förfrågan bifogades även ett informationsbrev som 
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verksamhetscheferna ombads dela ut till tilltänkta informanter så de kunde ta ställning 

till medverkan (bilaga 2). På varje sjukhus genomfördes därefter en fokusgruppintervju 

med specialistsjuksköterskor och en fokusgruppintervju med undersköterskor (tabell 1). 

Varje grupp bestod av tre till fyra informanter. Urvalet resulterade i totalt 15 

informanter som bestod av tolv kvinnor och tre män med varierande åldrar från 28-61 

år. Åtta av informanterna var specialistsjuksköterskor och sju var undersköterskor. 

Antalet yrkesverksamma år inom intensivvård varierade från 1-31 år. Totalt 

genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer. 

 

 

Tabell 1: Demografisk data 

Informant Ålder Kön Profession Antal 

yrkes- 

verksamma 

år 

1 43 Kvinna Iva-ssk 15 

2 61 Kvinna Iva-ssk 31 

3 41 Kvinna Usk 10 

4 42 Kvinna Iva-ssk 4 

5 42 Kvinna Usk 1 

6 53 Kvinna Usk 13 

7 35 Man Iva-ssk 7 

8 28 Kvinna Iva-ssk 1 

9 56 Kvinna Usk 1 

10 55 Kvinna Usk 31 

11 60 Man Iva-ssk 19 

12 50 Kvinna Iva-ssk 27 

13 52 Kvinna Usk 8 

14 36 Man Iva-ssk 6 

15 49 Kvinna Iva-ssk 6 

 

  



  

8 

 

Datainsamling 

Den kvalitativa forskningsintervjun utgår från det vardagliga samtalet mellan två parter 

men också utifrån det professionella som bringar struktur och syfte till samtalet, med 

målet att producera kunskap. Kvalitativ forskningsintervju är därför en vanlig metod i 

kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 17-19). Polit och Beck (2012, ss. 

537-538) menar att fördelen med fokusgruppsintervju är att den ger möjlighet att fånga 

upplevelser och/eller erfarenheter av ett fenomen på kort tid, från flera informanter 

samtidigt. Metoden drar också nytta av gruppdynamiken som uppstår då varje enskild 

informant ger respons på det tidigare sagda vilket resulterar i en djupare förståelse av 

fenomenet. Kvale och Brinkmann (2014, s. 191) menar att intervjumetoden anses 

lämplig när fenomenet som skall undersökas är komplext, tabubelagt eller känsligt. 

Gruppdynamiken kan göra det lättare för människor att delge tankar och känslor som de 

annars i vanliga, individuella intervjuer inte hade vågat uttrycka. Då vårt syfte var att 

undersöka upplevelsen av att möta en specifik patientgrupp i minoritet fanns det en risk 

att informanterna inte skulle våga uttrycka sig sanningsenligt i rädslan av att uppfattas 

som diskriminerande. Därför ansågs att metoden vara bäst lämpad. 

 

Fokusgruppsintervjuer ägde rum under vecka sex, år 2016. I samtliga intervjuer deltog 

båda författarna, en som moderator och den andre som observatör. Detta är vanligt i en 

fokusgruppsintervju och innebär att moderatorn agerar intervjuare och leder 

fokusgruppen enligt en förutbestämd intervjuguide. Observatören ansvarar för teknisk 

utrustning samt antecknar det som sägs och sker i rummet under intervjun (Polit & Beck 

2012, ss. 537-538). I det aktuella examensarbetet användes en ostrukturerad guide med 

en öppen nyckelfråga (Wibeck 2010, ss. 75) (bilaga 3). Vår nyckelfråga löd: Vilka är 

era upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell tillhörighet, 

här på intensivvårdsavdelningen? Exempel på uppföljande frågor: Kan du utveckla? 

Vad menar du? Vad innebär det för dig som vårdare? Innan intervjuerna inleddes 

förklarades vad som menades med begreppet “kulturell tillhörighet” för att säkerställa 

att alla hade samma förståelse för syftet. Samtliga intervjuer ägde rum i lokaler i 

anslutning till intensivvårdsavdelningarna och varade mellan 35-45 minuter från det att 

nyckelfrågan ställdes. För att underlätta datainsamlingen spelades intervjuerna in på 

ljudfiler som sedan transkriberades ordagrant till text. 

 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys lämpar sig väl för att analysera komplexa och känsliga 

aspekter av ett specifikt fenomen som uppstår i vårdandet men också när det finns en 

begränsad kunskap om ett fenomen. Metoden är en process som innebär att en text 

reduceras till begrepp som beskriver forskningsfenomenet genom skapandet av 

kategorier och teman (Elo & Kyngäs 2008, ss. 109, 114). 

 

Den modell för kvalitativ innehållsanalys som valdes var Lundmans och Hällgren 

Graneheims (2012, ss. 187-199) beskrivning. Meningsbärande enheter valdes ut ur 

texterna som svarade på examensarbetets syfte. Sedan kondenserades och kodades de 

meningsbärande enheterna. Koder med liknande innehåll grupperades ihop, ur dessa 

grupper framträdde underkategorier och kategorier som utgör examensarbetets resultat. 
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För att säkerställa att inget i de transkriberade texterna hade missats eller åsidosatts 

skedde regelbunden återkoppling till de ursprungliga texterna under hela 

analysprocessen. 

 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

        

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

"... i de flesta fall 

brukar det alltid 

dyka upp nån 

som kan lite 

bättre svenska 

som kan funka 

som 

kontaktperson... 

Dom är guld 

värda." 

Brukar alltid dyka 

upp någon som 

kan lite bättre 

svenska. Guld 

värda. 

Närstående 

med bättre 

svensk- 

kunskaper 

tolkar - guld 

värd 

Närstående 

tolkar, på gott 

och ont 

Kommunikation 

som utmaning 

"... sen vet man 

ju inte hur 

mycket den 

anhörige som 

tolkar förstår... 

den här anhörige 

förstod inte 

riktigt men det 

fick vi inte riktigt 

reda på för än 

senare..." 

Närstående som 

tolkar förstår inte 

informationen 

som ges 

Närstående 

som tolk med 

språk- 

förbistring 

  

 

 

  



  

10 

 

Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar bland annat om frågeställningen om hur de som medverkar som 

försökspersoner eller informanter får behandlas. Det finns fyra begrepp att ta hänsyn 

till: sekretess, tystnadsplikt, anonymisering och konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2011, 

ss. 66-69). Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) har syftet att visa respekt och 

skydda den enskilda människan. Denna lag är dock undantaget examensarbete som 

utförs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå. 

Högskolelagen (SFS 1992:1434) förutsätter ändå att arbeten inom ramen för 

högskoleutbildning skall bedrivas så den värnar som vetenskapens trovärdighet samt 

god forskningssed. Helsingforsdeklarationen behandlar etiska regler och krav inom 

medicinsk forskning men dess övergripande principer går även att applicera i ett 

examensarbete; inte utsätta informanterna för skada eller kränkning, frivillig medverkan 

som kan avbrytas, information om syftet samt tillgång till färdigt material (World 

Medical Association 2013). 

 

Före intervjun gavs informanterna både muntlig och skriftlig information om 

examensarbetet. Ett informerat samtycke inhämtades av varje enskild informant i form 

av ett skriftligt avtal (bilaga 4). Dokumentet liknande informationsbrevet och innehöll 

följande; examensarbetes syfte, beskrivning om examensarbetes genomförande samt 

vilka eventuella fördelar och nackdelar ett deltagande kunde innebära. De fick även veta 

hur det insamlade materialet kommer att hanteras i fråga om konfidentialitet samt vilka 

som kommer kunna ta del av arbetsmaterialet. Innan intervjuerna påbörjades 

inhämtades även demografisk data om informanterna (bilaga 5). Endast denna 

information presenteras i examensarbetet. Detta för att minska spårbarheten och bevara 

informanternas anonymitet. Deltagarna fick också information om principen om 

frivilligt deltagande samt möjligheten att avbryta intervjun utan förklaring. Syftet med 

ett skriftligt avtal om informerat samtycke är att skapa skydd för både informanten och 

forskaren om konflikter skulle uppstå (Kvale & Brinkmann 2014, s.107). Ett etiskt 

problem med fokusgruppsintervjuer är att informanterna inte har någon tystnadsplikt 

gentemot varandra och risken är därför att känslig information om andra 

intervjudeltagare skulle kunna spridas vidare (Wibeck 2013, s. 197). För att minimera 

denna risk uppmanades informanterna både muntligt och skriftligt att med respekt för 

de andra deltagarna, inte sprida vidare det som sades av andra under intervjuerna.     

