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Sammanfattning 

Bakgrund: Antalet människor som är på flykt idag har inte varit så högt sedan andra 

världskriget och mycket talar för en fortsatt stor flyktingström i Sverige, vilket kommer att 

pågå under flera år framöver. Asylsökande barnfamiljer är och kommer därför att vara en del 

av patienterna på BVC. Distriktssköterskan bör ha kunskap om den transkulturella 

omvårdnaden för att kunna vårda på ett meningsfullt sätt.  

Syfte: Syftet var att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att möta asylsökande 

barnfamiljer. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med beskrivande design. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med totalt åtta BVC-sjuksköterskor på fyra olika vårdcentraler. Materialet från 

intervjuerna analyserades enligt manifest och latent innehållsanalys. 

Resultat: Vid analysen framkom ett tema, tre kategorier och sex subkategorier. Temat är 

Kulturell utmaning vilket genomsyrar kategorierna i resultatet. Kategorierna är 

Kommunikationssvårigheter, Synsätt genom olika glasögon och Emotionella känslor. 

Kommunikationssvårigheter handlar om att inte ha ett gemensamt språk och att använda tolk 

kan utgöra både ett hinder men också en möjlighet. Synsätt genom olika glasögon beskriver 

utmaningen att möta människor från olika länder och kulturer. BVC-sjuksköterskorna 

upplever känslor av otillräcklighet och blir känslomässigt påverkade i sitt arbete.     

Slutsats: Det är en kulturell utmaning för BVC-sjuksköterskorna att möta asylsökande 

barnfamiljer. Både den verbala och icke-verbala kommunikationen anses ha en central roll i 

mötet, vilket kan bidra till ojämlik vård. Bristande kulturell kompetens uttrycktes, likaså 

behov av kompetensutveckling inom transkulturell omvårdnad. BVC-sjuksköterskorna 

upplevde emotionell påverkan i sina möten, vilket gav känslor av otillräcklighet och brist på 

tid. Vid ökad kunskap om transkulturell omvårdnad och om tid till att skapa ett tillitsfullt 

möte finns, kan hinder som kommunikationssvårigheter och kulturella skillnader övervinnas. 

 

Nyckelord: Asylsökande barnfamiljer, BVC-sjuksköterskor, transkulturell omvårdnad, 

upplevelser 

 



    

Abstract 

Background: The number of refugees today has not been this high since World War II, and 

much speaks for a continued strong flow of refugees to Sweden, which will last for years to 

come. Asylum-seeking families with children will therefore be a part of the patients of 

primary child health care. The primary health care nurse should have knowledge of the 

transcultural nursing to care in a meaningful way. 

Aim: The aim was to describe Primary Child Health care nurses experiences of meeting 

asylum-seeking families.  

Method: A qualitative study with descriptive design. Semistructured interviews were 

conducted with a total of eight nurses at four health care centers. The material acquired from 

the interviews was analyzed using manifest and latent content analysis. 

Result: The analysis revealed a specific theme, three categories and six subcategories. The 

theme is the cultural challenge which pervades the categories of income. The categories are 

Communication difficulties, perspectives through different glasses and emotional feelings. 

Communication difficulties about not having a common language and an interpreter can 

constitute both a barrier but also an opportunity. Approach through different glasses describes 

the challenge to meet people from different countries and cultures. The primary health care 

nurses experienced feelings of inadequacy and became emotionally affected in their work. 

Conclusion: It is a cultural challenge for the primary health care child nurses to meet asylum-

seeker families. Both verbal and non-verbal communication is considered to have a central 

role in the meeting, which may contribute to unequal treatment. Lack of cultural competence 

was expressed, as well as the need for skills in transcultural nursing. Primary health care 

nurses experienced emotional impact of their meetings, resulting in feelings of inadequacy 

and lack of time. Communication difficulties and cultural differences can be overcome 

through knowledge of transcultural nursing and if there is time available to create a trustful 

meeting.   

Keyword: Asylum-seeking families, experiences, primary health care child nurses´, 

transcultural nursing 
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Bakgrund     

Det svenska flyktingmottagandet  

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) är 

idag ca 65,3 miljoner människor på flykt i världen och av dem är 3,2 miljoner asylsökande. 

Den främsta orsaken till att så många är på flykt beror bland annat på kriget i Syrien 

(UNHCR, 2015). Antalet asylsökande i Sverige var år 2014 mer än 81 000 personer och mer 

än var tredje asylsökande i Sverige hade ett syriskt medborgarskap (Statistiska Centralbyrån 

[SCB], 2015). 

Det svenska flyktingmottagandet styrs av Utlänningslagen (SFS 2005:716). Enligt lagen 

innebär asyl ett uppehållstillstånd som beviljas en person med utländsk härkomst därför att 

han eller hon är flykting eller skyddsbehövande. I lagen definieras begreppen flykting eller 

skyddsbehövande och vad som ska uppfyllas för att få asyl i Sverige. Begreppet flykting är 

enligt SFS 2005:716, 4 kap. 1 § en person med utländsk härkomst som på grund av flykt 

befinner sig utanför det land som personen är medborgare i. Anledningen kan vara att 

vederbörande känner rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning (ibid). Utöver Utlänningslagen finns internationella styrdokument som berör 

flyktingars rättigheter och den viktigaste är FN:s flyktingkonvention. Den tar bland annat upp 

att Sverige ska pröva varje persons asylansökan individuellt (Migrationsverket, u.å).  

Hälften av världens flyktingar är barn och många av dem är ensamma eller har kommit ifrån 

sina föräldrar under flykten (UNHCR, 2015). FN:s barnkonvention fastställer att barn är 

självständiga individer med egna rättigheter. I konventionen framgår att barn på flykt har rätt 

till skydd och hjälp, men även rätt till bra hälsa och sjukvård oavsett om det kommer ensamt 

eller tillsammans med förälder eller annan person (Unicef, u.å). Enligt Utlänningslagen (SFS 

2005:716) ska särskild hänsyn tas till barnets bästa. Barn kan ha andra asylskäl än vad 

föräldrarna har och därför ska deras asylskäl prövas särskilt.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) är målet för hälso- och sjukvården att 

ge god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen samt att arbeta förebyggande med 

ohälsa. Vården ska vara av god kvalitet och tillgodose individens behov av trygghet, 

självbestämmande och integritet. Vidare fastställer Lagen om hälso- och sjukvård åt  
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asylsökande m.fl, (SFS 2008:344) att alla asylsökande ska erbjudas en frivillig 

hälsoundersökning. Det framgår även att alla barn under 18 år har samma rätt till sjukvård 

som barn med svenskt medborgarskap.  

 

Asylprocessen 

Det råder en komplex situation för många asylsökande på grund av rotlöshet, osäker tillvaro 

och känslan av att inte höra hemma någonstans (Strijk, van Meijel & Gamel, 2011). 

Asylprocessen är den tid den asylsökande ansöker om uppehållstillstånd i landet, fram tills 

dess att beslut om uppehåll eller utvisning fattats (Migrationsverket, u.å), vilket kan vara en 

traumatisk och stressande period för hela familjen som kan resultera i psykosomatiska 

symtom (Bernardes et al., 2011; Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2006; Strijk et al., 

2011). Det är inte ovanligt att föräldrarnas energi går åt till att oroa sig för om familjen får 

stanna i Sverige eller inte, vilket kan hindra dem från att fungera optimalt som föräldrar. 

Stressen kan överföras på barnen, vilket kan visa sig genom psykosomatiska symtom som 

bröst- och magsmärtor eller att de blir tillbakadragna, slutar leka, tar till självskadebeteende 

eller blir överaktiva och bullriga (Samarasinghe et al., 2006). Därför är det viktigt att 

barnhälsovården uppmärksammar de asylsökande barnens hälsa och utveckling 

(Socialstyrelsen, 2014). Alla flyktingar har varit tvungna att bryta upp från sina liv och sin 

invanda miljö och måste i det nya landet försöka skapa sig en ny tillvaro (Ascher & Hjern, 

2013). Det blir inte lättare av att de asylsökande ska förberedas på att återvända till sitt 

hemland om de inte får uppehållstillstånd, samtidigt som de ska integreras i det svenska 

samhället (SOU 2009:19).  

Ett problem som asylsökande upplever är att bo på asylboende. Istället för att finna trygghet 

och säkerhet upplevs boendet ofta osäkert och som ett fängelse. På boendet bor människor tätt 

inpå varandra samtidigt som det råder inaktivitet över hela dygnet (Strijk et al. 2011). 

