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Sammanfattning: 

Sjukvården i Sverige möter allt fler patienter med invandrarbakgrund. Patienterna kan ha 

språk, kultur och religion som skiljer sig från vårdgivarens. Detta kan skapa svårigheter för 

vårdgivaren i det tvärkulturella vårdmötet. Forskning som berör den svenska audionomens 

perspektiv på det tvärkulturella vårdmötet är sällsynt. Därav denna studie. Syftet är att ur 

svenska audionomens perspektiv beskriva vårdmötet med vuxna patienten med 

invandrarbakgrund vid landstingens audionomtätaste audionommottagningar. En kvantitativ 

metod i form av postenkäter användes för att undersöka en större grupp verksamma 

audionomer. Resultaten bekräftade att audionomerna möter allt fler patienter med 

invandrarbakgrund. De erfor att språkskillnader hade mest inverkan på vårdmötet jämfört med 

kultur- och religionsskillnader. Majoriteten har neutral attityd gentemot det tvärkulturella 

vårdmötet. Ett fåtal upplevde att vårdmötet var stressigt och tidskrävande i förhållande till 

vårdmötet med patienter med svensk bakgrund. Majoriteten av audionomerna kände dock inte 

behovet av mer information/utbildning i tvärkulturell omvårdnad och tolkanvändning. 

Tillgängligheten till kompetensutveckling ansågs också vara begränsad. Vårdmötena med 

patienter med invandrarbakgrund fördelades mestadels lika mellan mottagningarnas 

audionomer. Tolkanvändning ansågs vara ett viktigt verktyg för att hantera det tvärkulturella 

vårdmötet. Slutsatser: Audionomerna verkade inte uppleva riktigt de svårigheter som tidigare 

forskning och litteratur uppvisat. En mindre andel av audionomerna bekräftade dock den 

tidigare forskningen. 



Arbetsfördelning 

Arbetet har fördelats jämt bland författarna. Samtliga författare har medverkat i varje 

delmoment av undersökningens process. Det vill säga från planering till konstruktion av 

enkät, enkätutskick, kodning, analys av resultat och slutligen rapportering av resultatet. 
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Bakgrund 
Det svenska samhället består av individer ifrån olika bakgrunder, kulturer och länder. 

Andelen utrikesfödda av befolkningen var år 2008 ca 14 % och invandringen har stadigt ökat 

under de senaste decennierna (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2009). Personer och familjer 

som immigrerar till Sverige bosätter sig främst i storstadskommuner (SCB, 2008) och har 

inledningsvis ofta en socialt otrygg vardag med en lägre materiell standard än personer med 

svensk bakgrund. Man kan också behöva särskilt stöd ifrån samhället för att klara av 

anpassningen till det nya landets lagar, regler och kultur. Gruppen har vidare en generellt 

sämre hälsa jämfört med personer med svensk bakgrund. En skillnad som ofta har sin grund i 

isolering, diskriminering, psykisk stress, sämre ekonomi, ovana av det svenska samhället eller 

andra faktorer som kan vara relaterade till flyktingskap (Socialstyrelsen, 2009). 

Kombinationen av den ökade invandringen och gruppens sämre hälsa medför att den svenska 

sjukvården möter fler och fler patienter med invandrarbakgrund (Brämberg, 2008; 

Bäärnhielm, 2007; Ekblad, Janson & Svensson, 1996). 

Patienter med invandrarbakgrund innefattar alltså en mycket stor grupp individer med väldigt 

varierande livssituationer. Situationer som påverkas bland annat av när i livet och vilket år 

patienten kom till Sverige. Hur denne kom till Sverige samt varför och vartifrån patienten 

kom till Sverige spelar också roll. Gruppen har en stor heterogenitet (mångfald) vilken 

understryks ytterligare av att patienter med invandrarbakgrund ofta har religion, kultur och 

språkliga färdigheter som även de skiljer sig ifrån vårdgivarnas (Gaunt, 2002; Socialstyrelsen, 

2009). Alla dessa faktorer medför att vårdmöten med patienter som har invandrarbakgrund 

kan vara svåra att bemästra (Bäärnhielm, 2007). Resultatet blir således att vårdgivare kan 

känna att de inte ger en god och effektiv vård för denna patientgrupp (Sachs, 1983). 

Termen invandrare saknar en specifik, allmänt gällande, definition (Migrationsverket, u.å.). 

Nationalencyklopedin definierar begreppet som en individ som flyttar från en nation till en 

annan för att stanna minst ett år (Nationalencyklopedin, u.å.) och Statistiska Centralbyrån 

(2009) kompletterar begreppet med att personen också ska ha uppehållstillstånd. SCB 

exkluderar dock individer ifrån de nordiska länderna från att vara invandrare. I den här 

studien definieras, istället för termen invandrarpatienten, begreppet patienten med 

invandrarbakgrund: En person som under sin vuxna livstid flyttat ifrån sitt hemland, vilket 

ligger utanför Norden, till Sverige. Ett hemland där sociala faktorer som till exempel språklig 

kommunikation, kultur och religion avsevärt skiljer sig från Sveriges. 