 

 

RESULTAT 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors och undersköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell tillhörighet inom intensivvård. 

Informanterna kom dock att mest ge uttryck för upplevelser och erfarenheter av att möta 

närstående till patienter med annan kulturell tillhörighet. Resultatet presenteras i 

kategorier och underkategorier (tabell 3), uppkomna ur den kvalitativa 

innehållsanalysen. För att styrka vår analys figurerar citat från informanter i texten.  
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Tabell 3: Resultatet 

 

Kategorier Underkategorier 

Närstående som tar plats Stora närståendegrupper är utmanande 

Ovillighet att släppa taget 

Kommunikation som utmaning Språkförbistring försvårar komplexa 

vårdsituationer 

Närstående tolkar på gott och ont 

Språkförbistring ger ökad arbetsbelastning 

Språkförbistring triggar kreativitet 

Krisreaktioner som skapar 

dramatik 

Främmande reaktioner på kris 

Känslor av otillräcklighet och osäkerhet 

Behov av kontroll 

Olik vård som blir lika Följsamhet och öppenhet inom vissa gränser 

Lika vård till alla 

 

 

Närstående som tar plats 

Informanterna uttryckte att upplevelsen och erfarenheten av att vårda patienter med 

annan kulturell tillhörighet till stor del utgörs av närstående, vilka ofta beskrivs som 

många till antalet. Det stora antalet och följdverkningarna av detta beskrevs som 

utmanande. Det framkom också att närstående har stort behov av delaktighet. 

 

Stora närståendegrupper är utmanande 

I samtliga intervjuer uttrycktes erfarenheten av att patienter med annan kulturell 

tillhörighet har många närstående vilket resulterar i mycket besök. De närstående 

beskrevs som stora familjer med ett mer utvidgad koncept av familj än den traditionellt 

svenska. En intervjugrupp påpekade också att dessa närstående inte alla gånger har ett 

släktskap. I ett par grupper beskrevs att antalet är utmanande till följd av att de tar 

mycket utrymme. Detta kan tillslut leda till att det inte finns fysisk plats på avdelningen 

för alla närstående. Lika utmanande kan det vara i patientrummet. Informanterna 

menade att de upplever det som svårt att avfärda anhöriga från rummet vid tillfällen de 

behöver få tillgång till patienten för att utföra vårdåtgärder. 
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“Fast ibland kan det ju bli lite svårt tycker jag när det är alla dom här 

anhöriga[…] Det är svårt att styra upp det, komma i mellan och göra någon 

åtgärd och så skall man mota bort dem och så får de vara i korridoren. Det 

är svårt att vara personal och få det att bli bra” 

 

Ett stort antal närstående leder till hög besöksfrekvens vilket innebär att personalen ofta 

får avbryta sitt arbete för att släppa in besökande på avdelningen. Detta upplevs som 

svårt att hinna med vilket leder till att närstående istället släpper in varandra. 

Informanterna uttrycker då känslan av osäkerhet på grund av bristande kontroll över 

vilka personer som vistas på avdelningen. Ett stort antal närstående genererar också 

många frågor. Informanterna menade att informationskraven från alla närstående på 

plats men också via telefon kan vara mycket ansträngande och tar tid från patientarbetet. 

En grupp ansåg att situationen blivit något bättre efter att nya rutiner införts då de 

numera endast ger information gällande patientens tillstånd till de närmast närstående. 

 

“Just det här att det är många (närstående) kan vara väldigt påfrestande 

för oss. Alla skall veta allting och man får liksom, man hinner knappt med 

patienten för man skall berätta allting för alla anhöriga”  

 

I alla grupper reflekterades det kring upplevelsen av att inte alltid ha resurser för att ta 

hand om alla närstående så som önskas, i form av tid och personal. Informanterna 

beskrev dock att de alltid försökte göra sitt bästa för att gå närstående till mötes. 

 

Ovillighet att släppa taget 

I en grupp uttryckets mycket tydligt att närstående till patienter med annan kulturell 

tillhörighet har ett stort behov av delaktighet. Informanterna hävdade att närstående vill 

medverka i patientvården, finnas på avdelningen dygnet runt och upplevs därför som att 

de aldrig går hem. Närstående upplevs också ha svårare att förstå och acceptera 

patientens behov av vilostunder men informanterna menade samtidigt att det brukar gå 

bra, bara tid tas att förklara varför vilostunder är viktiga. 

 

“Vi har ju vilostund på dagen och då måste man köra ut alla en stund för 

patientens skull[...] De brukar lyssna: - nu är det lugnt och stabilt... Man får 

liksom övertyga dem mer för att få dem att förstå. Det brukar fungera. Det 

får man även göra på natten[…] IVA-vården skapar ju mardrömmar, det 

kan man också förklara så blir det lite lättare för dom kanske att släppa 

taget lite”  

 

I ett par grupper uttrycktes upplevelsen och erfarenheten av att närstående har svårt att 

respektera och acceptera avdelningens besöksregler. En grupp menade att närstående 

ibland envisas med att bryta besöksregler trots upprepad information. En annan grupp 

ansåg att det ibland är nödvändigt att förbise besöksregeln om högst två besökare i taget 

när det är många, oroliga anhöriga. Informanterna menade att genom att låta närstående 

se patienten dämpas deras oro och då accepterar de att de måste lämna rummet. Detta 

minimerar den totala besökstiden och akuta vårdåtgärder kan initieras tidigare. Dock 

uttrycktes vikten av kontinuerlig information i sådana situationer. 
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“Många gånger har vi väl släppt på den (regeln) och släppt in fler för att 

snabbt kunna få ut dem igen för det är så mycket åtgärder som skall 

åtgärdas. Huvudsaken att de får se att det är lugnt och stabilt så kan dom 

gå ut[… ]Men det är ju viktigt då att nån (personal) då som är i korridoren 

medlar hela tiden om vad som händer”  

 

I en annan grupp upplevdes det inte som ett problem med att ha närstående ständigt 

närvarande, informanterna diskuterade istället fördelen med att ha många närstående 

kring en patient.  

 

“Oftast är det ganska gott för många kommer ju in utan nån (anhörig) alls. 

Det känns bra tycker jag att det finns anhöriga på så sätt som känner och 

finns hos patienten.”  

 

Närståendes behov av medverkan och delaktighet då den aktiva vården är avslutad 

beskrevs av andra grupper. Informanterna menade att i en sådan situation kan 

närstående få ta över och deras behov av avskedsritualer kan få styra. Erfarenheter 

gällande omhändertagandet efter att en patient avlidit delgavs också. Detta beskrevs av 

en informant som en fin och rörande upplevelse som dessutom sparade på 

personalresurser. 

 

“Det är en rätt trevlig stund faktiskt, tycker jag. Dom hjälper ju mig och då 

behöver jag ju inte hjälp av någon annan heller[...] Det är rätt mysigt 

faktiskt[…] Man kommer dom väldigt nära och så börjar de gråta, då är det 

ju verkligen att man kommer jättenära. Det blir så himla personligt 

plötsligt. Då är det nära till tårar.”  

 

Kommunikation som utmaning 

Enligt informanterna innebär ett möte med patienter och närstående med annan kulturell 

tillhörighet nästan alltid en utmaning i kommunikation, framförallt med närstående. 

Utmaningen försvårar och lägger ibland extra börda på det specifika 

intensivvårdsarbetet, speciellt i akuta situationer. Men utmaningen leder också till 

alternativa kommunikationsvägar som genom kreativa lösningar kan överbrygga vissa 

kommunikationsproblem.   

 

Språkförbistring försvårar komplexa vårdsituationer 

I samtliga grupper uttrycktes att den mest uppenbara utmaningen med att vårda patienter 

med annan kulturell tillhörighet handlade om språk och språkförbistring. När 

informanterna berättade om utmaningen stod mötet och kommunikationen med 

närstående i fokus. Förutsättningen för kommunikation upplevs som ett problem som 

tyvärr inte alltid kan avhjälpas med tolk då denna resurs ses som en bristvara. Därför 

prioriteras oftast användandet av auktoriserad tolkhjälp enbart till läkarsamtal. I en 

grupp diskuterades svårigheten med att förklara innebörden av intensivvård generellt för 
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närstående men det blev ännu svårare i situationer med språkförbistring. Informanterna 

menade också att närstående inom intensivvård är i stort behov av information, speciellt 

i akuta skeden. Detta är dock svårt att tillgodose just av det skälet att det oftast saknas 

tolkhjälp. Närståendes möjlighet till förståelse i situationen måste åsidosättas och 

patientens medicinska behov prioriteras. Det uttrycktes att informationsbristen är något 

som ibland bara får accepteras samtidigt som informanterna upplevde det som en 

frustration. 