Faktorer som rädsla för att inte få uppehållstillstånd, omflyttningar mellan olika asylboenden, 

ekonomiska svårigheter och oro för framtiden påverkar de asylsökandes hälsa (Bernardes et 

al., 2011; Strijk et al,. 2011). Asylprocessen upplevs som svår, dels på grund av långa 

handläggningstider och dels genom att de är i beroendeställning till andra, vilket framkallar 

ångest och oro (Bernardes et al., 2011). 
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Barnhälsovården 

Den svenska barnhälsovården är frivillig och kostnadsfri och riktar sig till barn från födelsen 

till start i förskoleklass. Målet är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa 

och förebygga ohälsa hos barn. För att nå målen behöver barnhälsovården erbjuda insatser 

enligt barnhälsovårdsprogrammet till alla barn och föräldrar, men även riktade förstärkta 

insatser till familjer med särskilda behov. I barnhälsovårdsprogrammet ingår 

hälsoundersökningar, vaccinationer och läkarbesök vid bestämda åldrar. Till 

barnavårdscentralen (BVC) kommer familjer med olika bakgrund och levnadsvanor, därför 

ska familjens erfarenheter, förutsättningar och värderingar respekteras. På BVC är teamarbete 

mellan läkare, BVC-sjuksköterska och psykolog en förutsättning, det är dock BVC-

sjuksköterskan som har det övergripande ansvaret för den fortlöpande verksamheten 

(Socialstyrelsen, 2014). 

Tyngdpunkten i barnhälsovårdens förebyggande program är under barnets första 18 månader. 

Det är också under den tiden som förtroendet byggs upp mellan personal och föräldrar. 

Barnfamiljer som flyttar till Sverige när barnet är över året, går därmed miste om många 

viktiga delar av barnhälsovårdens verksamhet. Eftersom asylsökande barn har samma rätt till 

sjukvård som svenska barn (SFS 2008:344), måste tillräckligt med tid avsättas till de här 

familjerna, för att kunna arbeta fram individuella program som kompenserar det som 

familjerna kan behöva. Inskrivningssamtalet är utgångspunkt för det fortsatta stödet, som bör 

innehålla information om de resurser som finns i Sverige för både friska och sjuka barn, men 

även om innehållet i BVC:s verksamhet. Vid inskrivningssamtalet kan det uppdagas problem 

kring barnet som föräldrarna inte har haft möjlighet att söka hjälp för tidigare eller i 

hemlandet. Ibland kan problemen redas ut på BVC, men när det behövs, bör familjen hjälpas 

vidare till annan vårdgivare (Jonsell & Delvert, 2013). 

Barnhälsovården ska tidigt identifiera och påbörja åtgärder vid problem i barns hälsa, 

utveckling och uppväxtmiljö (Socialstyrelsen, 2014). Barnets första sex år är av betydelse för 

utvecklingen genom hela livet. Barn som utsätts för traumatiska händelser före sex års ålder 

löper risk att gå tillbaka i utvecklingen. Det är därför viktigt för BVC-sjuksköterskor att förstå 

vilka symtom som kan bero på trauma för att kunna vara till stöd och hjälp för att mildra 

besvären (Alfvén, 2014).   

 



    

4 
 

Tidigare forskning 

En brittisk studie beskrev att BVC-sjuksköterskor upplevde arbetet med asylsökande 

barnfamiljer som komplicerat och svårt. Eftersom familjerna ofta flyttades runt mellan olika 

asylboenden var kontinuitet i arbetet en svårighet. De upplevde även brist på strategier för att 

hantera personer som utsatts för traumatiska upplevelser och de önskade fördjupad kunskap 

om seder, lagar och kulturer. BVC-sjuksköterskorna beskrev också arbetet som stressigt, 

psykiskt påfrestande och att språkliga missförstånd kunde uppstå om tolk inte fanns att tillgå. 

BVC-sjuksköterskorna upplevde även att tolkens etniska bakgrund hade betydelse för 

relationen mellan patienten och tolken (Drennan & Joseph, 2005).  

En svensk studie visade att BVC-sjuksköterskor ofta upplevde sig otillräckliga för familjer 

med annan kulturell bakgrund, bland annat på grund av avsaknad av kulturell kompetens och 

brist på tydliga riktlinjer (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006). BVC-sjuksköterskorna 

upplevde många gånger osäkerhet och oro i mötet med barnfamiljer med utländsk bakgrund. 

Den största oron handlade om att bedöma om den psykosociala hemmiljön påverkade barnets 

hälsa negativt eller inte, dels på grund av kulturella skillnader och dels genom att inte ha ett 

gemensamt språk (Berlin, Hylander & Törnkvist, 2008). Enligt Suurmond, Seeleman, Rupp, 

Goosen och Stronks (2010) kan en bättre hälso- och sjukvård ges till asylsökande om kunskap 

om kulturell kompetens finns. Därför är det av stor vikt att aktivt lyssna och ha ett öppet sinne 

för det som den asylsökande har att berätta (Strijk et al., 2011).   

 

Transkulturell omvårdnad 

Omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger har utvecklat den transkulturella 

omvårdnadsteorin med syfte att vårdpersonal ska kunna ge kulturellt anpassad omvårdnad. 

Transkulturell omvårdnad betyder att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt 

passande vård, vilket innebär att vara lyhörd så att vården passar kulturen hos den enskilda 

familjen. Leininger har forskat kring kulturens påverkan i omvårdnaden. Hon har försökt att 

hitta ett samband mellan begreppet omsorg och kultur och funnit att begreppen är beroende av 

varandra samt att det finns både likheter och skillnader att utöva kulturrelaterad omvårdnad. 

Det är därför av vikt att sjuksköterskan har kunskap om den transkulturella omvårdnaden för 

att kunna vårda på ett meningsfullt sätt (Leininger, 2002c).  
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Leininger utvecklade soluppgångsmodellen för att vägleda sjuksköterskor. Symboliskt visas 

den i form av en uppåtgående sol där många olika faktorer beskrivs som dominanta begrepp 

inom omvårdnaden. Bland annat nämns begreppen som verklighetsuppfattning, religion, 

kulturella aspekter, språk och miljö. Modellen ska fungera som en översikt så att vårdaren ska 

kunna föreställa sig vad som påverkar människans kulturella villkor och vad som påverkar 

omvårdnaden av patienten (Leininger, 2002b).   

HSL (SFS 1982:763) anger att vården ska vara individanpassad och genomföras i samråd med 

patienten. Den ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och 

patienten ska informeras på samma villkor oavsett ras, religion eller politisk åsikt. Det innebär 

att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Enligt International Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskan ansvar för att 

patienten får korrekt, tillräcklig och lämplig information utifrån ett kulturellt anpassat sätt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Även distriktssköterskans kompetensbeskrivning 

påtalar att distriktssköterskan ska ha fördjupade kunskaper om vad som påverkar människors 

hälsa utifrån kulturella betingelser (Distriktssköterskeföreningen, 2008). För att kunna ge en 

professionell vård menar Leininger (2002c) att det behövs kunskap om andra kulturer men 

även om sin egen, vilket kan hjälpa vårdpersonalen att bredda sitt synsätt på andra kulturer. 

Det bidrar till att vårdaren blir en aktiv lyssnare samtidigt som det leder till reflektion över 

vad patienten delgivit. Fokus bör vara på patientens syn på världen mer än på vårdarens sätt 

att se på världen, vilket kan ge patienten en känsla av kontroll och makt samt i förlängningen 

en starkare känsla av välbefinnande (ibid). 

Föräldrar med annan kulturell bakgrund är ibland rädda för att bli missbedömda i sin 

föräldraroll vilket gör att relationen mellan familjen och BVC-sjuksköterskan försvåras. Det 

är viktigt att BVC-sjuksköterskan är medveten om sitt förhållningssätt till familjer med annan 

kulturell bakgrund eftersom det kan påverka hur familjerna känner inför att komma till BVC. 

Genom kulturell kompetens ökas kunskapen om kulturella skillnader vilket leder till säkrare 

bedömningar (Berlin, Törnkvist & Hyllander, 2010).   

 

Problemformulering 

Antalet människor som är på flykt idag har inte varit så högt sedan andra världskriget. Den 

primära orsaken är konflikter och krig. Mycket talar för en fortsatt stor flyktingström i Sverige 



    

6 
 

vilket kommer att pågå under flera år framöver. Sverige ska enligt lag erbjuda alla barn under 

18 år, med eller utan uppehållstillstånd, samma vård. Asylsökande barnfamiljer är och 

kommer att vara en del av patienterna på BVC, därför bör distriktssköterskan ha kunskap om 

den transkulturella omvårdnaden för att kunna vårda på ett meningsfullt sätt. Idag saknas 

svensk forskning om BVC-sjuksköterskors upplevelser av att möta asylsökande barnfamiljer. 