Med begreppet vuxen menas en individ som i huvudsak ses som fysiskt, psykiskt och 

känslomässigt fullt utvecklad (Nationalencyklopedin, u.å.). Den motsvarande patienten med 

svensk bakgrund är således en vuxen patient som är född, uppvuxen och bosatt i Sverige. I 

den här studien skall denne också motsvara en vanligt förekommande patient inom vården när 

det kommer till språklig kommunikation, kultur och religion. 

Språklig kommunikation, kultur och religion 

Kommunikation kan förklaras som en process där två eller fler personer mottager och sänder 

ett budskap mellan varandra i form av tal, skrift eller kroppsspråk. Ett budskap som kan 

innehålla exempelvis upplevelser, känslor, handlingar och värderingar (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Bäärnhielm (2007) poängterar att kommunikationen i allt större 

utsträckning har fått betydelse i vårdsammanhang. Framförallt den språkliga 
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kommunikationen. Vidare kan missförstånd lätt uppstå mellan vårdgivare och patient med 

invandrarbakgrund på grund av barriärer i den språkliga kommunikationen. Det är därför 

väsentligt att vårdgivare och patient kan förstå varandra för att vårdmötet skall bli 

verkningsfullt och för att patienten skall vilja och kunna fullfölja exempelvis en behandling. 

Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) lyfter även fram att det är viktigt att vårdgivaren 

verkligen kommunicerar med patienten för att kunna skapa kontakt, undersöka hälsotillstånd, 

ge instruktioner och information, undervisa samt ge råd och stöd etcetera på bästa sätt. 

Sammanfattningsvis finns i litteraturen tre grundläggande skäl till varför missförstånd i den 

språkliga (eller talade) kommunikationen mellan vårdgivare och patient med 

invandrarbakgrund uppstår: 

 Patienten talar dåligt svenska. 

 Patienten tvingas använda ett främmande språk (till exempel engelska) som varken 

han/hon eller vårdgivaren till fullo behärskar. 

 Patienten meddelar sig via tolk som i sin tur översätter bristfälligt. 

(Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003) 

Begreppet kultur förklaras i sin tur i studien enligt Allwood och Johnssons (2009) resonemang 

där kultur ses som den enskilde människans förståelse av verkligheten. Förståelsen skapas 

genom det sociala samhället som vi lever i och växer upp i där den hjälper oss att skapa 

mening ur värderingar, erfarenheter och handlanden i förhållande till människorna runt 

omkring oss (DeMarinis, 1998). Förståelsen av verkligheten grundar sig således i människans 

syn på samhället, verkligheten och människan som art i förhållande till allt annat på jorden 

(Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003). När det kommer till sjukvård har olika kulturer skilda 

antaganden om sjukdom, funktionsnedsättning och behandling. I Kina kan exempelvis 

depression ses som en kroppslig sjukdom medan västvärlden ser det som en psykologisk 

sjukdom (Hanssen, 2007). 

Vad gäller religion kan detta begrepp definieras som exempelvis tron på högre makter vilka 

av individen prioriteras högt. Religionen styr personens livsstil genom sina regler, värderingar 

och olika syn på samhället, människan och verkligheten. Religion påverkar i sin tur även den 

kultur som den får fäste i (Hanssen, 2007). 

Kulturella och religiösa olikheter kan i vårdmötet mellan vårdgivare och patient med 

invandrarbakgrund få en positiv eller negativ utgångspunkt (Barbosa da Silva & Ljungquist, 

2003; Hanssen, 2007). Ur detta uppstår antingen en positiv kulturdialog eller en negativ 

kulturkonfrontation. Kulturdialogen innebär att vårdgivaren och patienten med 

invandrarbakgrund inbördes förstår och respekterar varandra vilket leder till att mötet får ett 

meningsfullt och konstruktivt innehåll. I möten där istället en kulturkonfrontation uppstår kan 

mötet mellan vårdgivaren och patienten med invandrarbakgrund få en utgångspunkt som 

bygger på fördomar om exempelvis den andres religion, tankesätt, normer, värderingar eller 

förväntningar (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003). Både vårdgivare och patient kan 

olyckligtvis uppleva sig mer eller mindre tvingade att anamma den andres tankar och 

värderingar för att underlätta i vårdmötet (Hanssen, 2007). Sammanfattningsvis kan 

omständigheterna återigen lätt resultera i missförstånd av olika slag (Barbosa da Silva & 

Ljungquist, 2003). Barbosa da Silva och Ljungqvist (2003) lyfter fram att svensk 

sjukvårdspersonal behöver mer kunskap för att hantera vårdmötet med patienter med 

invandrarbakgrund på ett effektivare sätt. Mer kunskap i religion och kultur är exempel på 

områden som sjukvårdspersonal kan förbättra för att underlätta vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund (Hanssen, 2007). 
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Tvärkulturellt vårdmöte 

Vårdmötet definieras som ett möte mellan en vårdgivare och en patient. Vårdmötet innebär 

mer än bara det sociala mötet och ses som en fördjupande process där vårdgivaren slutligen 

skall kunna förstå och åtgärda patientens behov av vård (Götlind, 2008). 

