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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: En av de största och snabbast växande invandrargrupperna i Sverige är den somalis-

ka. Vi har sett mönster i forskningen som antyder att det inom sjukvården uppstår transkulturella 

möten mellan somaliska patienter och vårdgivare som många gånger präglas av missförstånd 

och negativa vårderfarenheter relaterat till skilda referensramar. Dessa har dock ofta framträtt 

som bifynd vid studerandet av specifika somaliska patientgrupper i smala sjukvårdskontexter, 

varför erfarenheterna inte alltid är applicerbara på den genomsnittliga somaliska patienten.   

Syfte: Att beskriva somaliers erfarenheter av mötet med den svenska sjukvården. Metod: Empi-

risk studie med deskriptiv kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer utfördes med nio per-

soner med somaliskt ursprung. En frågeguide användes under intervjuerna, vilken utformades 

med beaktande till Leiningers transkulturella omvårdnadsteori. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med deduktiva och induktiva inslag. Resultat: Utifrån analysen utkristallisera-

des nio kategorier, vilka beskriver somaliers erfarenheter av mötet med den svenska sjukvården: 

sjukvård på andra premisser, skilda kulturella referensramar, blandade erfarenheter av kultu-

rellt hänsynstagande, språkets betydelse, informationsbrist, tolkens roll, varierande bemötan-

den, fördomar och attityder samt personlighet. Slutsats: Studien visar att kommunikationsbris-

ter och skilda kulturella referensramar hos somalier och svensk sjukvårdspersonal är återkom-

mande mönster i vårdmötet. Dessa bidrar till att det uppstår missförstånd och missnöje gentemot 

svensk sjukvård. Kulturella och språkliga barriärer till trots, kan ojämlikhet minskas och positiva 

vårderfarenheter skapas om en öppensinnlighet och strävan till förståelse infinner sig hos varje 

vårdgivare. Leiningers transkulturella omvårdnadsteori kan inspirera sjuksköterskor att utveckla 

dessa kvaliteter. Klinisk betydelse: Öka medvetenheten för kulturellt betingade synsätt hos so-

malierna som patientgrupp.  

 

Nyckelord: Bemötande; Det transkulturella mötet; Erfarenheter av svensk sjukvård; Kommuni-

kation; Somalier. 

 

 



ABSTRACT 

Background: One of the largest and fastest growing immigrant groups in Sweden are the Soma-

lis. Research have shown us patterns that suggests that transcultural encounters occur between 

Somali patients and health care providers which are often marked by misunderstandings and 

negative health care experiences related to different frames of reference. These have often 

emerged as incidental findings when studying specific Somali patient groups in narrow medical 

contexts. The experiences are therefore not always applicable on the average Somali patient. 

Aim: To describe Somalis experiences of the encounter with Swedish health care. Method: 

Empirical study with descriptive qualitative design. Semi-structured interviews were held with 

nine people of Somali origin. An interview guide was used during the interviews, which was 

designed with regard to Leininger’s transcultural theory. Data was analyzed using qualitative 

content analysis with deductive and inductive approach. Results: Based on the analysis nine 

categories emerged, which describes Somalis experiences of encountering the Swedish health-

care: healthcare at other premises, diverse cultural frames of reference, varied experiences of 

cultural considerations, the importance of language, lack of information, the interpreter's role, 

varying treatment, prejudices and attitudes and personality. Conclusion: The study shows that 

shortcomings in communication and diverse cultural frames among Somalis and Swedish care-

givers are recurring patterns in the healthcare encounter. These contribute to the creation of mi-

sunderstandings and dissatisfaction towards Swedish healthcare. Despite cultural and linguistic 

barriers, inequality can be reduced and positive care experiences can arise if an openness and 

ambition for understanding appear in each caregiver. Leininger’s transcultural theory can inspire 

nurses to develop these qualities. Implications for practice: To increase awareness of culturally 

related views of the Somalis as a patient group.  

 

Keywords: Communication; Experiences of Swedish healthcare; Somalis; Transcultural en-

counter; Treatment. 
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INLEDNING 

Intresset för somaliska patienter väcktes för första gången på en föreläsning under vår 

sjuksköterskeutbildning, där de lyftes fram som en svåråtkomlig minoritetsgrupp inom 

den svenska sjukvården.  Under senare del av utbildningen fick vi möjlighet att genom-

föra ett teoretiskt pilotprojekt där vi valde att undersöka denna patientgrupps situation 

närmare. Vi fann forskningsresultat som indikerar att ojämlikheter förekommer, vilket 

sammanhänger med somaliska patienters erfarenheter av sjukvård såväl i Sverige som i 

andra länder (Chalmers & Hashi, 2000; Davies & Bath, 2001; Essén et al., 2000; Sven-

berg, Mattson & Skott, 2009; Svenberg, Skott & Lepp, 2011). Bland annat framkom 

det att somaliska patienter ofta känner sig missförstådda, åsidosatta och att deras vård-

behov många gånger inte tillgodoses. Med denna teoretiska förförståelse skapades en 

avsikt om att praktiskt undersöka vilka erfarenheter somalier har av svensk sjukvård. 

Insikten om dessa erfarenheter kan förhoppningsvis hjälpa oss att bättre förstå de bak-

omliggande orsakerna till svårigheterna som skildras i forskningen, vilket följaktligen 

kan bidra till att förbättra förutsättningarna för sjukvården att tillgodose patientgrup-

pens omvårdnadsbehov. 

 

BAKGRUND 

Demografisk historik 

En av senaste årens största och snabbast växande invandrargrupper i Sverige är den 

somaliska (Migrationsverket, 2012a). En stor del av flyktingarna anlände under 1990-

talets början med anledning av den somaliska statens kollaps. Folkgruppens invandring 

i Sverige har därefter varit som störst under senare delen av 2000-talet, inte minst som 

en följd av inbördeskrig och hungersnöd i Somalia. Därefter har dessutom fler somalier 

kommit till Sverige som anhöriginvandrare (ibid.). 

  

Uppskattningsvis bor cirka 40 000 personer med somaliskt ursprung i Sverige (Statis-

tiska centralbyrån [SCB], 2012). En kraftig och relativt snabb ökning av antalet nya 

asylsökande somalier har visat sig i Migrationsverkets statistiska utfall för första kvar-

talet 2012 (Migrationsverket, 2012b). Som följd förutspår Migrationsverket att somalier 

kommer att utgöra den största asylgruppen såväl år 2012 som 2013. 
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Socioekonomi, vård och diskriminering 

Enligt Carlson, Magnusson och Rönnqvist (2012) är somalier den etniska grupp i Sve-

rige som har svagast arbetsmarknadsanknytning, både vad gäller sysselsättning och 

företagande. Av antalet somalier bosatta i Sverige uppskattas 70 % ha låg eller okänd 

utbildning. I Somalia är varje individs socioekonomiska trygghet byggd kring släkten 

och familjen. Eftersom olika omständigheter medfört familjers flykt till olika delar av 

världen, har dessa människors etablerade socioekonomiska nätverk många gånger slitits 

isär (ibid.).  

 

I en kunskapsöversikt från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visas det att indi-

viders socioekonomiska ställning ger skillnad i hälso- och sjukvård gällande tillgäng-

lighet, behandling och kvalitet. Exempelvis har arbetslösa patienter längre väntetider 

till handläggning samtidigt som låginkomstgrupper har sämre tillgång till behandling 

jämfört med höginkomstgrupper (Diaz, 2009). Det har visat sig att en stor andel av so-

cioekonomiskt utsatta personer i Sverige har utländsk härkomst och att diskriminering 

förekommer i högre grad mot denna grupp jämfört med svenskfödda (Statens offentliga 

utredningar [SOU], 2006). Samtidigt finns ett samband mellan upplevd diskriminering i 

samhället och i sjukvården (Diaz, 2009). 

 

Vid undersökandet av somaliers erfarenheter om sjukdom och hälsa i Sverige har 

mönster av diskriminering och rasism framkommit (Svenberg et al., 2009). I uppföljan-

de forskning av Svenberg et al. (2011) beskrev studiedeltagarna upplevelsen av att de-

ras behov inte möttes på grund att de var somalier. En deltagare kände sig exempelvis 

diskriminerad i samband med att han ville donera blod. På blodbanken fick han utan 

vidare förklaring veta att donationen var utesluten på grund av sitt somaliska ursprung. 

Flera upplevde att det saknades såväl tålamod, respekt som opartiskhet från sjukvårds-

personalen (ibid.). Diskriminerande behandling mot somaliska patienter beskrivs även i 

en engelsk studie, där studiedeltagarna hade en gemensam uppfattning att de blev igno-

rerade eller fick begränsad omsorg på grund av sjukvårdspersonalens fördomar och 

negativa attityder mot somalier (Davies & Bath, 2001). 
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Den somaliska kulturen 

Tro 

Majoriteten av somalierna tillhör sunnigrenen inom religionen islam (Migrationsverket, 

2011), som enligt Hanssen (2007) benämns som den ortodoxa. Islam är för sina trosbe-

kännare vanligtvis ett med kulturen och levnadssättet, samtidigt som den omsluter dem 

från vagga till grav. Den omfattar alla aspekter på människolivet såsom kosthållning, 

utbildning, läkekonst etc. och regleras av islams heliga skrift Koranen. Utöver under-

kastelse till Allah (arabiska: Gud) har en troende muslim ett ansvar att underkasta sig 

sina föräldrar och sin släkt (ibid.). 