För att kunna ge asylsökande barnfamiljer ett optimalt omhändertagande är det viktigt att 

uppmärksamma BVC-sjuksköterskors upplevelser av att möta de här familjerna. BVC-

sjuksköterskor kan tillföra kunskap om vad som försvårar mötet men också vad som kan 

förbättras för att omhändertagandet ska bli optimalt. 

 

Syfte 

Att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att möta asylsökande barnfamiljer. 

 

Metod 

Design 

Studien har en beskrivande design och är genomförd i form av en kvalitativ intervjustudie 

(Polit & Beck, 2012). Bearbetning och analys av insamlad data har gjorts utifrån induktiv 

ansats med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Förförståelse 

Författarna har sedan tidigare arbetslivserfarenhet av att möta asylsökande barnfamiljer, 

eftersom båda arbetar inom primärvården. Därmed finns en viss förförståelse även om det inte 

är inom BVC. Under studiens gång har författarna varit medvetna om och beaktat sin 

förförståelse genom att hela tiden strävat efter att vara objektiva. 
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Urval 

Ändamålsenligt urval av deltagare till studien användes, vilket enligt Polit och Beck (2012) 

innebär att välja de deltagare som mest gynnar studien. Inklusionskriterier för att delta i 

studien var specialistutbildad barnsjuksköterska eller distriktssköterska med minst två års 

yrkeserfarenhet av att arbeta på BVC och som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med 

asylsökande barnfamiljer.  

Ett informationsbrev om studiens syfte och tillvägagångssätt skickades via mail till 

verksamhetschefer på fyra vårdcentraler utspridda i fyra kommuner i ett län i Mellansverige 

med hög andel asylsökande barnfamiljer. En verksamhetschef samtyckte till att medverka och 

tre tackade nej till medverkan på grund av hög arbetsbelastning. Ytterligare två 

verksamhetschefer kontaktades per telefon och den ena tackade ja medan den andra tackade 

nej på grund av begränsade resurser. Informationsbrev om studien skickades därefter via mail 

till den verksamhetschef som muntligt godkände deltagande i studien. Efter att samtycke 

inhämtats från verksamhetscheferna för att få genomföra studien på arbetsplatserna under 

arbetstid, förmedlades namn på de sex BVC-sjuksköterskor som accepterade att delta. 

Kontakt togs med de intresserade BVC-sjuksköterskorna via mail där informationsbrev om 

studien bifogades, formulerat enligt Svenska Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 

2002). Deltagarna kontaktades sedan via telefon för att boka tid för intervju. Eftersom det 

framkom svårigheter att rekrytera deltagare till studien inom det valda länet, användes 

snowbolling (Polit & Beck, 2012), det vill säga ytterligare en BVC-sjuksköterska från ett 

angränsande län valdes efter rekommendation. Ett flödesschema över rekrytering av deltagare 

till studien visas i figur 1. Rekrytering av deltagare har skett i två olika regioner, i fyra olika 

kommuner och innefattar både landsbygd, tätort och stad. Samtliga BVC sjuksköterskor gav 

sitt samtycke till att delta i studien, övervägande var kvinnor med varierande ålder och 

yrkeserfarenhet. Övervägande hade en specialistutbildning till distriktssköterska (se Tabell 1). 
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Figur 1. Flödesschema över rekrytering av deltagare 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer utifrån en för studien framtagen 

intervjuguide (Bilaga1). Intervjuguiden innehöll de frågor som skulle täckas vid intervjuerna 

med varje deltagare och var utformade så att de gav deltagarna möjlighet att ge en rik och 

detaljerad information om ämnet som studerades. En provintervju genomfördes med en BVC-

sjuksköterska från ett angränsande län med lång erfarenhet av att möta asylsökande 

barnfamiljer. Eftersom intervjuguiden inte ändrades inkluderades intervjun i studien.  

Totalt intervjuades åtta BVC-sjuksköterskor, med provintervjun inkluderad och 

intervjuperioden pågick under två veckor. Innan intervjuerna fick deltagarna muntlig 

information om studien och dess syfte och fick därefter underteckna ett samtycke där det 

framgick att de deltog frivilligt och kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan att ange 

orsak. Två av intervjuerna ägde rum hemma hos intervjudeltagarna under deras fritid. De 

Fyra verksamhetschefer tillfrågades 

om deltagande i studien 

En verksamhetschef godkände 

deltagande 

Tre verksamhetschefer avböjde 

deltagande i studien 

Ytterligare två verksamhetschefer 

tillfrågades om deltagande 

nde 

En verksamhetschef godkände 

deltagande i studien 

En verksamhetschef avböjde 

deltagande i studien  

En BVC-sjuksköterska kontaktades 

efter rekommendation 

Fyra BVC-sjuksköterskor 

accepterade deltagande i studien 

Två BVC-sjuksköterskor 

accepterade deltagande i studien 

BVC-sjuksköterskan accepterade 

deltagande i studien 

Totalt sju BVC-sjuksköterskor 

rekryterades  
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övriga sex intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats under arbetstid. Intervjuerna 

varade mellan 12 och 45 minuter och spelades in med en mp3-spelare. Vid samtliga intervjuer 

deltog båda författarna. En av författarna var intervjuare vid alla intervjuer, den andra 

observerade samt ställde följdfrågor om det krävdes. Intervjudeltagarna ombads fritt att 

berätta om sina upplevelser av att möta asylsökande barnfamiljer. Samma ingångsfråga 

ställdes till samtliga: ”Berätta om ett möte med en asylsökande barnfamilj”. Beroende på svar 

av inledningsfrågan varierade sedan ordningsföljden på de fortsatta frågorna. Följdfrågor som 

exempelvis ”hur kände du?”, ”hur tänkte du?” och ”kan du beskriva det mer?” användes för 

att få klargörande av något som sagts men även för att få intervjudeltagaren att ge ett mer 

uttömmande svar eller att gå vidare i sin berättelse.  

 

Tabell 1. Demografisk data av deltagarna 

 Deltagare 

n= 8 

Kön 

Kvinnor/män 

 

7/1 

Ålder 

Median (range) 

 

48 (30-60) 

Specialistutbildning 

Barnsjuksköterska/distriktssköterska 

 

2/6 

Erfarenhet 

Antal år som sjuksköterska 

Median (range) 

 

Antal år som specialistutbildad 

Median (range) 

 

Antal år i arbete på barnavårdscentralen 

Median (range) 

 

 

 

13,5 (7-39) 

 

 

8 (3-33) 

 

 

6,5 (0,5-33) 
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Databearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant var för 

sig. Därefter byttes utskrifterna med varandra och kontrollyssnades så att utskrifterna stämde 

överens samt korrigerades där så behövdes. För att säkerställa konfidentialiteten numrerades 

intervjuerna 1-8 utan någon inbördes ordning. Bearbetning och analys av det insamlade 

materialet gjordes med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysen 

genomfördes separat för varje intervju och genomfördes stegvis. I det första steget lästes 

utskrifterna igenom enskilt flera gånger för att öka förståelsen av helheten. I steg två 

plockades enskilt meningsenheter ut, det vill säga meningar eller fraser som innehöll 

information som svarade på studiens syfte, som sedan jämfördes och diskuterades till 

samstämmighet rådde. Den fortsatta analysen genomfördes sedan tillsammans för att i steg tre 

kondensera de meningsbärande enheterna, det vill säga texten kortades ner samtidigt som 

kärnan i innehållet bevarades. Den kondenserade texten abstraherades sedan i steg fyra, vilket 

innebar att innehållet lyftes till en högre nivå och försågs med en kod, som beskrev dess 

innehåll. Giltigheten i de abstraherade koderna kontrollerades hela tiden mot 

meningsenheterna och kondenseringen av dem. I nästa steg jämfördes koderna med varandra 

och de med liknande innehåll fördes samman till subkategorier och kategorier, som bildar den 

röda tråden i koderna, vilket utgjorde det manifesta innehållet. Därefter i steg sex 

formulerades ett tema som enligt Graneheim och Lundman (2004) och Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) är det latenta underliggande budskapet av kategorierna. Avslutningsvis för 

att stärka resultatets giltighet (Graneheim & Lundman, 2004), genomförde handledaren en 

bedömning av dataanalysen. I tabell 2 ges exempel på analysprocessen. 
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Tabell 2. Exempel på analys 

 

Meningsbärande 

Enheter 

 

 

Kondenserade 

meningsenheter  

 

Kod 

 

Subkategori 

 

Kategori 

 

Tema 

 

”…men sen kan 

telefontolken vara bra 

också, för om man 

pratar lite känsliga 

ämnen så kan det 

vara skönt för 

föräldern till exempel 

att inte ha en till i 

rummet, så på det 

sättet tycker jag”. 