Detta fördjupande vårdmöte kan ses som avgörande för vårdgivarens arbete och är något som 

skall strukturaliseras, i så stor utsträckning som möjligt, istället för att få ske spontant. Götlind 

(2008) benämner det framgångsrika vårdmötet som det genuina mötet och berättar att denna 

process till exempel kan beskrivas genom fem faser formulerade av omvårdnadsteoretikern 

Joyce Travelbee år 1971. Dessa faser är (1) Mötet, (2) anknytningen, (3) empati, (4) sympati 

och (5) samförstånd. De inledande två faserna i processen skapar en unik uppfattning om den 

andre vilken är en förutsättning inför kommande faser. Empatifasen skapar en känslomässig 

förståelse hos vårdgivaren för patienten vilken i sin tur ger upphov till sympati och därigenom 

en genuin önskan hos vårdgivaren om att hjälpa. Slutligen uppstår ett samförstånd mellan 

parterna som är förutsättningen för att ett gott samarbete och en god vårdrelation skall kunna 

bevaras inför fortsatt behandling. 

Götlind (2008) varnar för att ett alltför rutinmässigt arbete kan skapa hinder i den genuina 

processen. Generaliserande attityder och stereotypa uppfattningar hos vårdpersonal bidrar 

negativt och kan göra vårdmötet rutinmässigt istället för genuint vilket påverkar vårdgivarens 

bemötande av olika patienter (äldre, patienter med invandrarbakgrund, etcetera) (Fioretos, 

2002).  

Det tvärkulturella mötet i sin tur innebär, utöver mötesbegreppet, ett ömsesidigt möte där två 

eller flera kulturer interagerar med varandra (DeMarinis, 1998). Det tvärkulturella mötet 

behandlar således möten över kulturella gränser. Gränser som, enligt tidigare definition av 

kulturbegreppet, kan vara ytterst heterogena på grund av människors olika förståelse av 

verkligheten, vilken utgörs av betydligt mer än bara nationsgränser (Allwood & Johnsson, 

2009). Magnusson (2002) menar att termen tvärkulturell är synonym med begreppen 

transkulturell, interkulturell och mångkulturell. Studien använder generellt begreppet 

tvärkulturell då termen, enligt DeMarinis (1998), tillämpas i mötessammanhang där två eller 

flera kulturer samspelar interaktivt och på ett jämlikt sätt. Vilket främst skall karakterisera det 

genuina mötet inom vården. 

I det tvärkulturella mötet kan avståndet mellan vårdgivarens och patientens kulturer vara 

mycket stora. Mer tid och större resurser kan därför krävas för att skapa förståelse och nå 

framgång i jämförelse med mötet mellan likartade kulturer (Fioretos, 2002; Magnusson, 

2002). Detta kan i sin tur skapa svårigheter och frustration i mötet och hindra det från att bli 

genuint. Vårdgivarens kunskaper om kulturella skillnader, att dessa skillnader tas på allvar 

samt vårdgivarens medvetenhet om sin egen kultur är exempel på avgörande faktorer för det 

tvärkulturella mötets framgång (DeMarinis, 1998). 

En faktor som kan påverka det tvärkulturella vårdmötet är ifall en tolk närvarar eller inte. 

Sleptsova (2007) lyfter fram att vid vårdmötet med en patient med invandrarbakgrund är det 

viktigt att en tolk medverkar. Naturligtvis för att överbrygga den språkliga barriären men 

också för att skapa och höja patientens tillfredsställelse samt kvalitén på vården som denne 

erhåller. Att låta patientens anhöriga tolka kan få en negativ inverkan på det tvärkulturella 

vårdmötet. Detta då risken finns att patienten får informationen mindre korrekt översatt. 
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Tidigare forskning 

Forskningsområden som transkulturell och kulturkongruent omvårdnad (individspecifik och 

överensstämmande vård mellan olika kulturer) beskrivs på senare år allt mer frekvent i 

litteraturen. Forskningen är främst en reaktion på de allt högre krav som ställs på vårdgivare 

(främst sjuksköterskor) i USA vilka syftar till att skapa högre kvalité på vården vid 

tvärkulturella vårdmöten (Gebru & Willman, 2002). 

Den befintliga forskningen berör främst patienten med invandrarbakgrunds erfarenheter och 

upplevelser av hälso- och sjukvården. Vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser av 

vårdmöten med samma patienter förekommer dock i mindre utsträckning. Vårdpersonalens 

perspektiv i området behöver därför belysas. Den forskning som ändå visar på just 

vårdpersonalens erfarenheter av patienter med invandrarbakgrund består av övergripande 

kvalitativa studier som ofta genomförts och analyserats hermeneutiskt. Flera av forskarna 

väljer intervju som metod och forskning enligt Grounded theory återkommer. Kvantitativa 

undersökningar har påträffats men är sällsynta. Vidare sammanfattas exempel på tidigare 

forskning inom området, främst utförd av nordiska forskare. 