 

“Men skall man iväg på en undersökning akut liksom så sitter en anhörig 

där som inte kan språket då är det inte roligt[…] Men det är ju svårt, 

jättesvårt många gånger. Helst skulle man vilja ha en tolkcentral här på 

huset liksom, kom nu, hjälp! Kan du komma och berätta?” 

 

Informanterna gav också uttryck för medkänsla för närstående när det saknades tid och 

resurser för att ge information. 

 

“Det värsta är att dom kanske inte får den information dom skulle behöva 

precis just där och då[…]Det blir ju mest synd om mamman som vi inte kan 

liksom prata med men vi måste ändå göra det vi skall göra, pratet får 

komma sen“  

 

Informanterna ansåg att det kan vara svårt att veta graden av språkförståelse hos en 

patient på grund av medicinering och/eller andningshjälp. Därför blir kommunikationen 

med närstående främst i fokus. Informanterna menade också att samtalen med 

närstående är mer djupgående än de samtal som förs med patienten och detta kan ibland 

upplevas både ansträngande och besvärligt. 

 

“Men det känns som att prata med patient är inte lika svårt, det är svårare 

att prata med anhöriga. Det är jobbigt[...]Det brukar funka rätt bra (att 

prata med patient), bara små frågor man kan svara ja och nej på kanske”  

 

Närstående tolkar på gott och ont 

Svårigheten att få tag på auktoriserad tolk tvingar vårdpersonal att ta hjälp av 

närstående. Informanterna beskrev en känsla av osäkerhet när närstående tolkar då de 

ansåg att det är svårt att bedöma närståendes svenskkunskaper samt hur mycket de 

förstår av situationen. I en intervjugrupp delgavs erfarenheten av att närstående inte 

översätter allt innehåll i det som sägs och att närstående kan undanhålla sanningen för 

patienten. Informanterna underströk därför vikten av en opartisk tolk. 

 

“Jag har också varit med om när man har en anhörig som har tolkat och 

dom har inte sagt allt. Det ser jag som ett stort problem, att dom inte inser 

hur allvarligt det[…] Att dom inte översätter allt[…] Slätar över [...] Så blir 

det en chock sen när man har en riktig tolk ” 
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Vidare diskuterades i intervjugruppen att det finns en risk för allvarliga missförstånd då 

närstående tolkar. Informanterna menade att närstående inte alltid förstår 

vårdsituationen eller den behandling som ges. 

 

“Vi hade en patient som var dålig och vi skulle sätta en kateter och den 

anhörige förstod inte riktigt men det fick vi inte reda på förrän senare. De 

(familjen) trodde att katetern satt i vagina (på patienten). Det här med 

oskuld var viktigt i deras kultur så det blev ju en stor grej men då kunde vi 

reda ut det med riktig tolk sen” 

 

Trots risken för att situationer blir feltolkade och att missförstånd kan uppstå ansåg 

samtliga grupper att närstående är en språklig resurs. Informanterna vill att det skall bli 

så bra som möjligt för alla parter. Inom den stora närståendegruppen som oftast omger 

patienten finns vanligtvis en välfungerande social organisation där det alltid är någon 

som kan svenska. Närstående har också ett stort kontaktnät med landsmän via 

föreningar som sluter upp och hjälper till vid behov. En informant menade att i dessa 

stora närståendegrupper finns alla till hands för varandra och det finns alltid någon som 

kan vara språkrör eller kontaktperson. 

 

“I de flesta fall brukar det alltid dyka upp någon som kan lite bättre 

svenska[...] Dom är guld värda!“  

 

Språkförbistring ger ökad arbetsbelastning 

Informanterna anser att situationer med språksvårigheter kräver personal, tid och 

planering. Auktoriserade tolkar måste beställas i förväg och det är tidskrävande att 

organisera. Det händer att vårdpersonal med passande språkkunskaper måste agera tolk, 

vilket leder till ett resurskrävande omhändertagande. Samtidigt som informanterna 

uttryckte att språkförbistring resulterar i en ökad arbetsbelastning upplevde de också 

känslor av otillräcklighet då de slits mellan närståendes behov av information och 

patientens vårdbehov. 

 

“Man vill inte att det skall bli missförstånd och då måste man vara extra 

tydlig. Det kräver ju både tid och energi och ibland har man inte den tiden 

utan då måste man ta hand om patienten och då, då kanske de närstående 

inte förstår det riktig”  

 

Språkförbistring triggar kreativitet 

Samtidigt som grupperna presenterade en del problem som uppstår vid språkförbistring 

påtalade alla att de oftast finner alternativa vägar till kommunikation. Detta genom 

improvisation och uppfinnesrikedom i kontakten med patient och närstående. 

 

“Nej vad gör man? Kroppsspråk, bilder, ritar. Man får be anhöriga skriva 

ner dom viktigaste orden, lära sig av anhöriga så man kan säga ont eller 

så[...] Det löser sig för det mesta” 
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Informanterna menade också att tekniska lösningar erbjuder nya möjligheter till 

kommunikation.  

 

“När han vaknade upp kunde vi ju inte alls prata med honom men så kom vi 

på att vi kan använda Google translate. Där kunde vi kommunicera lite 

småsaker. Det var ju fantastiskt när vi kom på det!” 

 

Ytterligare en möjlighet som framkom var att ta hjälp av kollegor som själva är av 

annan kulturell tillhörighet som kan tolka, både språk och sedvänjor. Informanterna såg 

det som en stor fördel i dagens mångkulturella samhälle att kunskapen finns på 

avdelningen. 

   

Krisreaktioner som skapar dramatik 

Informanterna ansåg att känslouttryck som är högljudda och utåtagerande är vanligt hos 

närstående med annan kulturell tillhörighet. De menade också att dessa känslouttryck 

kan skapa en viss stress och oro, inte bara hos vårdpersonalen utan det drabbar också 

medpatienter och deras närstående. Dock uttrycktes en förståelse för närståendes behov 

av att uttrycka sorg och informanterna försöker vara tillåtande inom vissa gränser. 

 

Främmande reaktioner på kris 

I samtliga grupper beskrevs upplevelsen av stor kulturell skillnad på krisreaktioner från 

närstående, att det blir mer dramatik runt dessa patienter. Reaktionen på sorg och död 

skiljer sig från det “svenska”. Uttrycken beskrevs som mer kraftfulla och utåtagerande, 

det blir mer högljutt och påtagligt.  

 

“Men det är likadant när någon är på väg att dö, alltså dom (närstående), 

dom visar känslor väldigt mycket så det skriks ju och det är alltså 

jättekänslor som kommer ut. Det är väl ett sätt att vara, vi är ju mer att vi 

gråter och gömmer oss i ett hörn men dom är mer, väldigt så där, i allt dom 

gör” 

 

Känslor av otillräcklighet och osäkerhet 

Några informanter ansåg att våga uttrycka sorg oavsett hur är något sunt för att få utlopp 

för känslor, även om det känns främmande och obekvämt för vårdpersonalen. 

Informanterna menade vidare att osäkerheten i att inte veta hur man hanterar och 

bemöter starka känslouttryck kan skapa oro och stress. Det fanns också en upplevelse av 

att inte räcka till som vårdpersonal då närstående behöver stöd. 

 

“Då blir de där känslorna ett litet stressmoment och det kan vara lite 

jobbigt. Jag som är där inne har en patient till och den som är ute i 

korridoren har kanske jättemycket annat så det är ingen som riktigt kan ta 

hand om dom”  
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I en grupp återberättades situationer då stämningen blev både agiterad och hotfull. 

Informanterna beskrev att de kände sig påpassade och kontrollerade, att hela tiden 

behöva vara lite på spänn. En av informanterna uttryckte då behovet av att tänka sig för 

innan, eller till och med undvika vissa vårdhandlingar då närstående fanns på rummet. 

Samtidigt uttrycktes ändå förståelse för närståendes reaktion på kris. 