 

Familj och könsroller 

Familjen spelar en central roll i det somaliska samhället (EthnoMed, u.å.). En strikt 

hierarki styr oftast samspelet inom familjen, där beslutstaganden styrs av familjens 

överhuvud (Hanssen, 2007), vilket vanligtvis är mannen. Den legitima levnadsformen 

är familjen och därmed ligger det en förpliktelse i att ingå äktenskap. Enligt islam 

kompletterar kvinnans och mannens roller varandra, där kvinnan är knuten till hem-

met och familjen medan mannen är familjens försörjare och länken utåt i samhället 

(ibid.). Denna patriarkala struktur präglar även män och kvinnors förväntade roller i 

kontakten med sjukvården (Essén et al., 2000; Wiklund, Aden, Högberg, Wikman & 

Dahlgren, 2000). Exempelvis är männens delaktighet under förlossningar näst intill 

förbjudna enligt somalisk tradition. Att vårdas av en person av samma kön har även 

visat sig ha en viktig innebörd i enlighet med somalisk sedvänja (Svenberg, 2011). 

 

Hälsa, ohälsa och religion 

Inom islam förekommer två traditioner när det gäller synen på sjukdomar (Hanssen, 

2007). En av traditionerna innebär att sjukdom är Allahs straff för synder som har be-

gåtts av individen. Enligt den andra traditionen är bot och bättring kopplat till sjukdom 

och lidande, där den sjukes synder kan tvättas bort genom att uthålligt och tålmodigt 

uthärda prövningar (ibid.).  

 

När somaliska kvinnors synsätt och uttryck av smärta undersökts, uppenbarar sig reli-

gionens roll vid smärthanteringen (Finnström & Söderhamn, 2006). En av studiedelta-

garna ansåg att smärta var en naturlig del av livet som Allah har ålagt, vilken bör bäras 

med värdighet. Att jämra sig och gråta ansågs i enlighet med somalisk tro vara ett teck-
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en på svaghet. Koranläsning beskrevs av deltagarna som ett annat förekommande till-

vägagångsätt för att lindra smärta (ibid.). Koranläsning används även som en strategi 

vid psykisk ohälsa hos somaliska patienter (Johnsdotter, Ingvarsdotter, Östman & Carl-

bom, 2011). Vidare har religionens betydelse framkommit när somaliers erfarenheter 

av att få diagnosen diabetes undersökts (Wallin & Ahlströms, 2010). Flera studiedelta-

gare hade en bestämd ståndpunkt om att deras diabetes var en sjukdom från Allah som 

måste accepteras, eftersom hälsa är något som Gud ger och kan ta tillbaka igen. Bland 

deltagarna förekom föreställningar om att Gud gett dem diabetes som ett straff för 

otacksamhet samt brist på tro (ibid.). 

 

Det transkulturella mötet  

Det transkulturella mötet beskrivs av DeSantis (1994) som ett möte mellan personer 

med olika kulturella bakgrunder. Enligt författaren möts tre kulturer i det transkulturella 

vårdmötet; vårdgivarens respektive patientens kulturella identiteter samt den omgivan-

de kontexten där parterna träffas. Varje persons förförståelse skapar förväntningar som 

bärs med i vårdmötet, där synen på hälsa och sjukdom, värderingar och övertygelser är 

några av dessa. Med det följer att vårdgivaren inte enbart tar med sina yrkesmässiga 

uppfattningar in i mötet utan även sin kulturella personlighet. I och med de skilda refe-

rensramarna hos patient och vårdgivare kan missförstånd lätt uppstå i det transkulturel-

la mötet. DeSantis menar därför att parterna om möjligt ska komma fram till ömsesidigt 

godtagbara åtgärder. En förutsättning för att detta ska kunna uppnås är enligt Bäärnhi-

elm (2007) en fungerande kommunikation och ett gott bemötande.  

 

Ett exempel på när missförstånd uppkommit till följd av skilda kulturella referensramar 

är när en somalisk kvinna legat inne på en svensk förlossningsavdelning och känt sig 

övergiven när sjukvårdspersonalen sagt åt henne att trycka på en knapp om hon började 

få kontraktionssmärtor, och sedan lämnat rummet. (Wiklund et al., 2000). Kvinnan 

uttryckte kritiska känslor gentemot omsorgen då hon hade svårt att förstå personalens 

avståndstagande. ”[…] I Somalia fanns alltid min mor och mina systrar runt omkring” 

(Wiklund et al., 2000, s. 108). Brist på kulturellt hänsynstagande har lyfts fram av so-

malier som negativa erfarenheter av det transkulturella mötet då de upplevde en okäns-

lighet från sjukvårdspersonalen gällande deras synsätt och utövande av kulturell sed-

vänja (Chalmers & Hashi, 2000; Essén et al., 2000).  
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Kommunikation 

Fossum (2007) beskriver kommunikation som ett ömsesidigt informationsutbyte mellan 

sändare och mottagare som innefattar verbalt språk, det vill säga det som uttrycks med 

ord och icke-verbalt språk vilket inbegriper kroppsspråk och symboler. Kommunika-

tion med transkulturell karaktär är i regel komplexa på grund av parternas medhavda 

personliga och kulturella referensramar. Enligt Hanssen (2007) finns det tre huvudsak-

liga orsaker till att kommunikationsproblem uppstår i det transkulturella vårdmötet; att 

parterna inte talar samma språk, att patienten delvis talar vårdgivarens språk men inte 

kan nyansera det eller att parterna talar samma språk men inte använder samma symbo-

ler.  

 

Somaliska patienter har beskrivit att de var övertygade om att deras begränsade kun-

skaper i det svenska språket har varit en stor bidragande orsak till det upplevda avvi-

sandet från svensk sjukvårdspersonal (Svenberg et al., 2011). Språkliga barriärer har 

dessutom visat sig medföra att somaliska patienter upplever att de inte förses med till-

räcklig information eller att nödvändig information uteblir (Davies & Bath, 2001; Essén 

et al., 2000). Det har vidare framkommit att somaliska patienters relation till smärta 

ofta har en språklig förankring (Finnström & Söderhamn, 2006). Bland annat har ordet 

smärta på somaliska en vidare innebörd än på svenska. Enligt Korshel (1995, refererad 

i Finnström & Söderhamn, 2006) innefattar begreppet xanuun i det somaliska språket 

även obehag och sjukdom förutom själva smärtan. Att i mötet med sjukvården beröra 

flera skilda problem samtidigt eller förklara exempelvis feber och allergier som smärt-

samma upplevelser är inte ovanligt (ibid.). Att skrika, gråta och klaga är inom den tradi-

tionella somaliska kulturen en synd gentemot sin tro (Finnström & Söderhamn, 2006; 

Hill, Hunt & Hyrkäs, 2012). Av den anledningen har det ibland uppstått missförstånd i 

mötet med sjukvården, då somaliers verbala och icke-verbala uttryck inte alltid stämt 

överens med vad de önskat beskriva (ibid.). 

 

Bemötande 

Vad som anses vara ett gott bemötande kan skilja sig åt mycket från person till person, i 

synnerhet när mötet sker mellan olika kulturer (Fossum, 2007). Enligt författaren är 

egenskaper såsom lyhördhet, att vara empatisk och öppensinnad mot andras synsätt 

viktiga för att skapa ett gott bemötande. Det ingår även att visa ödmjukhet och ha en 
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nyfikenhet av att möta det okända. Att bemöta patienter med respekt och integritet är 

ytterligare en förutsättning. Ett gott bemötande förutsätter dessutom den egna förmågan 

att se bortom förutfattade meningar och fördomar (ibid.). 

 

Ett exempel på dåligt bemötande är när en somalisk kvinna tillsammans med familj 

skulle besöka sin kritiskt sjuka pappa som behandlades i ett enkelrum (Svenberg et al., 

2011). De anhöriga blev bemötta av en upprörd sjuksköterska som säger ”Ni alla verkar 

tro att det är någon form av fritidsgård och inte ett sjukhus!” (Svenberg, 2011, s. 696). 

Somaliska patienter har även beskrivit bristfälligt bemötande i de fall sjukvårdspersona-

len inte tilltalat dem direkt, utan istället diskuterat patienten mellan varandra. Detta 

menas ge upphov till känslor av särbehandling (Wiklund et al., 2000). 

 

Teoretisk referensram 

Den transkulturella omvårdnadsteorin - Soluppgångsmodellen  

Den transkulturella omvårdnadsteorin utvecklades av Madeleine Leininger (2002a) i 

syfte att ge sjuksköterskor kunskap om kulturellt anpassad omvårdnad. Teorin innefat-

tar grundläggande kunskaper om likheter och olikheter hos kulturer, vilka hjälper sjuk-

sköterskor att förbättra utgångspunkten i mötet med en annan kultur. Den inbegriper 

även att bemöta varje person med respekt avseende medhavda värderingar, livsstil och 

övertygelser. Leininger menar vidare att kultur och kommunikation har ett intimt sam-

band, varför kunskaper om dessa behövs för att kunna tillgodose patienter meningsfull 

vård. För att underlätta planeringen och tillhandahållandet av kulturellt anpassad om-

vårdnad utvecklade Leininger (2002b) soluppgångsmodellen (Figur 1). Modellen byg-

ger på att flera kulturella och sociala komponenter medverkar till människors upplevel-

se av sjukvård och hälsa. Faktorer som soluppgångsmodellen tar upp är till exempel 

kulturella värderingar, religion, släktband, utbildning, ekonomi, sociala förhållanden 

och språk. Genom att studera de relevanta komponenterna för sin kontext och relatera 

dem till varandra ges sjuksköterskan möjlighet till att utforska patientens omvårdnads-

behov utifrån ett holistiskt perspektiv. På så vis kan kunskaper genereras i hur heltäck-

ande omvårdnad kan ges, oavsett patientens ursprung (ibid.). 
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Emic och Etic 

Två grundbegrepp som används i den transkulturella omvårdnadsteorin är emic och etic 

(Leininger, 2002b). Emic beskriver hur en viss situation uppfattas inifrån en kultur på 

grund av värderingar och synsätt. Etic beskriver hur någon som lever utanför kulturen 

uppfattar samma situation. Enligt Leininger måste både emic och etic perspektiven an-

vändas för att utveckla kunskaper som kan skapa en god transkulturell omvårdnad. 