Löfvander och Dyhr (2002) har genomfört en litteraturstudie i syfte att utforska och beskriva 

aktuell forskning om det transkulturella vårdmötet i Skandinavien. Detta utifrån sjukvårdens 

perspektiv. Forskarna påpekar att 687 artiklar hittades i olika databaser, men bara 65 studier 

handlade om det transkulturella mötet i vården och enbart hälften av dessa var publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter. Då de flesta av studierna även gäller en liten population är 

resultaten svåra att generalisera. Studierna redovisar bland annat att tvärkulturella svårigheter 

upplevs av sjukvårdspersonal på grund av kommunikation, beteende, olika syn på sjukdom 

och behandling. En del forskning visar att individer med invandrarbakgrund upplever 

psykologisk ohälsa i större utsträckning än skandinaver, men att de oftare inte söker vård för 

det. Vården tenderar också att vara sämre organiserad för att hantera patienter med 

invandrarbakgrund. Exempelvis påpekar forskarna att professionell tolk inte utnyttjas i stor 

utsträckning bland sjukvårdspersonal vilket kan leda till missförstånd i kommunikationen 

mellan vårdgivaren och patienten. Vidare föreslår författarna bland annat att sjukvården bör 

arbeta mer med tolk samt kompetensutveckling i transkulturell omvårdnad. 

Pooremamali, Persson och Eklund (2010) har studerat vilka erfarenheter arbetsterapeuter i 

den psykiska hälso- och sjukvården i Sverige har av patienter med invandrarbakgrund. 

Studien har kvalitativ ansats som grundar sig i hermeneutiken. Datainsamlingen har skett via 

intervjuer och analyserats via forskningsmetoden Grounded theory. Forskarna intervjuade åtta 

arbetsterapeuter. Resultatet påvisar att kulturella, språkliga och sociala skillnader kan ge 

upphov till frustration (men även glädje) hos vårdgivarna i vårdmöten med patienter med 

invandrarbakgrund. Exempelvis upplever en del av vårdgivarna att patienter med 

invandrarbakgrund visar mindre motivation till att fullfölja en behandling vilket kan försvåra 

arbetet för vårdgivarna. Författarna understryker att mer forskning inom området behövs för 

att kartlägga vårdgivarnas behov av kompetens inom området tvärkulturell omvårdnad samt 

att arbetsterapeuter behöver mer kunskap i vårdmöten med andra kulturer. 

Fatahi, Mattsson, Lundgren och Hellström (2010) har undersökt vilka erfarenheter 

röntgensjuksköterskor har av kommunikation vid undersökningar med patienter med 

invandrarbakgrund. Studiens ansats är kvalitativ och tillvägagångssättet var via intervjuer. 

Informanterna i undersökningen bestod av elva röntgensjuksköterskor (9 kvinnor samt 2 män) 

indelade i tre fokusgrupper. Intervjutexterna har analyserats med hjälp av metoden 

innehållsanalys. Forskarna redovisar att tolk vid vårdmöten med patienter med 

invandrarbakgrund är betydelsefullt då språkliga barriärer kan överbryggas. Anhöriga som 
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tolkar ansågs inte som ett tillräckligt bra alternativ. Detta för att en anhörig är emotionellt 

kopplad till patienten vilket kan försvåra för denne att vara opartisk samt att kvalitén på 

tolkningen påverkas. Forskarna kom även fram till att röntgensjuksköterskors behov av tolk 

vid vårdmöten med patienter med invandrarbakgrund varierar beroende på vilken typ av 

undersökning det är. Röntgensjuksköterskornas interkulturella kommunikation bör också 

förbättras.  

Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2007) har tittat på transkulturella vårdmöten mellan 

vårdgivare och familjer med invandrarbakgrund. Här studeras vilka erfarenheter vårdgivare 

har av att ta hand om familjer med invandrarbakgrund. Denna studie har genomförts 

kvalitativt via intervjuer. Totalt medverkade 35 informanter (24 kvinnor och 11 män). 

Analysen av intervjuerna har skett via metoden Grounded theory. Resultaten visar på att det 

finns 4 olika huvudgrupper av hinder som kan uppstå i vårdmöten med familjer med 

invandrarbakgrund. (1) språkliga hinder som kan orsakas ifall det inte finns tolk närvarande i 

vårdmötet. (2) kulturella och religiösa hinder som kan uppstå på grund av skillnader i sätt att 

uttrycka sina känslor på. (3) sociala hinder som kan uppkomma till följd av rasism och 

fördomar. (4) Organisatoriska hinder kan uppstå då vårdmötet med familj med 

invandrarbakgrund inte får den tid som det behöver. Dessa problem bekymrar vårdgivare då 

de kan uppleva att de inte kan ge rätt vård efter behov. 