 

“Det är bara att dom behöver utlopp liksom för känslorna. Det kanske inte 

är så farligt som man själv tänker bara för det är högljutt och det skriks och 

det gråts. Det är kanske inte så att dom egentligen är arga på dig utan det 

är situationen. Det är också viktigt att ha med sig”  

Behov av kontroll 

Informanterna menade att högljudda uttryck för kris skapar ett behov hos 

vårdpersonalen att vilja begränsa dessa för att skydda patienter och närstående. En 

allmän uppfattning hos informanterna var att uttrycken kan drabba hela avdelningen 

vilket i sin tur kan leda till en orolig vårdsituation för alla. En informant påpekade att 

högljudda uttryck är opassande eftersom intensivvård skall bedrivas i en lugn miljö. 

Informanterna beskrev vidare att det finns rum som är avsedda för närstående men att 

dessa är inte alltid tillgängliga eller tillräckliga. Detta upplevde informanterna som ett 

problem då de inte riktigt vet hur de skall hantera situationen. 

 

“Det blir mycket för andra anhöriga som får uppleva detta såklart och hör 

detta och man kan inte ta sig tiden att gå ut nånstans med just de här 

anhöriga för det är fullt med folk överallt. Då kan det ibland vara jobbigt 

och stressande.”  

 

Olik vård som blir lika 

Informanterna uttryckte principen lika vård för alla och menade att det egentligen inte är 

någon skillnad på att vårda en patient med en annan kulturell tillhörighet. Samtidigt 

uttryckte de en vilja och förmåga till kulturell sensitivitet, med målet att tillgodose 

individuella kulturella önskemål genom att anpassa vårdandet, inom vissa gränser. 

 

Följsamhet och öppenhet inom vissa gränser 

I samtliga grupper beskrev informanterna viljan och förmågan till flexibilitet och 

anpassning till främmande kulturella normer och önskningar. I en grupp diskuterades 

upplevelsen av att det blivit vanligare att vårda patienter av annan kulturell tillhörighet 

och därmed har en viss vana även infunnit sig. I övriga grupper diskuterades 

upplevelsen av en ökad kulturell förståelse som uppnåtts genom arbetslivserfarenhet 

och över tid. Likaså att en personlig trygghet har utvecklats i att möta det som kan 

upplevas främmande. Tryggheten består dels i en generell ökad kunskap om olika 

kulturers traditioner och sedvänjor, dels i förmågan att kunna läsa av och känna in 

situationer och anpassa vårdandet. 
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“När dom har slöja och sånt har man ju respekt för det. Vi tar nästan aldrig 

bort den överhuvudtaget… Och om de har små grejer med sig och vill lägga 

under kudden…” 

 

I två grupper diskuterades skillnaden i normer vad gäller manligt och kvinnligt och 

erfarenheten av att möta manliga närstående som upplevs ta plats. Informanterna 

beskrev situationer där mannen leder familjen medan kvinnan upplevs som mer 

undanskuffad. Informanterna ställde sig neutrala till detta och menade att de inte kan 

göra så mycket åt det. 

 

“Mannen sköter snacket och hon säger aldrig någonting utan hon sitter 

bara tyst hela tiden och så kommer han och tar över och då är det han som 

skall ha reda på informationen, hon får aldrig fråga något utan det sköter 

han helt och hållet” 

 

I en annan grupp beskrevs upplevelsen att människor som invandrat till Sverige har 

blivit mer integrerade över tid. Patienterna och deras närstående har på egen hand till 

viss del anpassat sig till det “svenska” och behovet av kulturellt anpassad vård upplevs 

därför inte längre som lika stort. Som tidigare beskrivits kände sig informanterna 

säkrare i mötet med andra kulturer men det uttrycktes dock i ett par grupper att det ändå 

fanns viss osäkerhet och rädsla för att “göra fel”, att bli missförstådd och framstå som 

respektlös. I grunden uttalade samtliga informanter viljan om att försöka gå patienter 

och deras närstående till mötes och vara kulturellt tillåtande, dock inom vissa gränser. 

De menade att så länge patienten eller medpatienter och deras närstående inte berörs 

eller påverkas försöker de vara så tillåtande som möjligt. 

 

“Om dom inte inverkar på vården då kan de få göra det de behöver göra 

utan att vi behöver ingripa. Det är ju bara det att man skall skydda om man 

har patient bredvid så denne inte blir påverkad”  

 

Lika vård till alla 

I ett par grupper resonerade informanterna kring att det egentligen inte är någon skillnad 

på att vårda en patient med en annan kulturell tillhörighet mot någon annan, det 

medicinska behovet är alltid det primära och avgörande. Trots att vissa specifika 

svårigheter kan uppstå, framförallt språkförbistring, menade informanterna att det ändå 

alltid löser sig på ett eller annat sätt. De uttryckte en vilja i att alltid försöka bemöta alla 

lika oavsett kulturell tillhörighet. 

 

“Det är väl egentligen ingen skillnad från någon annan patient. Det är bara 

att man behöver någon som kan förmedla så vi kan ha en kommunikation”  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors och undersköterskors 

upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell tillhörighet inom 

intensivvård. Trots att målet med examensarbetet var att ha patienten i fokus, talade 

informanterna i samtliga grupper nästan enbart om sina upplevelser av att möta 

närstående till patienter med annan kulturell tillhörighet. Studier visar att 

omhändertagandet av närstående är en betydande del av vården till den kritiskt sjuka 

patienten (Stayt 2007, ss. 626-628, Engström, Uusitalo & Engström 2011, ss. 4-6). 

Dessutom menar Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) att ett patientperspektiv alltid 

inkluderar närstående. Därför anser vi att resultatet besvarar examensarbetets syfte. 

 

Närstående som tar plats 

Informanterna upplevde att närstående till patienter med annan kulturell tillhörighet tar 

plats. De närstående beskrevs av informanterna som många i antalet, som ständigt 

närvarande samt att de har behov av delaktighet. Omhändertagande och mötet med 

närstående upplevdes av informanterna som en utmaning, då de inte alltid har resurser i 

form av tid, personal eller utrymme. De talade också om att närstående tar upp den plats 

som annars är vårdpersonalens territorium - utrymmet kring patienten. Samtidigt 

uttrycker informanterna att närstående är en resurs. I intensivvårdssammanhang då 

patienten inte är kapabel till delaktighet på grund av varierande sederingsgrad och 

kritisk sjukdom, blir närstående istället i fokus för vårdpersonalen. Forskning visar att 

närstående och patient inom intensivvård är tätt sammankopplade och står i beroende till 

varandra. Närstående är en viktig länk till den kritiskt sjuka patienten då det är via dem 

vårdpersonalen lär känna patienten (Engström & Söderberg 2007b, s. 1656). 

Jakimowicz och Perry (2015, s. 1510) anser att närstående genom sin närvaro ger 

vårdpersonalen möjligheten att ge specifik vård som bevarar patientens värdighet och 

kulturella värderingar under vårdtiden på en intensivvårdsavdelning. Därför är 

etablerandet av en bra vårdrelation med närstående viktig. Dock menar Engström och 

Söderberg (2007, s. 1657) att kulturella skillnader mellan vårdpersonal och närstående 

kan bli ett hinder i interaktionen då de inte förstår varandra och har olika synsätt på 

saker och ting. 

 

I likhet med vårt resultat har även Høye och Severinsson (2008 ss. 342-343) funnit att 

intensivvårdssjuksköterskor i Norge upplever att familjer med annan kulturell 

tillhörighet är mycket större i struktur än “norska” familjer. Studien visade att det stora 

antalet närstående ledde till överfulla patientrum som hindrade personalen att utföra sitt 

arbete då de fick minskad tillgång till patienten. Detta genererade stress hos 

sjuksköterskorna. Vårt resultat visade att informanterna uttryckte delade meningar om 

detta. Några ansåg, likt den norska studien, att det kan vara besvärligt med många 

närstående på plats för det hindrade dem att få tillgång till patienten och utföra vård och 

behandling. Andra menade att det inte var något problem med anhöriga på rummet, så 

länge det inte skadade patienten i fråga eller störde medpatienter eller deras anhöriga. 

 



  

20 

 

Det framkom även i resultatet att närstående till patienter med annan kulturell 

tillhörighet upplevdes ha ett stort behov av delaktighet. Detta uttrycktes i att de 

närstående ständigt var närvarande, upplevdes ha en ovilja till att lämna patienten, hade 

stort behov av information samt önskan om att genomföra kulturella ritualer kring 

patienten, framförallt i dödsögonblicket. I viss mån upplevde informanterna närståendes 

behov av delaktighet som resurskrävande, i andra situationer som resurssparande. Høye 

och Severinsson (2008, s. 342) fann att den norska vårdpersonalen upplevde att 

närstående till patienter med annan kulturell tillhörighet har svårare att följa och 

respektera besöksregler, något som även beskrevs av våra informanter. Rahmqvist 

Linnarsson, Bubini och Perseius (2010, ss. 3106-3107) menar att närståendes behov av 

delaktighet uttrycks bland annat genom viljan av att vara fysiskt nära och visa sin 

kärlek, saknad och hängivelse till patienten. Då närstående inte var på plats eller inte 

tillåts vara nära upplevde de känslor av frustration, skuld samt rädsla av att missa 

information om viktiga beslut. 