 

 

Telefontolkning kan 

vara bra vid 

känsliga ämnen för 

att undvika extra 

personer på 

rummet.  

 

Telefon-

tolk bra 

vid 

känsliga 

ämnen 

 

Kommunicera 

med hjälp av 

tolk 

 

Kommunikations-

svårigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturella 

utmaningar 

 

 

 

”… man lär sig 

mycket av andra 

kulturer. Jag tycker att 

det är en möjlighet för 

mig, att jag lär mig 

mycket, att man får 

mycket mer i 

bagaget”. 

 

 

En möjlighet att få 

mer kunskap om 

andra kulturer.  

 

Få  

kunskap 

om andra 

kulturer 

 

Möten som 

berikar 

 

 

Synsätt genom 

olika glasögon 

 

”De hade ingenting 

med sig förutom 

kläder, så det fanns ju 

ingenting åt de äldre 

barnen och det fanns 

ingenting åt den här 

nyfödda”. 

 

 

De hade ingenting 

förutom kläder, inget 

åt de äldre barnen 

eller den nyfödda 

 

 

Brist på 

förnöden-

heter 

 

Känsla av att vara 

otillräcklig 

 

 

Emotionella 

känslor 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

I lagen om etikprövning av forskning (SFS 2003:460) framgår att studier som utförs på 

högskoleutbildning ej behöver ha något godkännande från etikprövningsnämnden. Däremot 

har de fyra forskningsetiska kraven följts: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet har 

beaktats genom att verksamhetscheferna och deltagarna fått både skriftlig och muntlig 

information om studiens syfte samt att deltagandet när som helst kunde avbrytas. 

Samtyckeskravet tillämpades genom att alla intervjudeltagare samt verksamhetscheferna fick 

underteckna ett samtyckesformulär. Genom att intervjuerna avidentifierades med ett nummer 
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för att skydda deltagarnas identitet och enbart författarna hade tillgång till materialet, 

uppfylldes konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet beaktas genom att materialet inte kommer 

användas till något annat än till den genomförda studien och kommer därefter förstöras efter 

att magisteruppsatsen blivit godkänd (ibid). Från intervjuerna har ingen information som 

svarar på studiens syfte undanhållits eller förvrängts (Polit & Beck, 2012). En strävan har 

varit att redovisa allt på ett objektivt och tillförlitligt sätt.  

 

Resultat 

Vid analysen framkom tre kategorier; Kommunikationssvårigheter, Synsätt genom olika 

glasögon och Emotionella känslor och sex subkategorier som abstraherades i temat Kulturella 

utmaningar, se tabell 3. Varje kategori har inletts med en summering av innehållet i kategorin. 

Utvalda citat från intervjuerna har använts för att stärka resultatets giltighet. Samtliga 

intervjuer har numrerats för att värna om deltagarnas konfidentialitet. För att påvisa antal 

meningsenheter och i vilka intervjuer subkategorier finns, har en sammanställning gjorts i 

tabell 3.  

 

Tabell 3. Översikt av tema, kategorier med subkategorier, antal meningsenheter inom varje 

subkategori och kategori samt vilka intervjuer de återfinns i  

Tema Kategori Subkategori Antal 

menings

enheter 

Intervjuer där 

subkategorierna 

återfinns 

 

 

 

 

Kulturella 

utmaningar 

 

Kommunikations- 

svårigheter 

Kommunicera med 

hjälp av tolk 

 

Kommunicera utan tolk 

25                                       

                    

14 

1,2,3,4,5,6,7,8 

                            

3,5,6,7,8 

Synsätt genom 

olika glasögon 

Olika förväntningar på 

vården 

 

Möten som berikar 

20         

                 

16                                                                                                                                                                            

1,3,4,5,6,7,8 

                             

1,2,3,4,5,6,7,8 

Emotionella 

känslor 

Känsla av att vara 

otillräcklig 

 

Brist på tid 

15 

                 

15 

1,3,5,6,7,8 

                             

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Kommunikationssvårigheter 

BVC-sjuksköterskorna upplevde kommunikationssvårigheter i sina möten med de 

asylsökande barnfamiljerna, särskilt när familjerna sökte akut till mottagningen. Att inte ha ett 

gemensamt språk upplevdes som ett hinder. Det fanns inte alltid tillgång till tolk och därför 

fick de använda kroppsspråk och enkla ord. Trots att tolk oftast användes var det inte någon 

garanti att besöket blev bra, då kvaliteten på tolkningen varierade. En bra tolk hade fullt fokus 

på tolkningssituationen medan en sämre tolk kunde upplevas disträ och upptagen med andra 

sysslor under tolkningen. BVC-sjuksköterskorna ansåg att det blev bättre möten om familjen 

kunde tala lite engelska och besöket kunde genomföras utan tolk. 

 

Kommunicera med hjälp av tolk 

Genom att kommunicera med hjälp av tolk upplevde BVC-sjuksköterskorna att det blev både 

en möjlighet men också ett hinder i mötet. Oftast upplevdes tolkarna som duktiga och ett 

besök med en bra tolk blev som vilket annat besök som helst. Det framkom ändå att besöken 

upplevdes svårare när tolk användes och att besöken med tolk aldrig blev riktigt så bra som 

när ett gemensamt språk talades. Oftast kände BVC-sjuksköterskorna sig trygga i att tolken 

översatt rätt men ibland uttrycktes en osäkerhet om tolken verkligen förmedlade allt. BVC-

sjuksköterskorna upplevde skillnad mellan att ha en tolk på plats och att använda telefontolk. 

Genom att använda tolk på plats upplevdes det lättare att se om tolkningen verkade ha gått rätt 

till eftersom kroppsspråket avslöjade hur det som översatts mottagits, genom nickningar och 

ansiktsuttryck. Däremot upplevde några BVC-sjuksköterskor att en tolk på plats kunde 

försvåra mötet på grund av att barnet redan innan var blygt och försiktigt och än mindre ville 

delta med ytterligare en obekant person i rummet. Positiva aspekter med telefontolkning var 

att känsliga ämnen lättare kunde diskuteras då tolken ej fanns närvarande i rummet. 

Telefontolkning kunde dock ibland upplevas som en svårighet på grund av ljud i 

besöksrummet, så som babyskrik eller syskonprat, vilket försvårade samtalet med tolken. Det 

beskrevs även att telefontolkarna kunde befinna sig på olämpliga platser under tolkningen 

med mycket störande ljud i bakgrunden, dåligt ljud eller dåliga telefoner. 

  ”Telefontolken kan vara bra också för om man pratar lite känsliga ämnen 

så kan det vara skönt för föräldern till exempel att inte ha en till i rummet” 

(Deltagare 1).  
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Det upplevdes även vara olika kvalitet både på tolkarna och hur tolkningen genomfördes. 

Problem som framkom var att tolken och de asylsökande barnfamiljerna inte alltid förstod 

varandra vilket då ledde till att BVC-sjuksköterskorna inte upplevde besöken som givande. 

Orsaken till det kunde vara att tolken och familjen inte hade samma dialekt, vilket kunde 

bidra till att de inte förstod varandra trots att de talade samma språk. Någon BVC-

sjuksköterska upplevde att tolken ibland ifrågasatte betydelsen av det som skulle översättas. 

Det beskrevs att en del tolkar hade bristande kunskaper i svenska, vilket visade sig genom att 

tolken inte förstod hur vissa ord skulle översättas men även att det var svårt att förstå vad 

tolken översatte till svenska. Ytterligare svårigheter som påtalades var ordförståelsen, 

speciellt medicinsk terminologi. Samtalen tog därför längre tid eftersom tolken behövde ställa 

fler följdfrågor samt slå upp i ordböcker. Tveksamhet till tolkens översättning bidrog till att 

BVC-sjuksköterskan upplevde sig osäker och fundersam över vad familjen fick för 

information och vad de uppfattat. Osäkerheten uppkom ofta när BVC-sjuksköterskan fick ett 

svar från familjen som inte förväntades eller vid tillfällen då familjen reagerade oväntat på en 

fråga som ställdes, vilket bidrog till många tankar angående vad familjen uppfattat.  

”man får lita på att det förmedlas allt, man märker ändå att det är en del samtal 

mellan tolk och mamman och pappan. Förstår de allt och när man får svaret, om 

man får ett svar, då var det väldigt komprimerat, sa dom verkligen allt nu? 

(Deltagare 2). 