Wiking, Saleh-Stattin, Johansson och Sundquist (2009) har närmare studerat det triangulära 

mötet. Det triangulära mötet innefattar patient med invandrarbakgrund, dennes tolk samt 

läkare. Här beskrivs vilka reflektioner och erfarenheter patienter med invandrarbakgrund, 

tolkar och läkaren har av triangulära möten. Vidare beskrivs även hur väl interaktionen 

fungerar mellan de olika yrkesgrupperna samt patienterna. Enkäter skickades ut till patienter 

med invandrarbakgrund, tolkar samt läkare. 182 individer svarade på enkäten varav 52 

patienter, 65 tolkar och 65 läkare. Enkätens svarsalternativ bestod av både slutna och öppna 

svarsalternativ som sedan analyserades med hjälp av dator samt innehållsanalys. Resultaten 

visar att samtliga tre grupper var överlag tillfredställda av det triangulära mötet. Men en 

mindre andel av patienterna och läkarna upplevde hinder i kommunikationen som ett problem 

som kunde uppstå ibland på grund av bristfälliga översättningar. Författarna påpekar vidare 

att det är viktigt att ha professionell tolk närvarande i möten med patienter med 

invandrarbakgrund för att uppnå korrekt språklig och kulturell tolkning. 

Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres (2004) har studerat skillnader i kunskap, 

attityd, samt erfarenhet mellan olika yrken inom hälso- och sjukvården vid omvårdnad och 

behandling av patienter med invandrarbakgrund. De har även studerat hur kommunikationen i 

vårdmöten med patienter med invandrarbakgrund fungerar. Studiens tillvägagångssätt var via 

en enkät som skickades ut till sjuksköterskor, läkare och undersköterskor som var verksamma 

vid ett danskt sjukhus. Totalt skickades det ut 1012 enkäter varav 443 till sjuksköterskor, 295 

till läkare, samt 274 till undersköterskor. Enkäten besvarades av 56 % av läkarna, 52 % av 

sjuksköterskorna samt 43 % av undersköterskorna. Resultaten visade att sjuksköterskor samt 

läkare hade positivare attityd gentemot patienter med invandrarbakgrund jämfört med 

undersjuksköterskor som hade negativare attityd. De upplevde även kommunikationen som 

mer tillfredsställande i jämförelse med undersköterskorna. Vidare lyfts det fram att den 

positivare attityden kan förklaras av att dessa yrkesgrupper har en högre utbildning som ger 

dem mer utbildning i att hantera vårdmöten med patienter med invandrarbakgrund. 

Resultaten från ovanstående studier visar bland annat på kulturella, sociala, religiösa och 

språkliga skillnader som alla kan innebära svårigheter i det tvärkulturella vårdmötet. Även 

skillnader i organisatoriska kunskaper existerar mellan vårdgivare och patient med 

invandrarbakgrund. Både när det gäller patienten med invandrarbakgrunds kunskaper om det 
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svenska sjukvårdsystemet men samtidigt i det svenska sjukvårdssystemets arbete med samma 

patient. Tidigare forskning visar också på att skillnaderna kan utgöra ett bekymmersområde 

för vårdgivare inom olika verksamheter samt att vårdgivaren kan vara i behov av utbildning 

inom området. Sjukvårdspersonal kan också vara i behov av tolk i vårdmöten med patienter 

med invandrarbakgrund för att kunna hantera ovanstående skillnader. Tidigare forskning 

påtalar också att mer forskning ifrån vårdgivarens perspektiv behövs. 

Audionomens perspektiv 

Enligt Lindström (2004) är audionomen en individ som huvudsakligen arbetar inom 

landstingets hörselvård, eller inom den privata hörselvården, med kartläggning, utredning och 

behandling av hörselskador samt information om hörselskador och hjälpmedel. I denna studie 

är den svenska audionomen en individ som är verksam som audionom i Sverige, oavsett 

invandrarbakgrund eller ej. Av tradition har audionomen främst varit verksam inom den 

svenska landstingsförlagda hörselvården. Enligt Audionombarometern 2010 arbetade, även år 

2010, 70 % av audionomerna inom landstinget (Brännström, Båsjö, Larsson, Lood, Lundå, 

Notsten & Turunen Taheri, 2010). Audionomen följer, precis som samtlig hälso- och 

sjukvårdspersonal, lagstadgade principer om att kunna upprätthålla jämlik och behovsgrundad 

vård på bästa sätt, enligt målet i 2 § Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Detta med 

utgångspunkt i att alla människor är lika mycket värda. 

Vid litteratursökning inför studien påträffades ingen forskning som specifikt undersöker 

vårdmötet med patient med invandrarbakgrund ur just audionomens perspektiv. Viss 

amerikansk litteratur påpekar kort att tvärkulturellt arbete kan vara påfrestande för 

audionomen då utbildningen i området ofta är bristande (Clark & English, 2007). Detta 

bekräftas av Tye-Murray (2009) som vidare konstaterar att audionomen generellt har nytta av 

utbildning omkring patienters olika kulturella och språkliga bakgrunder. Kunskaper i området 

tvärkulturell omvårdnad för audionomer förvärvas dock främst genom egna erfarenheter ute 

på arbetsplatsen (Clark & English, 2007). 

Nedan påtalas i korthet kunskaper och färdigheter som audionomen generellt kan behöva för 

att ge god hörselvård för patienten med invandrarbakgrund. Audionomen borde: 

 Vara medveten om patientens traditioner, tro, värderingar och bruk som kan ha 

inverkan i vårdmötet. 

 Respektera patientens etnicitet, ras, livsstil, religion samt fysiska och mentala 

förmågor. 