 

Frågan är om närståendes behov av närvaro, att delta och få information är kulturellt 

betingat, likaså upplevelsen om närståendes ovilja att “släppa taget” om patienten? 

Svaret är nog både ja och nej. Høye och Severinsson (2010b, s. 28) menar att 

“multikulturella familjer” samlas och i den gemenskapen finner de styrkan att hantera 

sorg och kris. Samtidigt påvisas i en sammanställning av olika studier (Rahmqvist 

Linnarsson et al. 2010, s. 3108) att närstående till patienter i behov av intensivvård 

generellt sett har ett behov av att gruppera sig socialt för att finna styrka att hantera den 

livskris som pågår. Fyndet att närstående till patienter med annan kulturell tillhörighet 

har ett stort behov av delaktighet, information och närhet verkar inte heller vara 

kulturellt betingat. Frivold, Dale och Slettebø (2015, ss. 235-237) och Rahmqvist 

Linnarsson et al. (2010, ss. 3104-3107) menar att alla dessa beskrivna behov är 

naturliga hos en närstående i kris. Behoven är alltså snarare mänskliga och inte 

beroende av kulturell tillhörighet. 

 

Kommunikation som utmaning 

Närståendes behov av delaktighet tar sig också uttryck i ett stort informationsbehov men 

språkförbistring samt avsaknaden av tolkhjälp gör att närståendes behov av information 

medvetet måste åsidosättas. En informant menade att det är synd om närstående men de 

har inget annat val då patientens akuta tillstånd måste prioriteras. Wong, Liamputtong, 

Koch och Rawson (2015, s. 55) menar att när informationsbehovet inte uppfylls känner 

närstående stress och oro. Känslor av osäkerhet av att bli ignorerad, känslor av 

missnöjdhet och misstro mot vården uppkommer då.  Engström och Söderbergs (2007b, 

s. 1655) studie visar att närståendes reaktioner på utebliven information också kan yttra 

sig i aggressivitet mot vårdpersonalen, något som även vårt resultat antydde till då 

informanterna beskrev situationer där närstående blivit både agiterade och hotfulla. 

Information och delaktighet blir därmed ord som sammanflätas. I kombination med 

språkförbistring kan detta leda till frustration från båda parter vilket vårt resultat och 

ovanstående forskning har visat. 

 

I resultatet beskrev informanterna hur de tvingas att använda anhöriga som tolk på gott 

och ont. Fördelen är att anhöriga alltid finns till hands och känner patienten vilket även 
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bekräftas av Engström, Uusitalo & Engström (2011 s. 4). Nackdelen informanterna 

upplevde var osäkerheten i närståendes språkkunskaper samt att närstående ibland 

feltolkade avsiktligt men också oavsiktligt, vilket även Høye och Severinsson (2008, s. 

342, 2010a, s. 862) visat i sin forskning. Informanterna i detta examensarbete uttryckte 

att auktoriserad tolkhjälp är något som endast finns till hands vid läkarsamtal. Wong et 

al. (2015, ss. 54-55) menar att viktiga läkarsamtal oftast sker i en situation då närstående 

befinner sig i chock. De har svårt att ta till sig information och behöver därför hjälp med 

att förstå vad som sagts efteråt vid upprepade tillfällen. Vårdpersonal kan då förklara 

med förenklade termer och blir därmed en viktig länk mellan läkare och närstående. 

Men vi ställer oss frågande till hur vårdpersonalen kan möta upp detta behov av 

upprepad information då språkhinder existerar och auktoriserade tolkar inte finns 

tillgängliga i det dagliga vårdandet runt patienten? Informanterna menade att 

språkförbistringar “för det mesta löser sig”. Men gör det verkligen det ur ett närståendes 

perspektiv? I en artikel, sprungen ur en avhandling som bygger på intervjuer om hur det 

är att vara invandrare och patient i Sverige, uttrycks avsaknaden av tolk i 

omvårdnadsarbetet som anmärkningsvärt (Björk Brämberg 2008, s. 116). Detta 

påstående baseras på resonemanget att det oftast är sjuksköterskor och undersköterskor 

som tillbringar mest tid med patienter och deras närstående och inte läkaren. Självklart 

finns tolkbehov vid läkarsamtal men även vid “mindre viktiga” samtal. Blom, 

Gustavsson, Sundler och Johansson (2013, s. 5) beskriver betydelsen för närstående att 

kunna kommunicera med vårdpersonalen. De uttrycker att de vardagliga samtalen är 

oerhört viktiga och leder till trygghet och mening i en stressande situation. Forskningen 

som tidigare hänvisats till beskriver att närstående som befinner sig i kris och 

emotionellt kaos generellt har stort behov av information för att på så vis finna 

sammanhang, något att hålla tag i när livsförståelse sviktar. När språkförbistring 

föreligger kan vi bara anta att närstående känner sig än mer utsatta och utelämnade. 

Kommunikation blir en stor utmaning och dessutom ett ytterligare hinder för kulturell 

förståelse. När språket inte finns och tolkhjälp är minimal kan inte en fullt fungerande 

vårdrelation uppnås, vilket missgynnar närstående, patient och vårdpersonal. 

 

Främmande reaktioner på kris 

I samtliga intervjugrupper ansåg informanterna att det fanns kulturella skillnader i hur 

människor uttrycker sig i sorg och/eller kris. Främmande reaktioner på kris skapade en 

viss osäkerhet hos informanterna, både vad gäller hur dessa uttryck skall bemötas men 

också i känslan av att inte ha resurser att omhänderta närstående på bästa sätt. Även i 

studier av Engström och Söderberg (2007b, s. 1655) och Høye och Severinsson (2008, 

s. 346) beskrevs intensivvårdspersonals upplevelser och reaktioner vad gäller skillnaden 

i känslouttryck hos närstående tillhörande olika kulturer. Svenska och norska närstående 

beskrevs som mer återhållsamma medan närstående med annan kulturell tillhörighet än 

den nordiska upplevdes som mer dramatiska och högljudda i sina känslouttryck. 

 

De flesta informanterna i fokusgrupperna visade ändå förståelse för de främmande 

känslouttrycken och menade att det är sunt att uttrycka sina känslor och ville därför vara 

tillåtande, dock inom vissa gränser. Informanterna i samtliga grupper uttryckte behovet 

av att begränsa högljudda känslouttryck för att skydda medpatienter och deras 

närstående. De påpekade vikten av en lugn miljö inom intensivvård. Norska 
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sjuksköterskor beskrev samma behov av att skapa en lugn vårdmiljö då de ansåg att 

högljudda känslouttryck kunde höras över hela intensivvårdsavdelningen och skrämma 

medpatienter (Høye & Severinsson 2008, s. 344.) Informanternas resonemang om 

vikten av en lugn vårdmiljö tyder på kunskap om konsekvenserna av intensivvård. 

Tidigare studier om patienters upplevelser och minnen från intensivvård visar att många 

patienter upplever miljön som högljudd och skrämmande dels på grund av all teknisk 

apparatur, men också när de blev störda av medpatienter och deras närstående 

(Johansson, Bergbom, Persson Waye, Ryherd & Lindahl 2012, s. 7; Olausson, Lindahl 

& Ekebergh 2013, s. 239, Baumgarten & Poulsen 2015, s. 209). I dessa studier beskrivs 

patienterna som ofrivilliga lyssnare utan möjlighet att själva avgränsa det som sägs.   

 

Kulturella skillnader i synen på hur känslor skall uttryckas vad gäller intensitet och 

högljuddhet kan bli ett problem i vårdandet menar Engström och Söderberg (2007b, s. 

1655). Høye och Severinsson (2008, s. 346) fann att norska intensivvårdssjuksköterskor 

känner sig oförberedda att möta multikulturella närståendes högljudda krisreaktioner, 

vilket resulterade i känslor av stress och oro hos intensivvårdspersonalen. Att möta 

dessa närstående beskrevs alltså som en utmaning. Samma forskare föreslår att om 

vårdpersonal har en medvetenhet och kunskap om variationer som finns i mänskliga 

uttryck för sorg och kris skulle en trygghet infinna sig i att möta olika typer av 

känslouttryck och potentiella kulturkrockar skulle kunna avvärjas (Høye & Severinsson 

(2010a, s. 864). 