 

  

Figur 1: Leiningers Soluppgångsmodell (eng. The sunrise model) 

 

Vård på lika villkor 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2§, är utgångspunkten för allt 

hälso- och sjukvårdsarbete att vården ska ges på lika villkor för alla. Den ska bygga på 

respekt för den enskilda människans värde och integritet (HSL, SFS 1982:763, 2a§). 

Sjukvården ska i största möjliga mån undvika att majoritetskulturens normer styr plane-

ringen av vårdinsatser och istället sträva efter transkulturell medvetenhet där varje per-

sons behov och önskemål beaktas (Hjelm, 2011). På samma gång har hälso- och sjuk-

vården en skyldighet i att primärt arbeta för att förebygga ohälsa, sjukdom och skada 

samt när det är lämpligt ge upplysningar om metoder för att förebygga dessa (HSL, 

SFS 1982:763, 2c§). I Diskrimineringslagen (SFS 2008:567, kap. 2, 13§) understryks 

det att diskriminering inom hälso- och sjukvården är förbjuden. Riksdagen beslutade 
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1997 om en etisk plattform som ska styra alla prioriteringar som görs i hälso- och sjuk-

vården (Diaz, 2009). Den fundamentala principen som ingår i plattformen är männi-

skovärdesprincipen, enligt vilken alla människor har samma rättigheter oavsett social 

ställning, inkomst eller etnisk tillhörighet. Efterföljande målsättning är att behovs- och 

solidaritetsprincipen ska följas, enligt vilken behoven hos de grupper som har mindre 

möjligheter att göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter ska understödjas 

(ibid.). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Antalet somalier i Sverige har ökat det senaste decenniet och förutses bli den snabbast 

växande invandrargruppen såväl år 2012 som 2013. Ökad förståelse för somalierna som 

patientgrupp blir därför allt mer aktuell. Vi har sett mönster i forskningen som antyder 

att det inom sjukvården uppstår transkulturella möten mellan vårdgivare och patient-

gruppen som många gånger präglas av missförstånd och negativa vårderfarenheter rela-

terat till skilda referensramar. Dessa har dock ofta framträtt som bifynd vid studerandet 

av specifika somaliska patientgrupper i smala sjukvårdskontexter, varför erfarenheterna 

inte alltid är applicerbara på den genomsnittliga somaliska patienten. Det finns därför 

ett behov av att undersöka hur det transkulturella mötet, med fokus på bemötande och 

kommunikation, erfars av somalier inom den svenska sjukvården. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva somaliers erfarenheter av mötet med den svenska 

sjukvården. 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes empiriskt med en deskriptiv kvalitativ design. Enligt Polit och 

Beck (2010) innebär det att studien varken gör anspråk på någon disciplin eller har någ-

ra metodologiska rötter. Denna design är grundad på de allmänna premisser som natu-

ralistiska undersökningar har (ibid.). 
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Urval 

Urvalskriterierna var att studiedeltagaren var första eller andra generationens invandra-

re med somaliskt ursprung, över 18 år och förstod samt kunde göra sig förstådd på 

svenska med eller utan användandet av tolk. Därtill var en förutsättning att studiedelta-

garen skulle ha varit i kontakt med svensk sjukvård i egenskap av patient eller anhörig.  

 

Ett snöbollsurval användes, vilket enligt Bryman (2011) har ett nära släktskap till ett 

bekvämlighetsurval. Urvalsmetoden innebär att forskaren kontaktar relevanta individer 

som kan tänkas finna studiedeltagare som matchar urvalskriterierna (ibid.). Med led-

ning av snöbollsstrategin kontaktades ordförande i somaliska föreningar och privata 

bekantskaper, vilka genom sina nätverk hjälpte oss att finna studiens respondenter. To-

talt deltog nio ändamålsenliga personer i studien (Tabell 1). Med ändamålsenlig menas 

att deltagarna uppfyllde de uppsatta urvalskriterierna (Polit & Beck, 2010). Samtliga 

deltagare var första generationens invandrare med somaliskt härkomst, över 18 år och 

förstod svenska alternativt använde sig av tolk. Varje deltagare hade varit i kontakt med 

svensk hälso- och sjukvård som patient eller som anhörig. 

 

Tabell 1: Sociodemografisk data på studiedeltagarna. 

Deltagare Tolk Kön Ålder 
År i 

Sverige 
Utbildning Arbete Civilstatus Religion 

1 Nej K 50 20 Grundskola Arbetssökande Ogift Islam 

2 Nej K 42 19 

Efter-

gymnasial 

utbildning 

Tolk och hälso-

kommunikatör 
Gift Islam 

3 Ja K 48 3 Grundskola Arbetssökande Ogift Islam 

4 Nej K 21 14 
Gymnasial 

utbildning 

Personlig assi-

stent 
Ogift Islam 

5 Nej K 38 19 Grundskola Arbetssökande Gift Islam 

6 Nej M >50  23 
Gymnasial 

utbildning 
Arbetssökande Gift Islam 

7 Nej K >50  22 
Gymnasial 

utbildning 
Arbetssökande Gift Islam 

8 Ja K 34 5 Grundskola Föräldraledig Gift Islam 

9 Nej K 32 21 
Gymnasial 

utbildning 
Undersköterska Gift Islam 
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes i form av individuella intervjuer. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) genererar intervjuer kunskaper om förutsättningar, känslor och atti-

tyder, vilka hjälper forskaren att förstå sammanhang utifrån människors erfarenheter. 

Respondenterna fick själva utse intervjuplatsen. Varje intervju spelades in och tidsom-

fånget sträckte sig mellan 20 till 90 minuter, beroende på respondentens benägenhet att 

utveckla sina svar. Intervjuformen var semistrukturerad, vilket enligt Polit och Beck 

(2010) används när forskaren har en lista över ämnen som ska täckas. En skriftlig inter-

vjuguide ger struktur över intervjuns förlopp (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna inne-

höll både bakgrundsfrågor och huvudfrågor (Bilaga I), vilka utformades med beaktande 

till Leiningers transkulturella omvårdnadsteori. Bakgrundsfrågorna berörde bland annat 

ålder, utbildning, sysselsättning och religion. Huvudfrågorna delades in i de övergri-

pande ämnesområdena: bemötande, kommunikation och det transkulturella mötet. Ut-

ifrån ämnesområdena utformades konkreta och öppna frågor som berörde syftet. För att 

få utförligare svar användes även följdfrågor. Polit och Becks (2010) anvisningar följ-

des om att uppmuntra respondenterna att ge en rik och spontan beskrivning om alla 

områden i intervjuguiden. För att kontrollera intervjuguidens ändamålsenlighet utgjorde 

de två första intervjuerna pilotintervjuer. Båda studieförfattarna fanns närvarande under 

samtliga intervjutillfällen. 

 

Dataanalys 

De nio intervjuerna transkriberades och bildade studiens analysenhet, som i enlighet 

med Lundmans och Hällgren Graneheims (2012) anvisningar bedömdes var tillräckligt 

stor för att vara en helhet och tillräckligt liten för att vara hanterbar vid analysproces-

sen. Materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med deduktiva och in-

duktiva inslag. En deduktiv ansats är teoristyrd, vilket innebär att modeller och begrepp 

styr sorteringen av insamlad data (Malterud, 2009). Innevarande studies teoristyrda 

begrepp var Bemötande, Kommunikation och Det transkulturella mötet, som även ut-

gjorde intervjuguidens huvudsakliga ämnesområden. Då dessa ämnesområden var av-

sedda att undersökas fick de utgöra resultatets övergripande kategorier, vilka skrevs ner 

på tre separata kuvert. All data som berörde bemötande, kommunikation respektive det 

transkulturella mötet placerades i överensstämmande kuvert. I enlighet med Malteruds 

definition utgör denna primära sortering den deduktiva delen av analysprocessen. Vida-
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re analyserades varje övergripande kategori inbördes genom induktiv ansats i analogi 

med Graneheims och Lundmans (2004) analysmetod. Detta innebär att studieförfattar-

na förutsättningslöst utgår från materialet för att kategorisera olika fenomen (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Den induktiva analysprocessen inleddes med att förfat-

tarna tillsammans markerade ut meningsenheter som svarade på studiens syfte. Varje 

meningsenhet sågs till höra ihop gällande innehåll och sammanhang. På samma gång 

beaktade studieförfattarna Lundmans och Hällgren Graneheims råd om att inte ha för 

små eller för stora meningsenheter, för att därmed undvika fragmentering respektive 

bortfall av innebörd. Vidare kondenserades varje meningsenhet till korta och lätthanter-

liga meningsenheter med det centrala innehållet bevarat. Dessa skrevs ner på ett nytt 

dokument. Genom vidare abstrahering och hänsynstagande till de kondenserade me-

ningsenheternas kontext skapades en kod till varje meningsenhet. Koderna skrevs ner 

på papperskort och grupperades utifrån liknande innehåll, varvid underkategorier till 

varje övergripande kategori utkristalliserades och namngavs (Tabell 2) (ibid.). Innehål-

let inom en underkategori hölls homogent och på samma gång heterogent i förhållande 

till innehållet i andra underkategorier (Patton, 2002, refererad i Lundman & Hällgren 

Granehim, 2012).  