 Vara medveten om sin egen tros inverkan på vårdmötet och agera opartiskt för att 

erbjuda effektiv vård. 

 Upptäcka sina egna begränsningar för att kunna erbjuda anpassad vård till patienter 

med invandrarbakgrund.  

 Remittera till och/eller rådfråga andra experter inom området kultur och språk. 

(Tye-Murray, 2009) 

Audionomyrkets tvärvetenskapliga natur innebär att audionomen skall kunna utreda och 

kommunicera inom flertalet olika områden för att ge rätt vård till patienten. Medicin, 

sociologi, psykologi, pedagogik och teknik är kunskapsområden som alla utgör faktorer i 

audionomens yrkesroll (Bäckström, 2001) och som därigenom blir faktorer även i 

audionomens mer tvärkulturella vårdmöte. Dessa kunskapsområden är dock inte alltid en del 

av den aktuelle patientens bakgrund eller har ens samma innebörd för patienten som för 

audionomen. Olika bakgrund kan även innebära att kognitiva funktioner skiljer sig åt mellan 
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vårdgivare och patient. Kanske har vi exempelvis olika tekniker för att lösa problem eller 

komma ihåg saker. Det som vi i Sverige eller Europa lär oss under vår skolgång kan 

prioriteras annorlunda i ett annat samhälle vilket resulterar i andra eller olika färdigheter. 

Färdigheter som kan vara svåra att kombinera med ”vår” syn på de olika 

faktorerna/kunskapsområdena inom den svenska audiologiska rehabiliteringen. Ju fler 

främmande eller nya faktorer på samma gång desto svårare blir det för människan (i det här 

fallet patienten) att förstå helheten (Allwood, 2009). Sachs (2009) påpekar också att det inte 

finns någon information eller instruktion som är neutral i vårdmötet. Allt tolkas genom var 

och ens förståelse av verkligheten och risken finns alltid att man i samtalet pratar om helt 

olika saker. 

Sammanfattningsvis genererar tidigare forskning och litteratur ett problemområde som denna 

studie utgår ifrån. Sjukvårdspersonal kan uppleva svårigheter i mötet med patienten med 

invandrarbakgrund och kan ha nytta av mer kunskap i mötet med densamme. Kanske kan 

detta vara särskilt gällande för just den svenska audionomen och liknande mycket 

kommunikationsberoende yrken. Audionomens vårdmöte med patienten med 

invandrarbakgrund behöver således lyftas fram och diskuteras. Bristen på aktuell forskning 

för audionomer, den ökande invandringen samt begränsad kunskap kring tvärkulturella 

vårdmöten inom hälso- och sjukvården motiverar att studera vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund ur den svenska audionomens perspektiv. 

Syfte 

Att ur den svenska audionomens perspektiv beskriva vårdmötet med den vuxna patienten med 

invandrarbakgrund vid respektive landstings audionomtätaste audionommottagning. Detta 

utifrån litteratur och forskning rörande det tvärkulturella vårdmötet hos hälso- och 

sjukvårdspersonal i stort. 

Forskningsfrågor: 

 Vilka erfarenheter har audionomerna av vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund? 

 Vilka attityder har audionomerna till vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund? 

 Vilka konsekvenser kan vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund få för 

audionomerna? 

 Vilka kompetensbehov finns hos audionomerna kring vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund?  

 Hur hanterar audionomerna eventuella svårigheter och konsekvenser kring vårdmötet 

med patienten med invandrarbakgrund? 
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Metod 
Metodsektionen inleds med kommentarer kring den forskningsmetodologiska ansatsen följt av 

beskrivning av studiens population. Detta följs av operationalisering och etiska överväganden 

inför ett stycke som sen behandlar konstruktionen och designen av själva enkätinstrumentet. 

Detta efterträds av beskrivning av proceduren där tillvägagångssättet för att exempelvis hitta 

och få godkännande av respektive kontaktperson på varje audionomtätaste 

audionommottagning i Sveriges alla landsting och regioner beskrivs. Metodavsnittet avslutats 

med kommentarer kring databehandling/analys och beskrivning av respondenterna. Sveriges 

landsting och regioner benämns i denna studie endast som landsting. Samma princip gäller för 

termerna hörcentral och audionommottagning som endast benämns audionommottagning. 

Den skandinaviska forskningen inom området tvärkulturell omvårdnad har främst bestått av 

mindre projekt och är därför svåra att utgå ifrån för att generalisera över en större population 

(Löfvander & Dyhr, 2002). För övrigt är större delen av forskningen på det tvärkulturella 

området av kvalitativ art och består av intervjuer. Denna forskning har främst givit resultat 

och befäst teorier som visar på att vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund verkligen 

är ett problemområde som behöver utforskas mer. De kvalitativa studierna belyser dock teori 

som gäller för allmänna tvärkulturella vårdsituationer och som därför även kan gälla för 

audionomen. En studie med kvantitativ metod kan nå ut till flera respondenter och samtidigt 

generera ett mer generaliseringsbart resultat för populationen (Olsson & Sörensen, 2008) 

kring om så verkligen är fallet. Till skillnad från den kvalitativa intervjun där man vill förstå 

till exempel varför något är på ett visst sätt, kan man i den kvantitativa studien istället se hur 

många som till exempel tycker eller upplever något på ett visst sätt (Trost, 2007). I denna 

studie beskrivs därför audionomens tvärkulturella möte kvantitativt deskriptivt genom att 

ställa enkätfrågor, grundade i motsvarande främst kvalitativ forskning, till ett större antal 

respondenter. 