 

Kommunicera utan tolk 

Att träffa de asylsökande barnfamiljerna utan tolk beskrevs inte ha samma förutsättningar för 

varken den asylsökande barnfamiljen eller BVC-sjuksköterskan. Kommunikation utan tolk 

kunde dock ske ibland då de asylsökande barnfamiljerna kom akut eller vid besök när det inte 

gick att få tag på någon tolk. Besöken genomfördes då trots att BVC-sjuksköterskan och de 

asylsökande barnfamiljerna inte hade något gemensamt språk. BVC-sjuksköterskorna 

berättade då att de använde sig av kroppsspråk samt pekade och visade på bilder. Det som 

avgjorde om besöket kunde genomföras utan tolk berodde på vad som skulle utföras på 

besöket. Skulle barnet vägas och mätas gick det att klara sig utan tolk men hade familjerna 

frågor och funderingar var tolk oftast en nödvändighet. Rädsla för att göra medicinska 

felbedömningar förekom när besöken genomfördes utan tolk, eftersom missförstånd och 
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feltolkningar kunde ske. Ännu större rädsla för felbedömningar fanns när familjerna på dålig 

svenska kontaktade BVC-sjuksköterskan per telefon för rådgivning eller frågor. BVC-

sjuksköterskorna uppgav då att det var lättare att ha familjerna på plats för att göra en klinisk 

bedömning även om besöket fick genomföras utan tolk. 

”Jag tycker att det är bättre om de kommer och man får titta på dem än 

att de ringer på dålig svenska i telefon, för det tycker jag är det mest svåra 

om jag säger, i jobbet med asylsökande, när de tycker att de är duktiga på 

svenska men de förstår inte” (Deltagare 5).    

BVC-sjuksköterskorna påtalade också fördelarna när besöken kunde ske på engelska eller 

svenska. De uppgav att utan tredje part, tolken, fick de bättre kontakt med de asylsökande 

barnfamiljerna och att besöken blev mer givande. Det upplevdes lättare att tala fritt utan att ta 

hänsyn till en tolk.  

”Om de kan lite engelska och man kan prata direkt till personen blir det ju 

mycket bättre möte, man får mycket bättre kontakt än när man ska prata 

via en tolk” (Deltagare 6). 

 

Synsätt genom olika glasögon 

BVC-sjuksköterskorna upplevde det utmanande att möta människor från olika länder och 

kulturer. Upplevelsen beskrevs positiv men också svår. Svårigheter på grund av okunskap om 

andra kulturer uttrycktes och det påtalades att kulturkrockar ibland uppstod eftersom synen på 

barnens tillväxt och utveckling kunde skilja sig åt. Ibland upplevdes det även svårt att bemöta 

de asylsökande barnfamiljernas förväntningar på den svenska sjukvården.  Mångfald beskrevs 

som stimulerande och lärorikt men en avsaknad av utbildning om andra kulturer påtalades. 

 

Olika förväntningar på vården 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att de asylsökande barnfamiljerna hade varierande 

förväntningar på den svenska sjukvården och att de ibland ansåg sig få sämre vård än svenska 

familjer. Det beskrevs vara svårt att förklara att vården såg likadan ut för alla barn. En del 
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asylsökande barnfamiljer ansåg att det var bra med täta kontroller och kände tacksamhet över 

den svenska sjukvården, medan andra ansåg att det var onödigt att komma så ofta och kände 

sig ifrågasatta i sin föräldraroll. Det påtalades även att tilliten till kvinnor och 

distriktssköterskor kunde vara dålig och helst ville familjerna träffa en manlig läkare. Trots att 

BVC-sjuksköterskan vid upprepade tillfällen sagt att det här symtomet inte kräver läkarvård, 

fortsatte de att söka för samma åkomma i hopp om att få en läkartid. Vidare beskrev BVC-

sjuksköterskorna att det kunde uppkomma specifika frågeställningar, på grund av olika 

förväntningar på vården, i arbetet med de asylsökande barnfamiljerna och det upplevdes 

viktigt att ha en kollega att ventilera frågor tillsammans med.   

BVC-sjuksköterskorna upplevde ingen skillnad i bemötandet mellan de asylsökande 

barnfamiljerna och andra barnfamiljer, alla behandlades lika. Trots att bemötandet av barnen 

var lika erbjöds inte de asylsökande barnfamiljerna samma utbud som de andra familjerna. 

Till exempel ordnades inga föräldragrupper till dem och all tryckt information fanns ej att 

tillgå på alla språk.  

”Det blir aldrig lika, de får liksom aldrig samma. Det blir ett A- och ett B-

lag” (Deltagare, 4). 

 

Möten som berikar 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att det var utvecklande och lärorikt att möta människor från 

andra kulturer men att det fanns ett utbildningsbehov för att kunna bemöta dem på bästa sätt. 

Det framkom även att genom erfarenheter ökade deras kunskap, vilket skapade trygghet i 

deras möten med de asylsökande barnfamiljerna. Besöken upplevdes varierande och 

utmanande på ett positivt sätt, samtidigt som det i perioder kändes både tungt och arbetsamt. 

Vidare beskrevs arbetet som roligt och givande samt gav en känsla av tacksamhet över att få 

arbeta med de asylsökande barnfamiljerna. Någon BVC-sjuksköterska upplevde sig som en 

mormor som familjerna ibland ställde frågor till eftersom de själva många gånger saknade 

äldre, erfarna anhöriga. Det upplevdes också berikande och lärorikt med alla mångkulturella 

intressanta möten.  
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”Och jag tror, som distriktssköterska, så behöver man faktiskt mer  

utbildning på det. För man är inte van vid de här frågorna och de här 

problemställningarna och i slutändan vill väl alla liksom ha en nöjd 

kund.” (Deltagare 4). 

 

Emotionella känslor  

BVC-sjuksköterskorna beskrev att de många gånger upplevde sig vara otillräckliga i sitt 

arbete med de asylsökande barnfamiljerna. Känslor av okunskap och maktlöshet upplevdes 

och det uppgavs inte vara ovanligt att ett möte tog lång tid och var fyllt av oklarheter och 

missförstånd. Oförutsedda situationer och problem uppkom inte sällan. De upplevde en ökad 

arbetstyngd på grund av att familjerna ofta hade andra frågor än det som gällde barnet 

samtidigt som besöken tog en längre tid på grund av tolkning av samtalet. Vidare uppgavs det 

vara tidskrävande när Migrationsverket flyttade runt familjerna mellan olika boenden och 

kommuner. Det medförde stora administrativa insatser och BVC-sjuksköterskorna upplevde 

att de inte alltid hade den tid de behövde för uppdraget. Det beskrevs vara lätt att påverkas 

känslomässigt av de asylsökande barnfamiljernas levnadsvillkor. 

 

Känsla av att vara otillräcklig 

BVC-sjuksköterskorna beskrev att det var lätt att bli berörd av de asylsökande barnfamiljernas 

levnadsvillkor samt att de upplevde att Migrationsverket borde hantera barnfamiljernas 

ärenden på ett bättre sätt. BVC-sjuksköterskorna upplevde att boendet hade en stor betydelse 

för barnfamiljernas psykiska hälsa. Frustration kunde upplevas när det upptäcktes att de 

asylsökande barnfamiljerna hade boenden som inte var lämpliga för barnfamiljer att vistas i. 

Rummet som en familj bodde i beskrevs som en liten garderob, knappt värdig att kallas det än 

gång. Barnen beskrevs bli skrämda på grund av mycket bråk och ljud nattetid. En annan 

familj bodde i ett rum där ventilationen inte fungerade alls. Det droppade vatten från taket 

som samlades upp i en hink som stod på golvet. Lukten i rummet beskrevs som en blandning 

av mögel och fukt. BVC-sjuksköterskorna berättade att det var vanligt att de asylsökande 

barnen åt sämre, gick ner i vikt och utvecklades dåligt men genom att ha ett eget boende, vara 

självständiga och få laga sin egen mat upplevdes det förbättra deras totala mående och trivsel. 
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BVC-sjuksköterskorna upplevde även känslor av maktlöshet och att vara otillräckliga när de 

observerade att familjerna inte mådde psykiskt bra men även när familjerna uttryckte det och 

bad om hjälp. Det kunde till exempel vara när den asylsökande barnfamiljen önskade intyg att 

lämna till Migrationsverket för annat boende och BVC-sjuksköterskan visste att det inte 

skulle leda någonstans. Det beskrevs vara lätt att bli berörd av familjernas öden. Flera 

uttryckte frustration över den maktlöshet de kände när de asylsökande barnfamiljerna fått 

negativa besked och kom till besöken med sin ångest och oro för framtiden.  

”Sen upplever jag att jag känner mig maktlös om jag säger så, för jag vill 

ju att de ska må så bra som möjligt, men det gör de ju inte alltid” 

(Deltagare 8). 