 

Tabell 2: Exempel på analysprocessandet av en meningsenhet. 

Övergripande 

kategori 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under-

kategori 

K
o
m

m
u
n
ik

at
io

n
 Ibland blir det 

problem, för oss 

som inte förstår 

svenska. Många 

som inte kan 

svenska får infor-

mationsbrist. 

Problem när 

svensk kun-

skaperna är 

otillräckliga. 

Underskott av 

information.  

Informations-

brist på grund 

av språkbrist.  

Informations-

brist. 

 

 

ETISKA ASPEKTER 

De etiska hänsynstagandena för studien har utgångspunkt i de fyra forskningsetiska 

principerna öppenhetskravet, självbestämmandekravet, autonomikravet och konfidenti-

alitetskravet (Hermerén, 1996). Öppenhetskravet har uppfyllts genom att inför intervju-

erna informera de somaliska föreningarnas ordförande och deltagare om syftet med 

studien. Därtill har informerat samtycke inhämtas från varje studiedeltagare (Bilaga II). 

Vidare har intervjupersonerna informerats om frivilligheten att delta i studien och möj-
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ligheten till att när som helst avbryta sin medverkan. På så vis har självbestämmande-

kravet fullgjorts. Autonomikravet har uppfyllts genom att informera studiedeltagarna 

om att insamlade uppgifter endast kommer att användas för forskningens ändamål. 

Konfidentialitetskravet har infriats genom att insamlad data har hanterats konfidentiellt 

med avseende att materialet avkodats och avidentifierats i största möjliga mån. För att 

minimera igenkänningen av studiedeltagarna togs beslutet om att modifiera personliga 

uttryck och grammatiska brister i de presenterade citaten. I enlighet med godhetsprinci-

pen och principen om att inte skada (Olsson & Sörensen, 2007) var modifieringarna 

även nödvändiga för att inte framställa studiedeltagarna på ett sätt som kan uppfattas 

språkligt missgynnande.  

 

Studieförfattarnas förförståelse bör inte överskugga och påverka objektiviteten under 

forskningsprocessen (Olsson & Sörensen, 2007). Medvetna om detta har personliga 

uppfattningar diskuterats mellan studieförfattarna tills samförstånd uppnåtts i takt med 

att data växt fram och behandlats. Studieförfattarna har i görligaste mån strävat mot 

ett objektivt förhållningssätt under studiens gång.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de övergripande kategorierna Det transkulturella mötet, 

Kommunikation och Bemötande (Figur 2). Utifrån resultatet har tre underkategorier 

utkristalliserats under respektive kategori. 

 

 

Figur 2: Schematisk översikt av övergripande kategorier och underkategorier. 
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Det transkulturella mötet 

Sjukvård på andra premisser 

Första intrycket av svensk sjukvård beskrevs generellt som positivt av studiedeltagarna. 

Renligheten, hygienrutinerna, den moderna utrustningen och tillgången till sjukvårds-

personal togs upp som exempel. Emellertid förklarades det att intrycket ofta förändra-

des när inblicken i sjukvårdssystemet blev större. Enligt deltagarna grundade sig den 

ändrade uppfattningen till stor del på jämförelsen till sjukvårdssystemet i Somalia. Det 

förklarades att läkaren i hemlandet hjälper patienten med alla typer av åkommor och att 

väntetiderna är korta, medan det svenska sjukvårdssystemet är uppbyggt i flera led och 

handläggningen därför menades bli en långdragen process. Till skillnad från i Somalia 

förekommer det i Sverige dessutom specialistläkare, vilket medför att konsultation av 

fler läkare ofta behövs i diagnostiseringsförloppet. Dessa skillnader förklarades orsaka 

frustration, förvirring samt misstro till läkarens kompetens.  

 

”I våra länder kan läkaren allt. De är en i allt. Då får man snabba diagnoser, 

snabb behandling. […] Så kommer man hit och allt går långsamt. […] Då söker 

man sig till Tyskland.”  

 

Skilda kulturella referensramar 

En skild kulturell referensram som lyftes fram är synen på vikt. Det förklarades att en 

sund vikt i Somalia betraktas som övervikt i Sverige. De skilda uppfattningarna mena-

des orsaka förvirring hos somaliska patienter, då deras vikt många gånger rubriceras 

som ohälsosam av svensk sjukvårdspersonal samtidigt som de själva inte uppfattar sin 

vikt som hälsovådlig. En ytterligare aspekt som togs upp var den skilda synen på sjuk-

domar och dess allvarlighetsgrad. Diabetes togs fram som ett exempel på en sjukdom 

som i Somalia ses som mycket allvarlig. Att få en cancerdiagnos beskrevs vidare vara 

detsamma som en dödsdom i det somaliska samhället. I svensk sjukvård har vissa del-

tagare erfarit en brist på hänsyn för dessa synsätt, vilket ingett en känsla av att inte bli 

tagen på allvar. 

 

”Till exempel om man får diabetes. Här kan man leva som en vanlig människa. 

Man får behandling och din mat kontrolleras, då lever man bra. Men i Somalia 

kan en diabetiker inte få barn, det blir allvarligt, det blir konsekvenser. De tar 

det väldigt allvarligt. […] Och sen när man kommer hit och de (intervjuarnas 
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anm.: sjukvårdspersonal) säger: du får inte ta det allvarligt eller tror att man 

överdriver […] då känner de (intervjuarnas anm.: somalier) att ingen bryr sig.”  

 

Blandade erfarenheter av kulturellt hänsynstagande  

Samtliga studiedeltagare beskrev att de var troende. Några berättade mer djupgående 

om den roll religionen hade i deras liv, där det gemensamma mönstret var att religionen 

utgjorde en källa till stöd och tröst. Religionen var också den sida av den somaliska 

kulturen som ofta framträdde i mötet med svensk sjukvård. Främst positiva erfarenheter 

beskrevs av sjukvårdspersonalens hänsynstagande till utövandet av religion i sjukvårds-

sammanhang. Bland annat hade sjukvårdspersonal visat förståelse när högläsning av 

Koranen utförts för somaliska patienter som befunnit sig i livets slutskede. Hänsyn 

hade även visats när en deltagare genomfört en somalisk religiös ritual i samband med 

det första skriket hos ett nyfött barn. Ett ytterligare exempel var att somaliska kvinnor 

erbjöds kvinnliga läkare vid gynekologiska undersökningar. Emellertid togs även ett 

exempel upp där en somalisk patients önskemål om ett privatrum på en sjukhusavdel-

ning inte beaktats. 

 

”Till exempel om jag går till kvinnokliniken […] och ska göra undersökningar 

av underlivet. De (intervjuarnas anm.: sjukvårdspersonal) i första hand kommer 

inte med nån manlig läkare. […]De är noga med det [...] De flesta har stor för-

ståelse nu för den här kulturen (intervjuarnas anm.: somaliska).”  

 

”Om man vill ha ett privatrum på sjukhuset, man får inte det. Men ibland får 

andra det, som inte behöver det lika mycket. På grund av vår religion, vill vi ha 

ett eget rum. I Sverige delar man rum med män, kvinnor, äldre. Det vill vi inte.” 

 

Kommunikation 

Språkets betydelse 

Majoriteten av studiedeltagarna berättade att de själva eller anhöriga någon gång erfarit 

svårigheter i svensk sjukvård på grund av oförmågan att uttrycka sig på svenska. De 

menade att begränsade språkkunskaper minskar möjligheterna att kunna förklara pro-

blem på det sätt som önskas. Detta orsakade en upplevelse av att deras angelägenheter 

inte beaktades, vilket utgjorde en grund till missnöje. Brist på verbal och icke-verbal 

kommunikation gällande smärthantering beskrevs vidare utgöra missförstånd i vården. 
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Deltagarna förklarade att det inom somalisk kultur från generation till generation lärs ut 

att smärta inte ska yttras. Erfarenheterna gällande sjukvårdspersonalens respons på de 

återhållsamma smärtuttrycken var otillräcklig smärtlindring och brist på förståelse för 

patientens smärtupplevelse. I övrigt berättade flera deltagare att de i sjukvårdssamman-

hang tog hjälp av kroppsspråket när orden inte räckte till. Att använda händerna, peka 

och gestikulera togs upp som exempel. Blandade erfarenheter beskrevs angående sjuk-

vårdspersonalens uppfattningar av den icke-verbala kommunikationen. 

 

”Jag tycker de försöker förstå. Det är deras jobb och så.”  

 

”[…] Vi pratar mycket med kroppen och gestikulerar. Då säger dom (intervju-

arnas anm.: sjukvårdspersonalen) är du arg?. […] Jag är inte arg, jag försöker 

få fram någonting […] Och svenskarna blir såhär: varför är ni så aggressiva? 

Vi är inte aggressiva.”  

 

Ett mönster framträdde utifrån studiedeltagarnas erfarenheter om vikten av att kunna 

det svenska språket. Varje deltagare som bott i Sverige under lång tid och lärt sig 

svenska beskrev att de i samtid klarade sig bra i den svenska sjukvården. Det förklara-

des även hur sjukvårdspersonalens behjälplighet ändrades i positiv bemärkning när de 

upptäckte att ”invandraren” kunde tala för sig. Flera av deltagarna beskrev hur deras 

förutsättningar i vården ändrats till det bättre i takt med förvärvad utbildning och såle-

des förbättrade språkkunskaper. 