Population 

Sveriges audionomer arbetar främst inom Sveriges 21 landsting (Brännström et al., 2010). 

Inom landstingen är de största och audionomtätaste mottagningarna förlagda till storstäderna 

(Svensk Hörsel, u.å.) där befolkningen generellt även är som störst. Personer med 

invandrarbakgrund bosätter sig också främst i dessa storstadsregioner (SCB, 2008). Detta 

medför en stor sannolikhet att audionomer vid de audionomtätaste mottagningarna har 

erfarenhet av patienter med invandrarbakgrund. Populationen begränsades därför till de 

verksamma audionomer som arbetar vid de audionomtätaste mottagningarna inom respektive 

landsting. 

För att vara aktuell för deltagande i studien behövde respondenten endast vara verksam på den 

aktuella audionommottagningen. Respondentens deltagande var således oberoende av kön, 

ålder, antal aktiva år inom yrket samt utbildningslängd etcetera. Detta i syfte att kunna 

inkludera samtliga verksamma audionomer vid de aktuella audionommottagningarna i studien 

för att kunna ge en så övergripande bild som möjligt. 
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Operationalisering 

Problemområdet delades inför enkätkonstruktion in i fem områden: (1) Erfarenheter av 

vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund, (2) Attityder till vårdmötet med patienten 

med invandrarbakgrund, (3) Konsekvenser av vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund, (4) Behov av kompetensutveckling kring vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund, (5) Hantering av eventuella svårigheter och konsekvenser kring 

vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund. 

Dessa områden behandlar var för sig respektive forskningsfråga som preciserat studiens syfte. 

Utifrån dessa områden konstruerades sedan enkätfrågor grundade i tidigare forskning. Det 

finns även ett fåtal frågor i enkäten som inte har sin grund i tidigare forskning vilka har ställts 

utifrån forskarnas egna intressen. De fem områdena kompletterar varandra genom att belysa 

vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund utifrån olika perspektiv, och ämnar 

tillsammans beskriva och ge en bredare förståelse för det tvärkulturella vårdmötet. 

Erfarenheter av vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund 

Erfarenhet definieras enligt Nationalencyklopedin som den kännedom eller skicklighet en 

person besitter genom sinnesiakttagelser eller regelbunden verksamhet 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Studien har härigenom utgått ifrån att skicklighet och kännedom 

utökas ju mer erfarenhet en person har inom ett visst område. Då invandringen till det avlånga 

landet Sverige har ökat, har detta medfört att vårdgivare oftare har vårdmöten med patienter 

med invandrarbakgrund nu än vad de hade förr (Bäärnhielm, 2007; Ekblad Janson & 

Svensson 1996). Detta kan indikera att audionomer, som är en del av hälso- och sjukvården, 

har växande erfarenheter av tvärkulturella vårdmöten med patienter med invandrarbakgrund. 

Tidigare studier om vårdgivares erfarenheter av tvärkulturella vårdmöten har visat på att de 

kan uppleva att det kan vara svårt att förstå och arbeta med patienter med invandrarbakgrund. 

Detta då språk, kultur, religion samt syn på vård inte alltid är överensstämmande mellan 

parterna (Magnusson, 2002). 

Patientens värderingar och normer gällande faktorer som exempelvis tidsuppfattningar och 

rollen som patient kan också variera kraftigt på grund av gruppens heterogena natur . Något 

som i sin tur påverkar vilka erfarenheter vårdgivaren har av patienten och dennes 

förväntningar på vårdmötet och vårdorganisationen (Hanssen, 2007). Även tillit och 

förväntningar på vårdgivarens yrkesroll kan inverka på vårdmötet och i sin tur vårdgivarens 

erfarenheter av vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund (Sachs, 2009). 

Hur ofta just den svenska audionomen har patienter med invandrarbakgrund och vilka 

svårigheter denne erfar är mindre känt. Forskningsfrågan om audionomens erfarenheter av 

patienten med invandrarbakgrund inriktar sig därför på kartläggning av hur ofta audionomen 

träffar patienten i fråga samt vad som karaktäriserar audionomens erfarenheter med 

densamme. 

Attityder till vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund 

Attityd kan beskrivas utifrån tre komponenter. Dessa är den kognitiva komponenten, den 

affektiva komponenten och handlingskomponenten. Den kognitiva förklaras som de 

kunskaper en människa har i ett visst ämne. Den affektiva avser de känslor en individ har till 

någon eller någonting och handlingskomponenten beskriver avslutningsvis hur individen 

handlar i olika situationer (Lilja, 2007; Nationalencyklopedin, u.å.). Dessa komponenter kan 

även överföras till olika vårdsituationer. Den kognitiva delen kan då definieras som 
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vårdpersonalens uppfattning om patienten. Den affektiva komponenten avser de positiva eller 

negativa känslor som vårdpersonalen har gentemot vårdmötet. Hur vårdgivaren sedan väljer 

eller påverkas till att vara samt hur denne handlar och agerar inför patienten kan förklaras som 

handlingskomponenten (Lilja, 2007). Attityd kan även beskrivas som sättet som en individ 

förstår och beter sig mot en annan individ (Hanssen, 2007).  