BVC-sjuksköterskorna berättade om händelser som påverkade dem känslomässigt vilket ledde 

till att de gjorde insatser som egentligen inte hörde till deras uppdrag. En BVC-sjuksköterska 

beskrev hur hon under ett hembesök lyssnade till en förtvivlad och frustrerad pappa som 

berättade om deras svåra livssituation med stora materiella brister. Därefter försökte BVC-

sjuksköterskan själv att hjälpa till att få tag på de förnödenheter familjen var i behov av. En 

annan BVC-sjuksköterska berättade om en mamma som egentligen skulle söka vård på 

vårdcentralen, men i samband med besöket på BVC tog hon upp ärendet med BVC-

sjuksköterskan som hjälpte till att boka tid direkt till en läkare. 

 

Brist på tid 

De asylsökande barnfamiljerna flyttas ofta runt mellan kommunerna vilket upplevdes ge 

merarbete för BVC-sjuksköterskorna. Det medförde dels utökade administrativa 

arbetsuppgifter och dels var det svårt att få barnen att följa barnhälsovårdens program då det 

ibland var oklart var familjen tagit vägen. Det upplevdes även ta tid innan familjen fångades 

upp igen på det nya stället. BVC-sjuksköterskorna upplevde också att det ibland tog tid att få 

information när en ny familj flyttat in i kommunen, trots att listorna från Migrationsverket 

uppdaterades med jämna mellanrum. BVC-sjuksköterskorna uttryckte att brist på tid var ett 

hinder i deras arbete. Dubbel tid bokades till besök för de asylsökande barnfamiljerna då det 

tog extra lång tid vid besök med tolk, likaså tog den administrativa tiden med att boka tolk tid. 

En önskan om att göra fler hembesök uttrycktes då det ansågs vara givande att se familjerna i 
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deras hemmiljö, dessutom upptäcktes ibland fler barn i familjen som blev aktuella inom 

barnhälsovården. Det fanns dock oftast inte den tiden att tillgå eftersom hembesök är 

tidskrävande. När besök skulle bokas fanns det flera olika personer att ta hänsyn till, dels 

skulle det finnas en tolk att tillgå den aktuella tiden och dels skulle besöket anpassas så att den 

asylsökande barnfamiljen kunde transporteras utan för långa väntetider.  

Inte sällan förekom det att familjerna kom akut till BVC med en fråga som de önskade snabb 

handläggning av, vilket medförde oplanerade extra arbetsuppgifter som ledde till tidsbrist. 

Likaså hade familjerna ofta med sig frågor och brev från myndigheter de önskade få översatta, 

som inte hade något med barnet att göra.  

 ”Ja, de tror ju att man kan hjälpa dem med allt” (Deltagare, 5) 

BVC-sjuksköterskor påtalade även att en del asylsökande barnfamiljer hade svårt att komma i 

rätt tid till besöken. Någon av BVC-sjuksköterskorna ansåg att anledningen till det kunde bero 

på kulturella skillnader. När tiderna inte hölls utgjorde det ett hinder i deras arbete då ny tid 

behövde bokas och ny tolk beställas. I motsats till det upplevde en annan BVC-sjuksköterska 

att de asylsökande barnfamiljerna oftast kom i rätt tid till de bokade besöken, till och med 

oftare än de svenska familjerna. BVC-sjuksköterskan menade att det är en myt att de inte kan 

passa tider. 

 

Tema; Kulturella utmaningar 

Temat förenade de tre ovan redovisade kategorierna till en helhet där BVC-sjuksköterskorna 

upplevde kulturella utmaningar i mötet med asylsökande barnfamiljer. En utmaning i mötet 

var att inte ha ett gemensamt språk och att använda tolk. Utmaningen bestod även i att möten 

över kulturgränser innebar att olika synsätt möttes, vilket bland annat kunde handla om olika 

förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården. Samtidigt upplevdes det utvecklande och 

lärorikt att möta människor från andra kulturer, men även utmanande att kunna bemöta dem 

på bästa sätt. Utmaningen var även trots brist på tid att ge de asylsökande barnfamiljerna en så 

god kulturellt anpassad omvårdnad som möjligt. 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Inom kvalitativa forskningsstudier används ofta begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att bedöma studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Begreppen kommer att användas för att stärka den här studiens trovärdighet.  

Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att möta asylsökande 

barnfamiljer. Metoden som valdes var intervjustudie med kvalitativ ansats, vilket enligt Polit 

och Beck (2012) syftar till att få kunskap om människors upplevelser och erfarenheter av 

mänskliga fenomen. Den genomförda metoden ansågs vara den mest lämpliga utifrån studiens 

syfte vilket stärker resultatets giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Eftersom båda författarna dagligen kommer i kontakt med asylsökande barnfamiljer, finns 

som tidigare nämns, viss förförståelse för ämnet. En strävan har varit att vara objektiv i alla 

delar i studien. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) framhåller dock att en förförståelse 

kan ha en positiv inverkan på resultatet då det kan få mer djup och tyngd om forskaren har 

kunskap inom ämnet.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att val av deltagare har betydelse för studiens 

giltighet. Ändamålsenligt urval användes både vid val av deltagare och vårdcentral. BVC-

sjuksköterskorna i studien hade varierande ålder och erfarenhet av asylsökande barnfamiljer 

och arbetade på fyra olika vårdcentraler belägna i landsbygd, tätort och större stad, vilket 

stärker resultatets giltighet. En svaghet i föreliggande studie är att verksamhetscheferna vid 

respektive vårdcentral ombads att förmedla namn på BVC-sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna, vilket enligt Polit och Beck (2012) kan ha påverkat resultatets giltighet 

eftersom endast de som har viss åsikt kan ha valts ut. Ett annat urvalsförfarande som kunde ha 

tillämpats var att skicka en förfrågan till alla BVC-sjuksköterskor i länet för att sedan utifrån 

inklusionskriterier välja ut åtta deltagare. Det bedömdes dock mer tidskrävande, därför 

överlämnades uppgiften till verksamhetscheferna.  

Inklusionskriterierna till studien var specialistutbildad barnsjuksköterska eller 

distriktssköterska med minst två års erfarenhet av att arbeta på BVC och som i sitt dagliga 

arbete kom i kontakt med asylsökande barnfamiljer. Anledningen till valda inklusionskriterier 

var att författarna ansåg att om intervjudeltagarna uppfyllde kriterierna ansågs de kunna 
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tillföra studien rikligt med upplevelser. I samband med att en av intervjuerna hade påbörjats, 

uppdagades att en av BVC-sjuksköterskorna inte uppfyllde inklusionskriteriet på två års 

arbetslivserfarenhet på BVC och således inte hade den erfarenheten som efterfrågades. 

Intervjun genomfördes och inkluderades i studien eftersom BVC-sjuksköterskans tid, 

kunskaper och erfarenheter tagits i anspråk. Att inte inkludera den intervjun i studien ansågs 

därför inte etiskt försvarbart.  

Polit och Beck (2012) påtalar intervjumiljöns betydelse och vikten av att skapa ett tillitsfullt 

samspel mellan intervjuare och intervjudeltagare. För att uppnå detta genomfördes sex av 

intervjuerna på deltagarnas arbetsplatser som var en välkänd miljö för dem. Två av 

intervjuerna genomfördes i intervjudeltagarnas hemmiljö enligt deras önskemål. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) är fördelen med att intervjua i hemmiljö att störningsfaktorer 

reduceras. Skillnad kunde ses i längd på intervjuerna beroende på var de ägde rum. 

Intervjuerna i hemmiljön blev längre och upplevdes mer avslappnade, trots att tid hade avsatts 

för intervjuerna på arbetsplatserna och inga störande avbrott uppstod. Trots att intervjuerna 

blev kortare på arbetsplatserna så var innehållet av lika god kvalitet. Den kortaste intervjun 

tog endast tolv minuter vilket berodde på att intervjudeltagaren kom till kärnan på en gång 

utan att ta upp mycket detaljer.  

Enligt Polit och Beck (2012) bör urvalet av deltagare baseras på informationsbehovet, vilket 

innebär att materialet är mättat när inget nytt framkommer av det studerade fenomenet. För att 

vara säker på att mättnad uppnåtts, rekryterades ytterligare en BVC-sjuksköterska med lång 

erfarenhet inom området, genom snowbolling. Eftersom ingen ny information tillkom, stärker 

det resultatets giltighet (ibid). 

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för datainsamling, vilket enligt Polit och Beck 

(2012) innebär öppna frågor utifrån en intervjuguide som belyser ett ämne som valts. En 

styrka för studiens tillförlitlighet är att alla sjuksköterskor fick samma frågor och att 

intervjuerna genomfördes inom en kort begränsad tid. Eftersom en av författarna genomförde 

alla intervjuer och intervjutekniken därmed var densamma, stärker även det tillförlitligheten 

(Polit & Beck, 2012). En annan styrka i den genomförda studien var att en provintervju 

genomfördes för att testa intervjuguidens frågor. Provintervjun gav även tillfälle till träning i 

intervjuteknik eftersom det saknades, vilket också stärker studiens giltighet. En 

forskningsintervju är inte ett samtal mellan likställda parter utan det finns alltid ett 
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maktförhållande, även om det endast är en som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2014). Trots 

att båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer upplevdes inte det som ett hinder.  