 

”Jag är stolt att jag kan prata nu. Sätta gränser. Nu har jag rätt att träffa min 

läkare, boka och säga direkt. […] Tidigare kunde jag inte prata svenska och det 

var svårt, mycket svårt. […] För mig, de 22 åren jag bott här har det tagit mig 

att lära mig exakt och säga vad jag verkligen vill. Och jag känner de här senaste 

åren, jag har fått säga vad jag vill säga. […] I nästan 20 år kunde jag inte […]”  

 

Informationsbrist  

Ett betydande fynd av studiedeltagarnas erfarenheter var upplevelsen av informations-

brist. Avsaknaden av information beskrevs generellt i två avseenden; grundinformation 

om sjukvårdssystemet och i samband med behandlingar. Avsaknaden av information 

kunde enligt deltagarna skapa känslor av otrygghet, vilket framkallade en skepticism 

till den svenska sjukvården. Studiedeltagarna hade en allmän uppfattning om att de 
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försågs med otillräcklig information på grund av sjukvårdspersonalens svårigheter att 

kommunicera till somalier. Flera deltagare efterlyste därför mer och tydligare informa-

tion från sjukvården.  

 

”Svenska tar tid att lära, har mycket akademiska ord, speciellt sjukvård. Men 

alltid när man har grundinformation, hamnar man inte fel. Folk behöver grund-

information. En sida på somaliska, en sida på svenska.”  

 

Tolkens roll  

En majoritet av studiedeltagarna berättade att de vid något tillfälle använt sig av tolk i 

svensk sjukvård. Det förklarades att det är vanligt bland somalier att använda anhöriga 

eller ”andra somalier som kan svenska” som översättare. Delade meningar fanns bland 

deltagarna gällande tolkens roll att möjliggöra kommunikationen till sjukvårdspersona-

len. Det menades att tolken är en betydelsefull resurs samtidigt som den ibland utgör 

oönskade hinder i form av att den inte hittar eller förstår ord samt att den tar över rollen 

mellan patient och sjukvårdare. 

 

”[…] Första gången blev det ett missförstånd för jag förstår inte så mycket 

svenska. Då fick jag tolk och allt bra. Men ibland med tolk, man kan inte ut-

trycka sig som man vill [...].Ibland använder man anhörig som tolk. När de gått 

hem är patienten där själv och kan inte förklara.” […].”  

 

Bemötande 

Varierande bemötanden 

Studiedeltagarnas erfarenheter av bemötande visade en hög spridningsfaktor. Några 

ansåg att sjukvårdspersonalen gav ett kyligt bemötande eller drog sig för kontakt. Ett 

exempel som beskrevs är att barnmorskan i Somalia alltid är närvarande under förloss-

ningen, medan barnmorskans roll i svensk sjukvård upplevts som mer tillbakadragen. I 

allmänhet uttryckte deltagarna besvikelse över sjukvårdspersonalens både fysiska och 

själsliga frånvaro. De positiva erfarenheterna av bemötande som lyftes upp handlade 

paradoxalt nog om närhet, närvaro och respektfull hållning. Det sistnämnda innefattade 

att bli bemött med ett lugn, att bli bekräftad och sedd i ögonen.  

 



 

  17 

”Jag har lärt mig om bemötande. […] Ibland är de arga i ansiktet och sur tyck-

er jag. Till exempel träffade jag en kall, hemsk person när min syster skulle 

föda. Hon (intervjuarnas anm.: barnmorska) gör bara sitt jobb, sen går hon. 

Hon ville inte lyssna. Ibland har sjuksköterskan och läkaren inte ens visat upp 

sig. […] Även på vårdcentralen har jag blivit bemött på det sättet. Man kan inte 

behandla somalier så.”  

 

”[…] De var nära mig, de rörde vid mig. Hela tiden de stod nära mig, det är 

bra”.  

 

Fördomar och attityder  

Flera studiedeltagare tog upp erfarenheter där de bemötts med dömande och fördoms-

fulla attityder i svensk sjukvård. Deltagarnas erfarenheter visade att attityderna yttras 

såväl öppet och rättfram som passivt och subtilt inom sjukvården. En deltagare beskrev 

exempelvis hur hon känt sig dömd när sjukvårdspersonalen inte kunde slita blicken från 

henne och hennes anhöriga, vilket troddes bero på att de bar stora kläder och sjal. Ett 

annat exempel är när en barnmorska på förhand uppskattat att en deltagare inte ville ha 

p-piller. Orsaken som angavs var att hon trodde att alla somaliska kvinnor vill ha 

många barn. Många uttryckte att attityderna orsakade känslor av särbehandling och 

mindre värde i jämförelse med svenska patienter. Detta beskrevs bidra till undvikandet 

av att uppsöka svensk sjukvård.  

 

”[…] Det är ryktet som går. De tycker vi föder för mycket, att vi inte kan prata 

[…]. Jag tror inte de skulle behandlat mig så om jag var svensk”  

 

”Jag sitter i dagrummet och väntar. Sedan hör jag en sjuksköterska i korridoren 

som ropar på en annan sjuksköterska: ”Vart ska du?” ”Jag ska till den lilla 

bruna flickan”. […] Jag blev så förbannad […] och jag sa: Jag har inte döpt 

min dotter för att du ska kalla henne bruna flickan. Jag klädde på min dotter och 

gick därifrån […]”  

 

Personlighet  

Trots varierande erfarenheter av svensk sjukvård var samtliga studiedeltagare överens 

om att sjukvårdsupplevelsen avgörs av individen man möter och dennes personlighet. 

Exempelvis förklarade en deltagare att hon inte tror att beteendet förändras hos männi-

skor till följd av en viss utbildning eller titel. Att en god person förblir god och en ond 



 

18 

person förblir ond. Emellertid lyftes aspekten upp om att sjukvårdspersonalen förväntas 

besitta humanitära egenskaper. Att vara snäll, hänsynsfull och öppensinnad angavs som 

exempel. En ytterligare aspekt som beskrevs var insikten om att det finns olikheter i 

karaktärsdrag mellan somalier och svenskar, vilket kunde utgöra grunden till missupp-

fattningar. Dock uttrycktes det att varje person är mer än enbart sin etniska tillhörighet 

och att personligheten trots allt är det avgörande.  

 

”[…] Det är personlighet, som jag sa. […] Det handlar inte om det du är sjuk-

sköterska, läkare eller överläkare. Det handlar om personlighet. Hjärta som 

fungerar”  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet 

Trovärdigheten i kvalitativa forskningsresultat utvärderas genom begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att öka 

studiens trovärdighet har begreppen tagits i beaktande under samtliga diskussionsav-

snitt. En studies trovärdighet stärks ytterligare om det finns en tydlig redogörelse för 

studieförfattarnas förförståelse (Olsson & Sörensen, 2007; Polit & Beck, 2010). För 

att öka trovärdigheten har studieförfattarnas generella förförståelse redovisats i inled-

ningsavsnittet. Genom att studieförfattarna gett en noggrann beskrivning av urval, data-

insamling och dataanalys ges utomstående läsare möjlighet att bedöma studieresulta-

tens överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Studiens design 

Enligt Sandelowski (2000) är den deskriptiva kvalitativa designen ämnad för studier 

där varierade och icke förskönade beskrivningar av individers erfarenheter avses. Då 

studiens syfte går i linje med designens definition bedömdes den vara bäst lämpad. En 

av fördelarna med designen är enligt Sandelowski (2000) att den tillåter forskaren vara 

närmare datamaterialet jämfört med andra kvalitativa metoder. Det kan dock antas att 

en textnära design medför att helheten till viss del tappas och att studieförfattarnas tolk-

ningsmöjligheter begränsas. 
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Urvalsprocessen 

Valet av snöbollsmetoden som urvalsstrategi gjordes med beaktande av eventuella svå-

righeter att på egen hand finna lämpliga intervjupersoner inom den avsatta tidsramen 

för datainsamling. En svaghet med urvalsmetoden är enligt Bryman (2011) att kontroll 

över urvalsprocessen i princip saknas, vilket medför en risk för att urvalet blir homo-

gent eller att de bäst lämpade deltagarna för studiens ändamål inte inkluderas. I stort 

infriades ändå ambitionerna om att finna ett representativt urval av den somaliska popu-

lationen då samtliga uppfyllde urvalskriterierna, samtidigt som en variation i bland an-

nat ålder och socioekonomiska förutsättningar företräddes. Enligt Polit och Beck 

(2010) innebär ett uppfyllt ändamålsenligt urval att studiens trovärdighet stärks. Det 

ojämna utfallet i fördelningen mellan könen utgör emellertid en svaghet för studiens 

trovärdighet, då en högre representation av män hade inneburit att resultatet kunnat 

rymma fler infallsvinklar.  

 

Mot slutet av datainsamlingsperioden gjorde studieförfattarna ett försök att på egen 

hand finna manliga studiedeltagare genom att uppsöka platser där somaliska män 

tänkbart kunde påträffas. Vid ett närmare försök till kontakt uppfattades ett distansta-

gande från männen, vilket resulterade i att rekryteringen av fler manliga deltagare 

misslyckades. Ryen (2004) förklarar att kvinnliga forskare kan uppleva svårigheter att 

komma i kontakt med manliga deltagare vid transkulturella studier, då det oftast finns 

kulturellt reglerande normer som styr vilka arenor kvinnor och män kan mötas på.  