 

Bemöta kulturella utmaningar 

För att möta kulturella hinder i vården har transkulturella vårdteorier utvecklats som 

påtalar vikten av att vårdpersonal har kulturell kompetens. Genom att införskaffa sig 

kunskap om olika kulturer och deras särdrag kan kulturell kompetens uppnås vilket kan 

möjliggöra att eventuella kulturella hinder för ett vårdande och en vårdande relation kan 

överbryggas (Jirwe et al. 2006, ss. 6-15). Både Engström och Söderberg (2007b, s. 

1657) och Høye och Severinsson (2008, s. 347, 2010a, s. 865, 2010b, s. 31) förespråkar 

i sin forskning vikten av att intensivvårdspersonal erhåller kulturell kompetens. 

 

Problemet med transkulturella vårdteorier och kulturell kompetens är att det finns en 

risk för kategorisering och generalisering av patienter och deras närstående, när synen 

på människan definieras utifrån en viss kulturell ram. Genom att tro och förvänta sig att 

exempelvis alla människor med samma kulturella tillhörighet som delar samma 

trosuppfattning, tänker och känner lika, försvinner det livsvärldsorienterade 

perspektivet. Björk Brämberg (2008, s. 116) menar att kulturell kompetens inte leder till 

större insikt i patienters behov, snarare leder det till skapandet av stereotyper vilket hon 

menar inte är förenligt med livsvärldsteoretiskt inriktad vårdvetenskap. Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 128, 143) menar att kulturella frågor och aspekter kan förstås med 

livsvärlden som grund vilket minskar risken med kategorisering av människor och 

menar att ett vårdvetenskapligt perspektiv alltid primärt ser till den individuella 

livsvärlden. Forskarna menar vidare att vårdvetenskap med livsvärldsorienterat 

perspektiv innebär att patientfokuserad vård inte kan utföras utan att ta hänsyn till hur 

varje enskild patient erfar sin livsvärld. Då vården misslyckas med att möta och förstå 
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den enskilda patientens upplevelse av sin livsvärld har inget “verkligt vårdande” 

uppnåtts. 

 

Wikberg och Eriksson (2008, s. 489-494) menar att transkulturell vårdteori och caritativ 

vårdteori går att förena eftersom de kompletterar varandra. Tillsammans bidrar teorierna 

till vad de kallar för ett interkulturellt vårdande. I den caritativa vårdteorin läggs mindre 

fokus på patientens kulturella sammanhang. I de transkulturella vårdteorierna däremot 

finns ett större fokus och de förespråkar därför vikten av kulturell kompetens hos 

vårdpersonal. Forskarna menar därför att kulturell kompetens är en viktig faktor som 

saknas i det caritativa vårdandet. Samtidigt påpekar de att en sjuksköterska med 

kulturell kompetens som inte inkluderar det caritativa vårdandet inte heller kan vårda en 

patient unikt, utifrån dennes livsvärld, specifika behov och önskningar. Därför bör 

kombinationen, ett interkulturellt vårdande, leda till en större chans att varje enskild 

patient upplever en vård som möjliggör och leder till hälsa och välbefinnande. Det 

räcker dock inte att enbart vårdpersonalen i en verksamhet har ett interkulturellt 

förhållningssätt utan det är minst lika viktigt att ledare och chefer erhåller kunskap om 

det interkulturella vårdandet. Detta för att kunna förse och tillgodose vårdpersonalens 

möjligheter och resurser att kunna ge god vård. 

 

Kultur och kulturell tillhörighet är faktorer som vi menar präglar människors livsvärld. 

Genom att ta del av en patients berättelser kan vårdpersonal få möjlighet till insikt och 

förståelse för dennes livsvärld, men detta är en utmaning och vi hävdar att utmaningen 

blir ännu större då patientens livsvärld präglas av annan kulturell tillhörighet än ens 

egen. I resultatet framkom att några informanter upplever viss osäkerhet inför att möta 

“det främmande”. Andra informanter beskrev känslan av en ökad trygghet i att möta 

patienter och närstående med annan kulturell tillhörighet efter att ha införskaffat sig 

kunskap och erfarenhet om olika kulturers särdrag. Därför hävdar vi att viss 

förförståelse, viss kulturell kompetens, kan vara nyckeln till ett framgångsrikt, 

patientfokuserat vårdande då det kan överbrygga vissa kulturella hinder som kan 

uppkomma inom intensivvård. Detta så länge ett aktiv reflekterande sker hos vårdaren 

kring den egna förförståelsen. En förutsättning är också tanken om att “bakom varje 

kultur” finns en människa med individuella behov och önskningar.  

 

 

Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att belysa vårdpersonalens subjektiva upplevelser 

och erfarenheter av ett fenomen. Därför valdes en kvalitativ ansats då kvalitativ metod 

lämpar sig väl när individens livsvärld är i fokus (Dahlberg 2014, s. 20; Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 17). 

 

Representativt urval - en fråga om trovärdighet  

Två olika sjukhus med allmänna intensivvårdsavdelningar valdes för datainsamling för 

att utifrån liknande kontext få en större variation på data. Berörda sjukhus valdes ut då 

de rent geografisk ligger i upptagningsområden som ökade möjligheten till att 

informanterna mött patienter med annan kulturell tillhörighet. Författarna önskade också 
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att inte själva ha anknytning till något av dessa sjukhus för att reducera risken att 

påverka informanternas öppenhet och därmed resultatet. För att kunna genomföra 

fokusgruppsintervjuer är det viktigt att tiden passar samtliga deltagare så de i lugn och 

ro får delta utan störmoment (Krueger & Casey 2009, s. 75). En möjlighet att skapa 

dessa förutsättningar var att involvera verksamheterna i valet av informanter eftersom 

de hade kunskapen och överblicken vad gällde planering och bemanning.  

 

För att få ett så representativt urval som möjligt och därmed förbättra studiens 

tillförlitlighet och på så vis trovärdigheten, bör strävan vara maximal variation hos 

deltagarna (Polit & Beck 2012, s. 517). Vi anser att deltagarna utgör ett representativt 

urval eftersom tydliga variationer fanns hos informanterna i form av kön, ålder, 

yrkesroll och yrkeserfarenhet samt att de arbetade på två olika sjukhus. Anledningen till 

valet att inkludera två olika yrkeskategorier var att de arbetar patientnära och ofta 

tillsammans i form av parvård. Eftersom vårt syfte dessutom beskriver ett 

professionsöverskridande fenomen ansåg vi det som lämpligt. Syftet med grupperingen 

av informanter efter yrkeskategorier under intervjuerna grundar sig i teorin att en 

fokusgrupp inte skall ha några hierarkiska skillnader eller bestå av individer med 

beroendeställning gentemot varandra då detta kan hämma ett aktivt deltagande (Wibeck 

2013, s. 201). Mellan sjuksköterskor och undersköterskor finns en hierarkisk skillnad i 

form av akademisk utbildning, arbetsfördelning och ansvar. Därför ansåg vi att en 

uppdelning var nödvändig för att inte riskera resultatets giltighet. 

 

Fokusgruppsintervjun som metod - styrkor och svagheter 

En fokusgruppsintervju kan bli ofokuserad och ytlig när många skall göra sin röst hörd. 

Det kan innebära att alla inte kommer till tals vilket påverkar resultatets giltighet 

(Dahlberg 2014, s. 92; Kvale & Brinkmann 2014, ss. 191-192). I de genomförda 

intervjuerna upplevde vi att det var en jämn fördelning i talutrymme mellan samtliga 

informanter. Ytterligare en risk är att informanterna inte säger sina egentliga åsikter på 

grund av grupptryck, upplevda hot eller att de enbart uttrycker det som är socialt 

acceptabelt. (Wibeck 2010, s. 143). Då vi fått ett brett spektra av data som svarade på 

syftet är det vår uppfattning att informanterna vågade berätta om sina upplevelser. 