Analysen genomfördes med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Analysprocessens olika steg har mycket noggrant beskrivits vilket stärker studiens 

tillförlitlighet (ibid). Genom att författarna i varje steg i analysarbetet reflekterat och 

diskuterat olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer har koder och kategorier 

utformats med inspiration av Graneheim och Lundman (2004). Resultatets giltighet stärks av 

att citat från intervjuer använts (ibid). 

Genom att en noggrann och detaljerad beskrivning av urval, datainsamling och analys har 

gjorts, ges en möjlighet att bedöma studiens överförbarhet. I den genomförda studien deltog 

övervägande kvinnor vilket gör att resultatet kan överföras till liknande miljöer där BVC-

sjuksköterskor möter asylsökande barnfamiljer. Det är dock enligt Graneheim och Lundman 

(2004) och Polit och Beck (2012) upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att möta asylsökande 

barnfamiljer. Det återkommande temat som genomsyrat hela resultatet är kulturella 

utmaningar och resultatet har kategoriserats som: kommunikationssvårigheter, synsätt genom 

olika glasögon och emotionella känslor.  

BVC-sjuksköterskorna i föreliggande studie upplever kommunikationssvårigheter i möten 

med de asylsökande barnfamiljerna och att inte ha ett gemensamt språk upplevs som ett 

hinder i deras arbete. Besöken upplevs aldrig bli lika bra som när ett gemensamt språk finns. 

En svensk studie visar att god kommunikation mellan BVC-sjuksköterskan och föräldern är 

en förutsättning för att skapa förtroende och tillit (Fägerskiöld & Ek, 2003). Om 

kommunikationen inte fungerar kan det leda till missförstånd, fel diagnos och sämre vård 

(Akhavan, 2012; Priebe et al., 2011). Särskilt vid akuta situationer ökar risken att 

patientsäkerheten äventyras vid svårigheter i kommunikationen (van Rosse, de Bruijne, 

Suurmond, Essink-Bot & Wagner, 2016). BVC-sjuksköterskor begränsar ibland 

informationen och använder enkla ord på grund av språksvårigheter, ändå sker det 

missuppfattningar trots bekräftande svar (Söderbäck & Ekström, 2014). Enligt Patientlagen 
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(SFS 2014:821) ska den som ger informationen försäkra sig om att mottagaren har förstått vad 

som sagts. Likaså står det i Förvaltningslagen (SFS 1986:223) att människor som inte förstår 

eller talar svenska har rätt till tolk vid alla kontakter med myndigheter. Författarna har egen 

erfarenhet av att det ibland sker möten utan tolk för att situationen kräver det, till exempel 

akuta besvär, trots att forskning (Akhavan, 2012; Söderbäck & Ekström, 2014; van Rosse et 

al., 2016) visar på ökad risk för att patientsäkerheten hotas.  

 

Studiens resultat visar att BVC-sjuksköterskorna oftast upplever att tolk är ett bra hjälpmedel 

när det inte finns ett gemensamt språk. En tolk har avgörande betydelse för att 

kommunikationen ska fungera och skapar trygghet för både BVC-sjuksköterskan och 

föräldern (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011; Söderbäck & Ekström, 2014). I 

resultatet i den genomförda studien upplever BVC-sjuksköterskorna dock besöken svårare när 

kommunikationen sker genom tolk. En orsak kan vara, vilket framkom i tidigare studier, att 

när kommunikationen med patienten sker genom tolk, uppstår en distans och svårighet att 

skapa en god relation när en tredje part är närvarade (Drennan & Joseph, 2005; Hart & 

Mareno, 2014).  

I resultatet framkom att BVC-sjuksköterskorna upplever skillnad mellan att ha en tolk på plats 

och att använda telefontolk, likaså att det finns för- och nackdelar med de olika 

tolkningssätten. När tolken är på plats upplevs det lättare att se om tolkningen går rätt till, 

samtidigt som nackdelen kan vara att barnet blir ännu mer blygt. Fördelen med telefontolk 

upplevs bland annat vara att det är lättare att tala om känsliga ämnen när tolken ej är 

närvarande i rummet, däremot upplevs tolken ibland befinna sig på olämpliga platser med 

störande bakgrundsljud eller dålig telefon. Även Hadziabdic et al. (2011) och Riggs et al. 

(2012) beskriver i sina studier att störande bakgrundsljud och dåliga telefoner försvårar 

tolkningen (ibid). BVC-sjuksköterskorna i föreliggande studie upplever också att tolkarna och 

tolkningen är av olika kvalitet på grund av till exempel bristande kunskap i det svenska 

språket men även medicinsk terminologi. Liknande resultat med tolkars bristande kompetens i 

svenska beskrivs i en tidigare studie av Hadziabdic et al. (2011). Även i en norsk studie 

beskriver vårdpersonalen svårigheter att arbeta med tolk samt uttrycker missnöje med tolkens 

kvalifikationer (Kale & Syed, 2010). Egen reflektion efter genomförd studie är att det finns ett 

utbildningsbehov av att arbeta med tolk, dels för att öka tryggheten hos BVC-

sjuksköterskorna under tolksamtalet men även för att optimera tolksituationen, vilket även 
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framhålls av sjuksköterskor i tidigare studier (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 2015; Seers, Cook, 

Abel, Schluter & Bridgford, 2013). 

BVC-sjuksköterskorna i föreliggande studie har dock mest positiva upplevelser av att använda 

sig av tolk och är av den uppfattningen att tolken oftast verkar förmedla det som sagts rätt. 

Farley, Askew och Kay (2014) påtalar att även om tolken översätter det som sägs ordagrant, 

kan inte de kulturella skillnaderna helt övervinnas genom det, utan den icke-verbala 

kommunikationen har en betydande roll för patientens kultur. Enligt Leininger (2002a) 

behöver sjuksköterskor ha kunskap om icke-verbal kommunikation, särskilt i situationer när 

de inte kan tala patientens språk. Människor från en del kulturer söker ögonkontakt vid första 

mötet medan människor från andra kulturer undviker det på grund av att det anses oförskämt 

och som ett kulturellt tabu. Även handskakning kan upplevas påträngande i vissa kulturer 

samtidigt som det i andra kulturer används dagligen. Därför är det viktigt att vara medveten 

om patientens kulturella språk och dess kultur för att tolksituationen ska optimeras, likaså att 

tolkningen sker utan tolkens egna värderingar och åsikter (ibid). 

BVC-sjuksköterskorna upplever sina möten med de asylsökande barnfamiljerna som positiva, 

utvecklande och lärorika. Arbetet beskrivs även varierande, utmanande men också svårt. En 

efterfrågan om mer kunskap och utbildning om olika kulturer uttrycks, för att kunna förstå 

familjernas bakgrund och kultur bättre. En svensk studie av Berlin et al. (2006) beskriver att 

en majoritet av BVC-sjuksköterskorna upplever svårigheter i kulturella möten, främst på 

grund av att de anser sig ha bristande kulturell kunskap. Liknande resultat ses även i en studie 

av Hart och Mareno (2014) vilka också beskriver sjuksköterskornas brist på kulturell 

kompetens och att bristen på resurser, som tid och pengar, anses vara bidragande orsaker till 

avsaknad av utbildning (ibid). Eftersom flyktingströmmen de senaste åren varit stor är en 

reflektion att det är av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal får utbildning och kunskap om 

andra kulturer för att kunna känna trygghet i sin yrkesroll, ge god vård och arbeta utifrån 

transkulturell omvårdnad. Enligt Berlin et al. (2010) förbättras BVC-sjuksköterskors 

arbetsvillkor om de känner sig kompetenta och säkra i sina möten med familjer från andra 

kulturer, vilket också bidrar till en förbättrad kvalitet på hälso- och sjukvården och en 

reducerad risk för ojämlik vård (ibid). Kulturell kunskap är inte något statiskt som går att ta 

fram vid ett möte med en människa från en annan kultur menar Leininger (2002c). 

Sjuksköterskor behöver därför fortlöpande ta del av forskning och utbildning om kulturella 

skillnader, men tanken är inte att lära sig förstå alla kulturer, utan öva sig i att bli mer öppen 
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för människors olika kulturella behov (ibid). Därför är det betydelsefullt med kontinuerlig 

kompetensutveckling inom området. 