 

Ett etiskt dilemma med att inkludera personer med samma etniska ursprung är att såväl 

forskare som utomstående betraktare övertolkar och generaliserar de enskilda erfaren-

heterna till att gälla hela folkgruppen. Omvänt bidrar urvalskriteriet till en ökad och 

nyanserad förståelse för somaliska patienter, vilket kan medverka till att minska stigma-

tisering samt eventuella negativa föreställningar om gruppen. 

 

Insamling av data 

Valet av datainsamlingsmetod föll på intervjuer. Styrkorna med intervjuer ligger enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) på dess flexibilitet, där forskaren ges möjlighet att förtyd-

liga frågor som inte förstås eller vidareutveckla intressanta sidospår. Dessutom kan 

reaktioner och kroppsspråk observeras (ibid.). En svaghet är att studiedeltagaren kan 

hämmas att delge sina erfarenheter om känsliga frågor ställs. Vid användandet av ett 
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självadministrerat frågeformulär hade sådana aspekter kunnat undvikas. Emellertid 

kunde ett frågeformulär ha utgjort svårigheter på grund studiedeltagarnas möjliga hin-

der att förstå samt fylla i formuläret på svenska.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) medför semistrukturerade intervjuer att resultaten 

sannolikt blir varierande, då intervjuformen främjar spontanitet i studiedeltagarnas svar. 

En svaghet med intervjuformens öppenhet var att svaren ibland splittrades på andra 

områden än de som avsågs. En styrka var samtidigt att studieförfattarna kunde orientera 

tillbaka utfallen mot studiens ändamål med hjälp av följdfrågor. 

 

För att svara på syftet utformades en studiespecifik intervjuguide, vilken säkerställer att 

alla ämnen studieförfattarna avser undersöka inkluderas (Birks, Chapman & Francis, 

2007; Polit & Beck, 2010). Valet av ämnesområden gjordes med beaktande av de kom-

ponenter som enligt Leininger (2002b) är av vikt för att kunna ge en kulturellt anpassad 

omvårdnad. Ämnesområdena går även i linje med vad tidigare forskning antyder utgör 

svårigheter i mötet med somaliska patienter. För att ytterligare integrera den teoretiska 

referensramen skapades bakgrundsfrågor med utgångspunkt i Leiningers soluppgångs-

modell. Styrkan med intervjuguiden var att frågorna kunde anpassas efter studiens än-

damål och studiedeltagarnas förutsättningar. En svaghet var svårigheten att på förhand 

uppskatta intervjuguidens giltighet. Av den anledningen utgjorde de två första intervju-

erna pilotintervjuer. Under pilotintervjuerna framkom att några av frågorna var formu-

lerade på ett sätt som föranledde missförstånd. Studieförfattarnas språkliga överläge 

gentemot studiedeltagarna blev i och med detta mer framträdande, vilket gav upphov 

till en obalans. För att reducera hindren modifierades de frågor vilka utgjorde svårighe-

ter. I efterföljande intervjuer uppfattades frågorna generellt bättre, vilket medförde att 

den tidigare ojämna balansen övergick till att vara mer symmetrisk. 

 

Under datainsamlingen märktes det att studiedeltagarna ibland svarade fåordigt trots 

studieförfattarnas uppmuntran till utveckling av svaren. Birks et al. (2007) framhåller 

att deltagarnas möjlighet till att uttrycka sig nyanserat minskar om intervjuerna inte ges 

på studiedeltagarnas första språk. En annan möjlig förklaring till de tillbakadragna ut-

läggen är att kvinnor från etniska minoritetsgrupper tenderar att undvika att klaga på 

hälso- och sjukvården (Davies & Bath, 2001). En följd blir att citatens giltighet riskeras 

att minska, vilket i sin tur påverkar resultaten eftersom utfallet av intervjuerna utgör 
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studiens tolkningsunderlag. Med hänsyn till denna aspekt motiverades beslutet om att 

utöka det tänkta antalet studiedeltagare i syfte att uppnå en större svarsmättnad. 

 

Intervjuerna fullföljdes med båda studieförfattarna närvarande, där den ena ansvarade 

för att intervjuguiden följdes medan den andra observerade den icke-verbala kommuni-

kationen samt ställde uppföljande frågor vid behov. Repstad (2007) menar att detta är 

en styrka, då intervjuarna tillsammans kan diskutera sina uppfattningar och tolkningar 

av utfallen. Emellertid kan fler intervjuare även utgöra en svaghet, då deltagarens mino-

ritetsposition blir mer framträdande (ibid.). 

 

Den fysiska miljön där intervjun äger rum är enligt Birks et al. (2007) viktig för inter-

vjuns utfall. Enligt Trost (2010) utförs intervjun lämpligast på neutral mark. Trots den-

na vetskap var båda studieförfattarna eniga om att studiedeltagarens känsla av trygghet 

var det viktigaste. Därav togs beslutet om att erbjuda varje studiedeltagare att utse in-

tervjuplatsen. En majoritet valde sin bostad, vilket enligt Trost (2010) kan vara fördel-

aktigt ur trygghetssynpunkt. Å andra sidan utesluts forskarna från möjligheten att be-

döma intervjuplatsens lämplighet. Intervjuerna genomfördes i allmänhet ostört över 

köksbordet eller i vardagsrumssoffan och deltagaren gav generellt ett avslappnat in-

tryck. Intervjumiljön uppfattades därför inte ha påverkat studiens utfall i någon större 

utsträckning.  

 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon. Diktafonens förekomst märktes påverka 

vissa studiedeltagare. Exempelvis började en deltagare berätta mer detaljerat om ämne-

na som var relevanta för studiens syfte direkt efter att diktafonen stängts av. Enligt 

Bryman (2011) är det inte ovanligt att diktafonen bringar studiedeltagare ur fattning, då 

de görs medvetna över att deras ord spelas in. Detta kan enligt Lantz (2007) medföra att 

deltagaren blir mer förtegen, vilket minskar intervjuns giltighet. 

 

Tvärkulturella intervjuer kan medföra ett behov av tolk, vilket var fallet i två av inter-

vjuerna. Tolken som användes hade en vänskaplig relation till deltagarna. Kvale och 

Brinkmann (2009) förklarar att användandet av en bekant som tolk medför risken att 

tolken subtilt träder in i intervjuarens eller studiedeltagarens roll. Studieförfattarna upp-

levde emellanåt att tolken antog den beskrivna rollen, då korta konversationer mellan 

tolken och studiedeltagaren ibland förekom, vilka inte översattes vidare. Det upptäcktes 
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även nyansskillnader i tolkens översättningar, exempelvis då en deltagares svar på en 

fråga med ”Ok” översattes av tolken till ”Bra”. Detta medverkade till skapandet av bias 

på resultaten. 

 

Analysprocessen 

Under transkriberingsprocessen omvandlades de inspelade samtalen till skriven text, 

vilket involverar tolkning hos den som utför processen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Transkriberingarna genomfördes av båda studieförfattarna gemensamt, där olika tolk-

ningsmöjligheter diskuterades. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ökar tillförlitlighe-

ten om samtliga forskare deltar i transkriberingen. Att fastställa materialets giltighet är 

dock svårt, då det inte finns klara riktlinjer för vad som utgör en giltig renskrift. Under 

transkriberandet gjordes en ordagrann återgivning av framställningarna, med undantag 

för de fall studiedeltagarna sökte ord på svenska. Kvale och Brinkmann (2009) förkla-

rar att en ordagrann återgivning inte är mer objektiv än en idealiserad återgivning och 

vice versa.  

 

Enligt Malterud (2009) är varje forskningsprocess en blandning av ett deduktivt och 

induktivt tillvägagångssätt. Eftersom en teoretisk referensram användes i denna studie, 

vilken präglade utformningen av intervjuguiden, blev den deduktiva ansatsen en natur-

lig del av den inledande fasen av dataanalysen då studiens tre teoristyrda begrepp fick 

utgöra resultatens tre övergripande kategorier. I efterföljande fas hade studieförfattarna 

en strävan om att låta datamaterialet berätta om sina kännetecken oberoende av studiens 

teoristyrda begrepp. Detta bedömde studieförfattarna medföra att en mer opartisk bild 

av deltagarnas erfarenheter kunnat förmedlas. En induktiv analysmetod blev därför 

nödvändig att tillämpa inom respektive övergripande kategori.  

 

Båda studieförfattarna var väl bekanta med det transkriberade materialet innan analysen 

påbörjades. Denna utfördes av studieförfattarna gemensamt, genom att diskutera olika 

tolkningsalternativ i varje steg av processen. Med båda forskarna delaktiga ökar resulta-

tens giltighet och tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att ytter-

ligare främja studiens giltighet och tillförlitlighet lyftes representativa citat upp från 

olika studiedeltagare i resultatavsnittet. För att undvika igenkännandet av studiedelta-

garna har personliga uttryck ändrats och grammatiska korrigeringar utförts, enbart i den 

mån att betydelsen i citaten inte gått förlorat. 
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Resultatdiskussion 

Resultaten visar varierande erfarenheter av möten inom kontexterna: primärvård, akut-

vård, förlossningsvård, barnsjukvård, palliativ vård och kvinnohälsovård. Somaliernas 

erfarenheter av svensk sjukvård föll in under studiens fokusområden; det transkulturella 

mötet, kommunikation och bemötande. 