 

Det rekommenderade antalet deltagare i en gruppintervju varierar men Polit och Beck 

(2012, s. 537) hänvisar till Côté-Arsenault och Morrison-Beedy (1999) som förespråkar 

mindre grupper, med deltagare kring fem i antalet då ämnet som skall diskuteras är 

känsloladdad eller känsligt. Färre än fyra deltagare innebär risk för att 

gruppinteraktionen blir försämrad då alla individer inte är lika bekväma med att delge 

eller uttrycka sina tankar och känslor. Vi lämnade som önskan till verksamhetscheferna 

att grupper kunde bestå av fyra till sex deltagare. I tre av fyra grupper var deltagarsiffran 

fyra men i en grupp var de enbart tre. Det låga antalet deltagare i en av grupperna kan 

ha inverkat på den genererade datamängden och på så vis också giltigheten. Samtidigt är 

det en styrka i att det totala antalet informanter blev 15. 

 

Fokusgruppsintervjuer var nytt för båda författarna. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 17, 

33-34) menar att genomförandet av intervjuer är svårt och att det är över tid samt med 

övning detta hantverk utvecklas. På liknande sätt uttrycker Krueger och Casey (2008, s. 
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58) sig om intervjumetoden som menar att en lyckad fokusgruppsintervju är beroende 

av en skicklig moderator. Som nybörjare är vi fullt medvetna om att våra brister 

troligtvis har påverkat datainsamlingen och därför också examensarbetets giltighet och 

trovärdighet. För att kompensera denna brist har vi fördjupat oss i litteratur om 

fokusgruppsintervjun som metod. I samtliga intervjuer deltog båda författarna, en i 

rollen som moderator och den andre som observatör. Under alla intervjuer bibehölls 

dessa roller för att erhålla en viss kontinuitet och på så vis dra lärdomar från föregående 

intervjutillfälle. Detta bidrog till ökad tillförlitlighet (Wibeck 2010, s. 143). Fördelen 

med att båda författarna var delaktiga under samtliga intervjuer var att vi kunde hjälpas 

åt att behålla det tänkta fenomenet i fokus. Observatören kunde också i efterhand ge 

återkoppling till moderatorn om dennes prestation och vi kunde dessutom gemensamt 

diskutera intervjuernas genomförande för att möjliggöra förbättring till nästa tillfälle.  

 

En noggrann, förarbetad intervjuguide kan vara nyckeln till en väl genomförd 

fokusgruppsintervju. Den kan vara semi-strukturerad eller ostrukturerad. Ju mer 

strukturerad guide desto mer styrande blir intervjuaren (Wibeck 2010, ss. 73-78). Då 

syftet var brett och outforskat valdes en ostrukturerad form på intervjuguide (bilaga 3). 

När intervjun avslutades gjordes en muntlig sammanfattning av vad som hade 

diskuterats där bekräftelse söktes på att innehållet uppfattats korrekt. Syftet var att 

stärka intervjuns giltighet samt få återkoppling på själva förfarande av intervjun 

(Krueger & Casey 2008, ss. 35-61, 202; Wibeck 2010, ss. 73-78). Introduktionsfrågan 

togs dock bort efter två intervjutillfällen då den visade sig vara alldeles för komplicerad 

för informanterna. Istället för att stimulera till samtal kom frågan att snarare bli ett 

hinder då informanterna hade svårt att svara på den. Dessutom upplevde vi att 

informanterna var redo att börja prata om ämnet ganska omgående. Denna justering av 

intervjuguiden kan självklart ha påverkat uppsatsens giltighet eftersom Krueger och 

Casey (2008, ss. 35-38) menar att en väl utarbetat intervjuguide är nödvändigt för en 

lyckad fokusgruppsintervju. För att minimera risken att vår förförståelse skulle styra 

diskussionen och påverka informanterna och därmed vår datainsamling höll vi oss 

därför strikt till intervjuguiden. Datainsamlingen avslutades efter fyra intervjuer. 

Författarna ansåg att tillräckligt med data hade då samlats in som kunde generera i ett 

trovärdigt resultat.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen - en noggrann process 

Flera forskare (Elo et al. 2014, s. 8; Krueger & Casey 2008, ss. 115-117) menar att en 

innehållsanalys tillförlitlighet och trovärdighet är beroende av att data är av tillräcklig 

mängd, men också representativ och mättad. Forskarna menar vidare att trovärdigheten i 

en innehållsanalys kan förbättras genom noggrann förberedelse av studien samt att hela 

analysprocessen noggrant dokumenteras. För att förbättra trovärdigheten fördes dagbok 

under hela examensarbetet och på så vis har de olika stegen i hela studieprocessen 

kunnat redovisas med hög noggrannhet.  

 

När samtliga intervjuer genomförts transkriberades ljudfilerna ordagrant med pauser 

och känsloyttringar till en text. När det var svårt att uppfatta vad som sades under 

intervjuerna återvände vi till de anteckningar som observatören förde under samma 

intervju. När texterna var utskrivna läste båda författarna igenom intervjuerna för att 
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dubbelkontrollera mot ljudfilerna så inget gått förlorat (Polit & Beck 2012, s. 557). I 

enlighet med Lundman och Hällgren Graneheims (2012, ss. 189-193) beskrivning 

påbörjades analysprocessen med genomläsning av de transkriberade texterna, ett flertal 

gånger för att få en helhetskänsla. För övning och försäkran om att vi tänkte lika 

analyserades en intervju tillsammans. Sedan lästes och analyserades samtliga texter 

igenom på var sitt håll. Därefter jämfördes våra enheter och koder för att kontrollera att 

inget missats. Analysprocessen genomfördes även i diskussion med handledare för att 

erhålla ytterligare infallsvinklar. Vi har valt att använda oss av citat då Sandelowski 

(1994, s. 482) menar att genom att citera informanter i sitt resultat ökas fyndens 

giltighet och på så vis en studies trovärdighet. Vi har valt att inte separera 

yrkeskategorierna under analysprocessen eller i presentationen av resultat. Dock 

upplevde vi att det fanns vissa olikheter i upplevelser och erfarenheter, 

yrkeskategorierna emellan. Denna uppfattning grundar sig dock inte i någon djupare 

analys. Däremot skulle det kunna vara intressant att studera detta fenomen vidare. 

 

 

SLUTSATS OCH KLINISKA REKOMMENDATIONER 

Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda 

patienter med annan kulturell tillhörighet inom intensivvård handlar till stor del om 

mötet med närstående vilket innebär kulturella och språkliga utmaningar. Närstående 

upplevs ha stort behov av delaktighet och information. Tidigare forskning visar dock att 

dessa behov snarare är av mänsklig karaktär än av kulturell karaktär. Närståendes behov 

upplevs också vara en utmaning att tillgodose, framförallt på grund av språkförbistring 

men också till viss del av vårdpersonalens bristande kunskap och förståelse för 

kulturella uttryck.  

 

Om vårdpersonal inom intensivvård skall ha möjlighet att förse patienter och deras 

närstående med tillfredsställande vård på lika villkor, bör strategier utformas för att 

hantera dessa utmaningar: 

 

● Genom att anpassa intensivvårdsrummet till enkelrum skapas en mer tillåtande 

miljö för patienter och deras närstående. Enkelrum skulle också underlätta för 

vårdpersonal att omhänderta patienter tillsammans med deras närstående men 

också för möjligheten att kunna tillgodose deras behov.  

 

● Ett nytänkande bör ske gällande tolkhjälp. För att alla skall få vård på lika 

villkor bör auktoriserad tolk användas mer frekvent, även om det kan innebära 

en ökad kostnad för verksamheterna.  

 

● Genom att utveckla alternativa sätt att förmedla information, så som 

informationsblad eller ljudfiler på olika språk, kan eventuella språkförbistringar 

överbyggas.  

 

● Om vårdpersonal inom intensivvård skall kunna undvika kulturella missförstånd 

bör verksamheten uppmuntra till utbildning som leder till en ökad kulturell 

kompetens.  
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Dessa rekommendationer bidrar till ett mer värdigt och jämlikt omhändertagande. 

Samtidigt kan dessa rekommendationer leda till en mer hållbar samhällsutveckling. Om 

språkliga och kulturella hinder reduceras kan vården antas bli mer effektiv vilket sparar 

på samhällets resurser. 

 

Examensarbetets resultat bidrar till ökad förståelse för vårdpersonal inom intensivvård 

och deras upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell 

tillhörighet. Då det inte finns någon tidigare svensk forskning i ämnet introducerar detta 

examensarbete ett nytt forskningsområde inom intensivvård. Eftersom ämnet är helt 

outforskat i Sverige är våra rekommendationer att ytterligare forskning inom 

intensivvård ur ett transkulturellt perspektiv bör ske.  
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Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot Intensivvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 

ett examensarbete på magister nivå. Syftet med examensarbetet är att beskriva 

sjuksköterskors och undersköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter 

inom intensivvård med annan kulturell tillhörighet och bakgrund. 