BVC-sjuksköterskorna upplever att tilliten till kvinnor och distriktssköterskor ibland är dålig 

och att de asylsökande barnfamiljerna helst vill träffa en manlig läkare. En studie av 

Söderbäck och Ekström (2014) beskriver att somaliska föräldrar har en större tilltro till sin 

egen erfarenhet av olika symtom än tilltron till BVC-sjuksköterskan. Vidare när BVC-

sjuksköterskorna ber föräldrarna att reflektera själva, uppfattas det som professionell 

okunskap (ibid). Egen reflektion är att det kan bottna i olika förväntningar på vården på grund 

av olika kulturella bakgrunder. Priebe et al. (2011) menar att det finns en misstro mot 

vårdpersonal, men även mot tolkar som kommer från länder där det förekommer politiska och 

religiösa konflikter och ibland upplevs det att information undanhålls på grund av förutfattade 

meningar och kulturella skillnader. Kulturella skillnader mellan sjuksköterskor och patienter 

kan enligt Taylor och Alfred (2010) skapa missförstånd vilket gör vården mer utmanande. 

Utmaningar som sjuksköterskorna i studien nämner är till exempel skillnader i syn på hälsa 

och sjukdom, smärtupplevelse och förväntningar på vården hos patienten (ibid). Det är därför 

viktigt att förtydliga och medvetandegöra för asylsökande barnfamiljer hur den svenska hälso- 

och sjukvården är uppbyggd, för att minimera risk för missförstånd och missnöje. 

BVC-sjuksköterskorna i den genomförda studien upplever också att det är lätt att känna sig 

otillräcklig och bli känslomässigt berörd, känna maktlöshet och frustration i arbetet med de 

asylsökande barnfamiljerna. Det finns en vilja att hjälpa familjerna med insatser, som 

egentligen ligger utanför arbetsuppgifterna. Det är därför förståeligt att det inte är lätt att vara 

känslomässigt oberörd i arbetet med asylsökande barnfamiljer och att viljan att göra mer än 

vad som krävs är stor. Liknande resultat visar även studier av Burchill och Pevalin (2014) och 

Drennan och Joseph (2005) vilka beskriver att vårdpersonal ibland genomför uppgifter som 

ligger utanför deras ansvar för att skapa ett förtroende hos familjen men också för att vilja 

hjälpa dem.  

I resultatet framgår också att BVC-sjuksköterskorna upplever att tidsbrist av olika anledningar 

är ett hinder i deras arbete. De beskriver utökade administrativa arbetsuppgifter på grund av 

att de asylsökande barnfamiljerna ofta flyttas runt mellan boenden och olika kommuner och 

att det även tar extra tid att boka tolk och genomföra besök med tolk. Målet med det svenska 

folkhälsoarbetet är att skapa god hälsa på lika villkor. Hälso- och sjukvården har därför stor 

betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen. Om behovet av vård identifieras i ett tidigt 
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skede kan insatser erbjudas och anpassas därefter (Folkhälsomyndigheten, 2014), vilket enligt 

egen reflektion kan leda till långsiktiga samhälleliga vinster. Eftersom tyngdpunkten i 

barnhälsovårdens förebyggande program bör ligga under barnets första 18 månader måste 

tillräckligt med tid avsättas till de här familjerna (Jonsell & Delvert, 2013).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2014) har barnhälsovården som mål att förebygga ohälsa hos barn, 

men författarna anser att det är svårt för BVC- sjuksköterskorna att arbeta preventivt när de 

asylsökande barnfamiljerna flyttas runt och en kontakt ibland bara hinner etableras. När BVC-

sjuksköterskorna vet vad som krävs av dem men kraven inte kan upprätthållas, skapas ett 

etiskt dilemma. Även Reynolds och White (2010) beskriver att eftersom asylsökande flyttas 

med kort varsel mellan boenden och vårdpersonalen inte alltid underrättas om den nya 

adressen, bidrar det till stress och tidskrävande arbete att kartlägga var familjerna flyttat. En 

reflektion är att tidsbrist kan leda till svårigheter att skapa möten där tillit till varandra hinner 

byggas upp. Tillit är en förutsättning för att kunna ge och ta emot vård och det tar tid att 

etablera förtroende i ett möte mellan vårdpersonal och patient (Akhavan, 2012). Genom att 

vårdpersonalen ger uppmärksamhet och visar ett genuint intresse för patienten, kan tillit 

byggas upp och ett förtroende skapas, vilket enligt Leininger (2002c) kan möjliggöra för 

patienten att dela med sig av sin kultur (ibid). Därför är det viktigt att BVC-sjuksköterskorna 

får den tid som de behöver för att skapa ett förtroende så att mötet ska bli så bra som möjligt 

och genom det överbygga kulturella hinder. 

 

 

Slutsats 

Resultatet av den genomförda studien visar att det är en kulturell utmaning för BVC-

sjuksköterskorna att möta asylsökande barnfamiljer. Både den verbala och icke-verbala 

kommunikationen anses ha en central roll i mötet med de asylsökande barnfamiljerna, vilket 

kan bidra till ojämlik vård. Svårigheter i mötet på grund av bristande kulturell kompetens 

uttrycks, likaså påtalas ett behov av kompetensutveckling inom transkulturell omvårdnad. 

BVC-sjuksköterskorna upplever emotionell påverkan i sina möten, vilket skapar känslor av 

otillräcklighet och på grund av merarbete, brist på tid. Om BVC-sjuksköterskor har kunskap 

om transkulturell omvårdnad, samtidigt som tiden till att skapa ett tillitsfullt möte finns för 

den asylsökande barnfamiljen, kan de hinder som kommunikationssvårigheter och kulturella 

skillnader ger, övervinnas. 
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Kliniska implikationer 

Studiens resultat förväntas ge en ökad förståelse för BVC-sjuksköterskors upplevelser i möten 

med asylsökande barnfamiljer. Eftersom andelen asylsökande senaste åren ökat och BVC-

sjuksköterskorna dagligen kommer i kontakt med familjerna, anses ämnet relevant. Studiens 

resultat visar att BVC-sjuksköterskorna upplever kulturella utmaningar i sina möten med 

asylsökande barnfamiljer. De efterfrågar utbildning i transkulturell omvårdnad för att få de 

verktyg som behövs för att bemästra de hinder som kommunikationssvårigheter och kulturella 

skillnader ger. För att på ett patientsäkert sätt arbeta med asylsökande barnfamiljer krävs 

erfarenhet, kunskap och kulturell kompetens, vilket kan uppnås genom fortlöpande utbildning 

i ämnet men också genom utbildning i att arbeta med tolk. BVC-sjuksköterskorna bör också 

få mer tid avsatt för arbetet med asylsökande barnfamiljer eftersom arbetet anses 

tidskrävande. Eftersom Sverige idag är ett mångkulturellt land borde 

sjuksköterskeutbildningen och specialistutbildningarna genomsyras av transkulturell 

omvårdnad, eftersom omhändertagandet av patienter från olika kulturer skiljer sig åt. Likaså 

skulle det ingå verksamhetsförlagd fortbildning inom området, eftersom kunskapen är 

föränderlig och behöver kontinuerligt uppdateras.   

 

Förslag till fortsatt forskning 

Hälso- och sjukvårdspersonal är ålagd att arbeta utifrån evidensbaserad kunskap, men det 

finns endast lite forskning inom det här området. Fortsatt forskning inom ämnet är därför av 

vikt. Studien visar att det är lätt att bli känslomässigt påverkad i arbetet med människor som 

befinner sig i en svår situation, såsom asylprocessen. Det skulle därför vara intressant med 

mer forskning kring hur sjuksköterskans psykiska hälsa påverkas av möten med asylsökande 

barnfamiljer. Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur de asylsökande 

barnfamiljerna upplever sina möten med hälso- och sjukvården i Sverige.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Demografisk data: 

Kön? 

Ålder? 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

Vad har du för specialistutbildning, distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska? 

Hur många år har du arbetat som specialistsjuksköterska? 

Hur lång tid har du arbetat på BVC? 

Huvudfrågor intervju: 

Berätta om ett möte med en asylsökande barnfamilj? 

Berätta hur du upplever dina möten med asylsökande barnfamiljer? 

Berätta hur du arbetar idag med asylsökande barnfamiljer? 

Vilka möjligheter upplever du i ditt arbete med asylsökande barnfamiljer?  

Vilka hinder upplever du i ditt arbete med asylsökande barnfamiljer?  

Vill du tillägga någonting? 

Följdfrågor: 

Hur gjorde du då? 

Hur kände du? 

Hur tänkte du? 

Vad menar du? 

Kan du beskriva det mer? 

Kan du ge något exempel? 

 

 

 

 