 

Det transkulturella mötet 

Enligt Leininger (2002a) bygger patienters föreställningar av sjukvårdens system och 

processer på inlärda sociala konstruktioner. Resultatet visar att somaliska patienter har 

förutfattade förväntningar på sjukvården. Liknande förväntningar beskrivs även av so-

malier i USA (Pavlish, Noor & Brandt, 2010). Vana vid att vårdgivaren i Somalia 

snabbt förskriver behandling, sätts dessa förväntningar även på den västerländska vård-

givaren. Eftersom det västerländska sjukvårdssystemet till stor del bygger på laborato-

riebaserad diagnostik får patienterna ofta vänta på behandling. Denna struktur skapar 

ett missnöje hos somalierna i såväl i USA som i vår studie. Våra studiedeltagare 

beskrev att konsultation av olika specialister utgjorde en källa till misstro till den väs-

terländska läkarens kompetens. En ytterligare anledning till misstro är enligt Pavlish et 

al. att läkaren ofta tar hjälp av modern teknologi, medan somalierna förväntar sig en 

självrådande bedömning. Leininger (2002c) förklarar att kraven på god mänsklig om-

vårdnad blir större i kulturer där människor sätter mindre vikt till modern medicin och 

teknologiska hjälpmedel. 

 

I såväl Pavlishs et al. (2010) studie som denna beskrivs missnöjet till det nya sjukvårds-

systemet medföra att somalier undviker att söka vård eller istället söker sjukvård i ut-

landet. Enligt Diaz (2009) avstår utrikesfödda personer från att uppsöka svensk sjuk-

vård i dubbelt så hög utsträckning jämfört med svenskfödda trots större sjukvårdsbe-

hov. Analogt med våra studiedeltagares erfarenheter beskriver Diaz att utnyttjandet av 

sjukvården minskar när de utlandsfödda väl kommit i kontakt med sjukvårdssystemet, 

vilket bestyrker att ett missnöje föreligger för den vård som ges. 

 

Resultaten visar att somaliers syn på sjukdomar och dess allvarlighetsgrad kan skilja sig 

från den svenska sjukvårdspersonalens. Enligt deltagarna i Pavlishs et al. (2010) studie 

har den somaliska synen på sjukdomar och dess allvar sina rötter i olika grad av andlig 

dissonans, sorg och Allahs vilja. Ett exempel som togs upp i denna studie var att soma-
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liska patienter förknippar diabetes med ytterst allvarliga konsekvenser. Denna företeel-

se beskrivs även i Wallins och Ahlströms (2010) studie, där deltagarna beskrev känslor 

av rädsla och att vara dödsdömda vid diagnostiseringen av diabetes. De beskrivna erfa-

renheterna i innevarande studie indikerar att de skilda synsätten kan utgöra en grund till 

missförstånd i svensk sjukvård. Leininger (2002a) bestyrker att kulturkrockar lätt upp-

står när patientens och sjukvårdens syn på hälsa och sjukdom kolliderar. Även Granath 

(2012) styrker detta påstående då hon beskriver att exempelvis maginfluensa kan upp-

fattas leda till döden bland somalier, medan åkomman i Sverige betraktas som ofarlig 

och oftast hanteras med egenvård. Följaktligen vill den somaliska patienten besöka 

läkaren omgående och blir frustrerad när den ombes gå hem och avvakta (ibid.).  

 

I studien framkom det att somaliers uppfattningar av en normalvikt i Sverige betraktas 

som övervikt, vilket utgör en grogrund för kulturkrockar inom svensk sjukvård. Enligt 

HSL (SFS 1982:763, 2c§) ska sjukvården aktivt arbeta för att förebygga ohälsa. Samti-

digt följs uppsatta riktlinjer, vilka förespråkar en vikt som är baserad på hälsosam mat-

hållning och levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). Ur ett emic-perspektiv framhålls det 

att den typiska kosten i somaliska hushåll består av ris, pasta och rött kött samt stora 

mängder socker (McEwen, Straus & Crokers, 2009). Kött förknippas i Somalia med 

hög social status och beskrevs vara en särskilt viktig del av kosten. I kontrast beskrevs 

frukt och grönsaker associeras med fattigdom, eftersom varorna i hemlandet är billiga 

och lättillgängliga. Deltagarna i McEwens et al. studie beskrev generellt en okunskap i 

vad som utgör en hälsosam kost samt att man i Somalia sällan sätter mat i relation till 

hälsa (ibid.). Enligt Leininger (2002d) kan kännedom om människors matvanor och 

beteendemönster erhållas genom att söka kunskaper om olika kulturella levnadssätt. 

 

Till skillnad från de somaliska deltagarna i Esséns et al. (2000) samt Chalmers och Ha-

shis (2000) studier var våra studiedeltagare generellt sett eniga om att sjukvården visat 

hänsyn för kulturella ideologier och seder. En möjlig förklaring till de skilda erfarenhe-

terna är att tidigare studier utförts på somaliska kvinnor angående förlossningsvården, 

medan våra deltagare beskrev erfarenheter från olika sjukvårdskontexter. Ur ett etic-

perspektiv är förlossningsvården den del av sjukvården där somalier möjligtvis har 

starkast inpräglade traditioner, könsroller och ritualer. Detta kan tänkas medföra att 

eventuella kulturkrockar framträder tydligare. 
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Kommunikation 

Resultaten visar att bristande språkkunskaper underbygger otillfredsställda vårdbehov 

och missnöje hos somaliska patienter, ett faktum som även bekräftas av tidigare forsk-

ning (Akhavan, 2012; Davies & Bath, 2001; Essén et al., 2000). Språkbarriärer är en 

vedertagen orsak till att etniska minoritetsgrupper får otillräcklig vård (Gerrish, Chau, 

Sobowale & Birks, 2004). Enligt Fortier (1998, refererad i Akhavan, 2012) ger språk-

barriärer en ökad risk för klinisk ineffektivitet, felaktiga diagnostiseringar och felbe-

handlingar. En annan följd av bristfällig kommunikation som betonades i denna studie 

var den upplevda informationsbristen. Enligt deltagarna i Davies och Baths (2001) stu-

die är en av de förmodade orsakerna till att somalier får otillräcklig information, att det 

förekommer bestraffande attityder från vårdens sida gentemot etniska minoritetsgrup-

per som uppfattas utnyttja hälso- och sjukvårdens tjänster.  

 

Resultaten beskriver somaliernas behov av grundinformation om det svenska sjuk-

vårdssystemet. Enligt Carlson et al. (2012) är detta behov berättigat då Somalia har en 

socialstruktur som på institutionell nivå skiljer sig mycket från den i Sverige, varför 

erfarenheter och kunskaper från hemlandet förlorar en stor del av sin användbarhet i det 

nya samhället. SKL har kartlagt hälso- och sjukvårdens insatser på landstings- och re-

gionalnivå avseende nyanlända invandrare (Granath, 2012). Anpassad information om 

hälso- och sjukvården är ett av utvecklingsområdena som SKL identifierat, vilken bör 

ges angående bland annat möjligheten att välja vårdgivare, reglerna för listning och hur 

det svenska sjukvårdssystemet är uppbyggt (ibid.). 

 

Enligt Leininger (2002c) är det relevant att sjukvårdspersonal lär sig innebörderna av 

icke-verbala uttryck hos olika kulturer, i synnerhet då parterna inte talar samma språk. 

Studiedeltagarna beskrev att det icke-verbala språket var behjälpligt när det verbala inte 

räckte till, men att missförstånd ibland uppstår. Ett ofta använt exempel var de utebliv-

na smärtuttrycken. I såväl denna som i Finnström och Söderhamns (2006) samt Hills et 

al. (2012) studier beskrivs sjukvårdpersonalens missuppfattningar av de uteblivna 

smärtuttrycken leda till försvårad smärtbedömning och bristande smärtlindring. Med-

lemmar i kulturer som stoiskt hanterar fysisk smärta lär sig sedan barnsben att inte kla-

ga (Leininger, 2002a). Acceptans av smärta kan i vissa kulturer även vara kopplat till 

religiösa föreställningar. Enligt Cortis (2004) är smärtskalor och andra smärtbedöm-

ningsverktyg därför inte alltid användbara när patienter med sådana övertygelser vår-
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das. Att ha kunskap om kulturella skillnader i smärthantering är enligt Leininger 

(2002a) angeläget för att kunna evaluera, lindra och eliminera smärta. 

 

Utifrån resultaten framkom det att erfarenheterna av sjukvården förbättras i takt med 

somaliers vistelsetid i landet samt med ökad utbildning och språkkunskaper. Samtliga 

studiedeltagare som beskrev denna utveckling hade immigrerat till Sverige i början av 

90-talet. I kontrast var deltagarna med kortast vistelse i landet de som generellt beskrev 

flest negativa erfarenheter av svensk sjukvård. Enligt Carlson et al. (2012) beror soma-

liers förutsättningar till anpassning i samtliga av samhällets sektorer på tid i landet och 

utbildning. Grad av utbildning kan enligt Leininger (2002a) även ha betydelse för en 

patients tillfrisknande, varför sjukvårdspersonalen i ett tidigt skede bör ta reda på pati-

entens tal, läs- och skrivfärdigheter i syfte att underlätta vidare vård och handläggning. 

 

Studiens resultat förevisar att somaliska patienter ofta använder anhöriga och bekanta 

som översättare i sjukvården. Enligt Hanssen (2007) kan detta vara problematiskt, då 

anhöriga och bekanta i egenskap av icke-auktoriserade översättare kan bidra till att in-

formation går förlorad eller att patientens behov inte når fram till vårdgivaren. Gerrish 

et al. (2004) beskriver att förlitande till familjemedlemmar som tolkar hos etniska mi-

noritetsgrupper kan bero på att de saknar kunskap om de tolktjänster som finns att till-

gå. En annan möjlig anledning är att det finns kulturella traditioner där familjen är den 

som tar besluten för patientens räkning (Giger & Davidhizar, 2004, refererad i Hadzi-

abdic, Heikkil, Albin & Hjelm, 2009). Leininger (2002c) förklarar att vårdgivaren bör 

ta reda på om det finns ett gemensamt språk som kan talas med patienten, om inte ska 

auktoriserad tolk användas. 