 

Sverige är idag ett mångkulturellt land. Det är därför troligt att omvårdnadspersonal 

inom intensivvård kommer att allt oftare vårda patienter med annan kulturell tillhörighet 

och bakgrund. Studier visar att kulturell kompetens är en viktig faktor i 

omvårdnadsarbetet. I dagens vårdutbildningar är innehåll som beskriver transkulturell 

vård som ämne begränsat. Lika begränsat är antalet svenska publikationer i ämnet, inom 

kontext intensivvård. Frågan är därför hur väl förberedda dagens omvårdnadspersonal 

är, vad gäller att vårda patienter inom intensivvård med annan kulturell tillhörighet och 

bakgrund. 

 

Vi önskar och ber härmed om tillstånd att få genomföra två fokusgruppsintervjuer på er 

intensivvårdsavdelning. Vi önskar en grupp med fyra till sex sjuksköterskor samt en 

grupp med fyra till sex undersköterskor. För att få tillgång till omvårdnadspersonal vill 

vi gärna ha er hjälp att välja ut och tillfråga eventuella intervjupersoner. Vi önskar att 

intervjupersonerna har varierande antal år av arbetslivserfarenhet inom intensivvård 

samt har erfarenhet av att vårda patienter med annan kulturell tillhörighet och bakgrund.  

 

Intervjuerna önskas äga rum vid ett tillfälle, under vecka 5, det vill säga mellan 1-5 

februari. Varje intervjutillfälle beräknas ta cirka en timma och kommer spelas in 

digitalt. Vi är tacksamma om ni på avdelningen har möjlighet att bistå med ett 

samtalsrum.  

 

Vi bifogar med detta brev informationsbrevet som är riktat till intervjupersonerna. Vi 

önskar att ni vidarebefordrar brevet till personalen som är intresserade av att delta. Vid 

intervjutillfällena kommer vi också att muntligt redovisa syftet med intervjuerna samt 

inhämta skriftligt informerat samtycke från alla deltagarna.  

 



  

 

 

Eventuella uppgifter som kan identifiera deltagarna i studien kommer att tas bort och 

ingen obehörig kommer ha tillgång till datamaterialet. Då resultatet av vår analys 

rapporteras kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. När examensarbetet är 

examinerat och godkänt kommer data att raderas och examensarbetet kommer 

publiceras via databasen DIVA vid biblioteket vid Högskolan Borås. 

 

Vid frågor angående studien, vänligen kontakta oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

  

Stephanie Listerfelt    Christina Sundstedt  

stephanie.listerfelt@gmail.com   christinasunstedt@outlook.com  

072-74 38 33      0705-13 20 96 

 

Handledare:  

Berit Lindahl, professor  

berit.lindahl@hb.se  

033-435 47 39 

 

 

 

Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Stephanie Listerfelt och 

Christina Sundstedt genomför datainsamlingen inom ramen för vad som ovan 

beskrivits. 

 

 

Ort: ______________     Datum:______________ 

 

 

Namn:       Titel: 

______________________________    ____________________________ 

 

 

Verksamhet: 

______________________________ 
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Informationsbrev till omvårdnadspersonal 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot Intensivvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 

ett examensarbete på magister nivå. Detta är en förfrågan till dig som arbetar inom 

intensivvård att delta i vårt examensarbete i form av en gruppintervju. Syftet med 

examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors och undersköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att vårda patienter inom intensivvård med annan kulturell tillhörighet 

och bakgrund. 

 

Sverige är idag ett mångkulturellt land. Det är därför troligt att omvårdnadspersonal 

inom intensivvård kommer att allt oftare vårda patienter med annan kulturell tillhörighet 

och bakgrund. Tidigare studier visar att kulturell kompetens är en viktig faktor i 

omvårdnadsarbetet. I dagens vårdutbildningar är innehåll som beskriver ämnet 

transkulturell omvårdnad som ämne begränsat. Likaså är antalet svenska publikationer i 

ämnet, inom intensivvård. Frågan är därför hur väl förberedda dagens 

omvårdnadspersonal är att vårda patienter inom intensivvård med annan kulturell 

tillhörighet och bakgrund. 

  

Vi kommer genomföra två fokusgruppsintervjuer på din arbetsplats. Gruppen kommer 

bestå av cirka fem personer. Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse för ämnet samt att du 

har möjlighet att delta och dela med dig av dina erfarenheter. Vi planerar att intervjua en 

grupp med sjuksköterskor samt en grupp med undersköterskor. Intervjun kommer att 

pågå under cirka en timma. Vi som genomför studien kommer att närvara vid båda 

intervjutillfällen. En av oss kommer att leda intervjun, den andre är medhjälpare som 

spelar in intervjuerna på en ljudfil för senare utskrift. 

 

Inga namn eller personnummer kommer att registreras eller redovisas. Resultatet 

dokumenteras och presenteras i en form där innehållet inte kommer att kunna härledas 

till dig. Intervjumaterialet behandlas så att inga obehöriga kan ta del av det. Då 

resultatet presenteras kommer eventuellt citat av det som sagts användas men dessa 

kommer att väljas ut så att din anonymitet garanteras. Med hänsyn till, och med respekt 

för dina kollegor uppmanar vi dig att inte sprida vidare det som sägs av andra deltagare 

under intervjun. 

 



  

 

 

Deltagare i studien och den berörda verksamheten kommer inte kunna ta del av 

individuella data, utan endast få tillgång till examensarbetet i sin helhet. När vårt 

examensarbete är examinerat kommer det publiceras enligt sedvanliga rutiner för 

magisteruppsatser i Borås Högskolas databas DIVA. Vi kommer också att överlämna 

färdigt examensarbete till din avdelning samt till dig om du önskar. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att 

redovisa anledning. 

 

Vid frågor angående studien, vänligen kontakta oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Stephanie Listerfelt    Christina Sundstedt 

stephanie.listerfelt@gmail.com   christinasunstedt@outlook.com 

0702-74 38 33     0705-13 20 96 

 

Handledare: 

Berit Lindahl, professor 

berit.lindahl@hb.se 

033-435 47 39 
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Intervjuguide fokusgruppsintervju 

(Krueger, R. A. & Casey, M. A., 2008) 

 

 

Syfte 
Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors och undersköterskors 

upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter inom intensivvård med annan 

kulturell tillhörighet. 

 

 

Frågor 
 

1. Öppningsfrågor 

a. Berätta kort vem ni är och varför har ni valt att arbeta inom intensivvård? 

 

 

2. Introduktionsfråga 

a. Vilka är de främsta utmaningar med att vårda svårt/kritiskt sjuka 

patienter generellt sett? 

 

 

3. Nyckelfråga 

a. Vilka är era upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med 

annan kulturell tillhörighet, här på IVA? 

b. Uppföljande frågor: 

- kan du ge exempel? 

- hur menar du? 

- kan du förklara ytterligare? 

- hur tänkte du? 

- hur kände du? 

- jag förstår inte? 

-  vad innebär det för dig som vårdare?  



  

 

 

4. Avslutningsfrågor 

a. Upplever ni beskriven sammanfattning som korrekt? 

b. Är det något ni saknar/vill tillägga? 

c. Vi kommer göra en serie av fokusgruppsintervjuer. Är det något ni skulle 

vilja skicka med oss, ge oss feedback kring rörande intervjuns 

tillvägagångssätt? 
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Informerat samtycke för deltagande i fokusgruppsintervju om att vårda patienter inom 

intensivvård med annan kulturell tillhörighet. 

 

 

o Jag har tagit del av den skriftliga informationen angående studien om “sjuksköterskors 

och undersköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter inom 

intensivvård med annan kulturell tillhörighet”. 

 

o Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt 

frivilligt. 

 

o Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan dra tillbaka mitt 

samtycke och avsluta deltagandet. 

 

o Jag kommer inte sprida vidare det som sägs av andra under fokusgruppsintervjun, 

med respekt för mina kollegor. 

 

 

Datum:   

 

________________ 

 

Underskrift: 

 

_____________________________________________________________________

     

 

Namnförtydligande: 

 

_____________________________________________________________________ 
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Demografiska fakta för deltagare i fokusgruppsintervju 

 

 

 

Man:  ¤     Kvinna:  ¤ 

 

 

Ålder: ____ år 

 

 

Profession:_______________________ 

 

 

Arbetat inom intensivvård: ____ år 

 