 

Bemötande 

Negativa erfarenheter av bemötande visade sig bero på sjukvårdspersonalens upplevda 

kyla och distanstagande. Motsatt erfors bemötandet som positivt när vårdgivaren varit 

mer närvarande och visat värme. Enligt Giger och Davidhizar (2002) varierar behovet 

av det personliga utrymmet i olika kulturer. En understimulering av närhet i en kultur 

där det efterfrågas kan följaktligen leda till missnöje. Distanstagande i sjukvården kan 

vidare grunda sig på att det inom vissa kulturer är ett sätt att visa respekt (ibid.).  

Leininger (2002c) framhåller att det är viktigt att söka förståelse för patientens person-

liga utrymme för att kunna möta behoven av närhet respektive distans. 
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Utifrån resultaten framkom det att fördomar och särbehandling förekommer mot soma-

liska patienter inom svensk sjukvård. Denna företeelse är väl dokumenterad i tidigare 

forskning (Davies & Bath, 2001; Svenberg et al., 2011). Enligt Berglund et al. (1999) 

bygger de allmänt spridda fördomarna om somalier till stor del på att massmedierna 

underblåser stereotypa bilder av gruppen som starkt svåranpassad och avvikande. Att 

invandrare diskrimineras inom sjukvården beror enligt Diaz (2009) på förekomsten av 

omedveten särbehandling efter social klass. En ytterligare källa är vetskapen om att 

invandrare inte har möjlighet att kräva sina rättigheter på samma sätt som inrikes födda 

(Akhavan, 2012). Mot det allmänna etic-perspektivet att somalier befinner sig i de lägs-

ta skikten av den socioekonomiska hierarkin i Sverige, är de föreslagna grunderna till 

diskrimineringen inte orimliga. Fördomarna och särbehandlingen förklarades bidra till 

att somalier undviker att uppsöka sjukvård. Diaz (2009) bestyrker att en korrelation 

finns mellan erfaren diskriminering och bortval av svensk sjukvård. Leininger (2002a) 

förklarar att brist på insikt om egna fördomar leder till att stereotyper lätt får fotfäste, 

likväl som ökad kulturell kunskap bidrar till att minska dessa. 

 

Resultaten visar att somaliska patienter har förväntningar på att sjukvårdspersonalen 

ska besitta egenskaper såsom öppensinnlighet, hänsynsfullhet och vänlighet. Dessa 

kvaliteter faller under de attribut som Begley (2010) menar utgör en bra sjuksköterska. 

De förväntande egenskaperna går även i linje med vad Fossum (2007) anser utgöra ett 

gott bemötande; där lyhördhet, empati och öppenhet mot andras synsätt ingår. Omöjligt 

att undgå är således att vårdgivarens personlighet har en stor bidragande inverkan på 

bemötandets utfall. Det är svårt att hävda att personligheten ändras till följd av ökad 

kulturell kunskap, likväl som Hogg (2010) menar att det inte är möjligt att förfoga över 

kunskaper om varje kultur eller etnisk grupp. Leininger (2002a) menar emellertid att 

ökad kulturell kunskap hjälper sjuksköterskan att öppna sitt sinne, vilket främjar de 

kvaliteter som krävs för att kunna ge en kulturellt anpassad omvårdnad. 

 

Slutsats 

Utifrån de beskrivna erfarenheterna framkom det att kommunikationsbrister och skilda 

kulturella referensramar mellan somalier och svensk sjukvårdspersonal är återkom-

mande mönster i vårdmötet. Dessa utgör de huvudsakliga grunderna till att det uppstår 

missförstånd och missnöje gentemot svensk sjukvård. Likväl framkom det att sjuk-
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vårdspersonalen ibland upplevs sakna kunskaper om somaliernas uppfattningar samti-

digt som de brister i att visa den förståelse och respekt som patientgruppen efterfrågar. 

Då flertalet beskrivna erfarenheter har kunnat bekräftas med existerande forskningsre-

sultat, kan de svårigheter som tagits upp anses vara befogade. Kulturella och språkliga 

barriärer till trots, kan ojämlikhet minskas och positiva vårderfarenheter skapas om en 

öppensinnlighet och strävan till förståelse infinner sig hos varje vårdgivare. Leiningers 

transkulturella omvårdnadsteori kan inspirera sjuksköterskor till att utveckla dessa kva-

liteter. Hur väl omvårdnadsbehov tillgodoses i det transkulturella mötet handlar således 

i slutändan om insikten att varje person är en bärare av en egen livshistoria och att 

likheterna människor emellan kan överbrygga de horisonter som skiljer dem åt. 

 

Klinisk betydelse 

Vår förhoppning är att studien ska bidra till att öka medvetenheten för kulturellt beting-

ade synsätt hos somalierna som patientgrupp. Dessa kunskaper är nödvändiga för att 

kunna möta somaliska patienters omvårdnadsbehov. Det är av stor betydelse att i ett 

tidigt skede förse såväl nyanlända som befintliga somaliska patienter anpassad informa-

tion om den svenska hälso- och sjukvårdens struktur och riktlinjer. Med detta kan 

många potentiella missförstånd undvikas, vilka annars lätt uppstår på grund av parter-

nas skilda referensramar. Att skapa god vård för denna patientgrupp kräver ett samarbe-

te mellan flera samhällsaktörer vilka på olika sätt kan bidra till att exempelvis imple-

mentera ökad transkulturell undervisning i både grundutbildningar och fortbildningar, 

se till att auktoriserade tolkar finns att tillgå samt att anpassad information tillhanda-

hålls inom sjukvården. Med somalierna som exempel hoppas vi kunna så fröet till en 

bredare insikt i transkulturell omvårdnad, vilken kan komma att vara användbar även i 

mötet med andra etniska patientgrupper. 

 

Förslag på vidare forskning 

Då studien presenterar erfarenheter från ett fragment av den somaliska populationen i 

Sverige, skulle kunskapsläget kunna främjas genom att en liknande studie genomförs i 

större skala. Denna skulle kunna inkludera somalier från olika orter runt om i landet, 

för att därmed utröna förekomsten av skilda erfarenheter beroende på geografisk ut-
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bredning. Ett annat förslag vore att utforska somaliska mäns erfarenheter av mötet med 

den svenska sjukvården, något som ännu inte hamnat under forskarnas förstoringsglas. 
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BILAGA I 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

● Ålder 

● Kön 

● Familj/Släktband 

● Antal år i Sverige 

● Utbildning 

● Sysselsättning 

● Religion (Praktiserande/Icke-praktiserande) 

 

Inledande frågor 

● Var har du sökt sjukvård? 

● Vad var ditt första intryck av svensk sjukvård? 

 

Bemötande 

● Hur blev du bemött (omhändertagen) av sjukvårdspersonalen? 

● Vad tycker du är ett respektfullt bemötande? 

● Har du upplevt fördomar från sjukvårdspersonalen? 

● Har du känt dig misstrodd någon gång av sjukvårdspersonal?  

● Hur har dina behov av sjukvård blivit uppfyllda? 

● Kan du vidareutveckla? 

● Kan du ge ett exempel? 

 

Kommunikation  

● Hur var kommunikationen till sjukvårdspersonalen? 

○ När det gäller språket? 

○ När det gäller kroppsspråk? 

● Vad tror du påverkar kommunikation? 

● Har du använt dig av tolk i sjukvårdssammanhang? 

○ På vilket sätt upplever du att kommunikationen till sjukvårdspersonalen på-

verkades? 

● Kan du vidareutveckla? 

● Kan du ge ett exempel? 

 

Det transkulturella mötet 

● Hur tycker du din bakgrund påverkar mötet med sjukvårdspersonalen? 

● När tror du att det kan uppstå kulturkrockar mellan somaliska patienter och 

svensk sjukvård? 

● På vilket sätt tycker du att personalen har tagit hänsyn till din kultur? 

● Kan du vidareutveckla? 

● Kan du ge ett exempel? 

 

Avslutande frågor 

● Är det något mer som du skulle vilja säga om svensk sjukvård? 

● Kan vi återkomma om vi skulle ha fler frågor? 
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BILAGA II 

Informerat samtycke 

 
 

Till studiedeltagare 

 

 

Förfrågan angående genomförande av vetenskaplig studie. 

 

Vi, Gabriella och Souzan är sjuksköterskestudenter och studerar vid Röda Korsets 

Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete (Kandi-

datuppsats) inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 hög-

skolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet.  

 

Preliminärt namn på studien är: Erfarenheter av mötet med svensk sjukvård hos perso-

ner som kommer från Somalia. 

 

Området vi önskar studera är: Dina erfarenheter av mötet med den svenska sjukvården. 

 

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervju angående denna frågeställning. 

Intervjun tar ca 30 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas konfidenti-

ellt och redovisas anonymt. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan 

förklaring avbryta ditt deltagande. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig 

för att avbryta kommer detta inte att påverka dig på något sätt. 

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 

förbättrat patientomhändertagande. 

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig 

till oss (se nedan). 

 

Stockholm 2012-11-09 

 

 

Namn: Gabriella  Namn: Souzan 

Mail-adress: galehk10@rkh.se Mail-adress: sotchk10@rkh.se 

 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 

 