Vårdgivarens attityd kan ha en inverkan på hur patienten i det tvärkulturella vårdmötet 

bemöts, både på gott och ont (Fioretos, 2002). Vårdgivarens attityd till att kartlägga patientens 

religiösa tillhörighet, modersmål samt ursprungsland kan vara avgörande för att kunna förstå 

och ta hänsyn till vilka normer och värderingar patienten med invandrarbakgrund har 

(Barbosa da Silva & Ljungqvist, 2003). Förutsatt att vårdgivaren vet hur den skall dra nytta av 

resultatet. En kartläggning av det här slaget kan skapa större möjligheter för en bättre och mer 

anpassad vård för patienten med invandrarbakgrund. Stundtals behöver vårdgivaren lägga ner 

mer tid vid vårdmöten med patienter med invandrarbakgrund då det kan uppkomma osäkerhet 

om vad vårdmötet i själva verket har gett (Magnusson, 2002). 

Begreppet attityd definieras i denna studie som: 

 Kunskaper audionomen besitter om tvärkulturella vårdmöten. 

 Känslor som audionomen har inför tvärkulturella vårdmöten. 

 Beteendemönster och handlingsmönster som audionomen tillämpar i det tvärkulturella 

vårdmötet. 

Att utforska audionomens attityd till vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund kan 

således ge en bredare översikt av audionomens förhållande till det tvärkulturella vårdmötet. 

Konsekvenser som vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund kan få 

Konsekvenser innebär följder som uppstår på grund av olika företeelser 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Olika tankar och åsikter om vården, vilka kan vara grundade i 

kultur och religion, kan skilja sig åt mellan vårdgivare och patient med invandrarbakgrund. 

Detta kan leda till att vårdgivaren upplever patienten som krävande och/eller att patienten blir 

missnöjd med vårdmötet (Hanssen, 2007). I vissa kulturer förväntar sig patienten att vården 

ska göra det mesta för att denne ska tillfriskna medan vården här i Skandinavien ofta förväntar 

sig att patienten aktivt ska medverka i behandlingsprocessen. Ytterligare konsekvenser av 

detta kan vara stress hos vårdgivaren som upplever patienten som oväntat passiv eller icke-

följsam i behandlingsprocessen samtidigt som resultaten blir sämre än förväntat (Hansson, 

2007). Skillnader i språk kan också leda till konsekvenser för vårdmötet. Exempelvis kan 

vissa patienter med invandrarbakgrund kräva mer utrymme i vårdmötet för att förstå de råd 

och vägledningar som vårdgivaren ger (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003). 

Med hjälp av denna aspekt av vårdmötet blir det möjligt att ta reda på vilka påföljder det 

tvärkulturella vårdmötet medför hos audionomen. 

Behov av kompetensutveckling kring vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund 

Tidigare forskning pekar på att vårdgivare har behov av mer kunskaper beträffande 

tvärkulturell omvårdnad. Mer och bättre anpassad utbildning inom bland annat religion och 

kultur samt hur ämnena inverkar på vårdmötet behövs (Barbosa da Silva & Ljungqvist, 2003). 

Utbildning i dessa områden kan göra vårdmötet lättare och skapa ytterligare trygghet för 

vårdgivaren samtidigt som denne får en större förståelse för andras kulturer. 

Kompetensutveckling inom tvärkulturell omvårdnad bidrar till att vårdgivaren får en större 

helhetssyn i vårdmötet med patienter med invandrarbakgrund. En helhetssyn som kan bredda 
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den grundläggande biologiska och psykosociala vården med kulturella och religiösa aspekter 

(Barbosa da Silva & Ljungqvist, 2003). 

Att inte kunna kommunicera på just sitt modersmål påverkar innehållet i samtalet (Hanssen, 

2007). Genom att använda professionell tolk kan man överbrygga detta. Dessa hinder kan 

även uppstå då vårdgivare och patient samtalar på ett andra språk, vilket för båda parter är 

tämligen bekant, till exempel engelska. Ju bättre audionomen och patienten med 

invandrarbakgrund behärskar det gemensamma andra språket desto bättre blir dock resultatet 

av vårdmötet, om tolk inte kan närvara. 

Forskningsfrågan undersöker således om audionomer upplever att de behöver mer kompetens 

som kan underlätta i vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund. 

Hantering av eventuella svårigheter och konsekvenser kring vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund 

Med hantering avses de åtgärder och hjälpmedel som kan underlätta för audionomen i 

vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund. Ekblad, Jansson och Svensson (1996) 

hänvisar till att det är viktigt att vårdgivaren ser varje individs situation som unik för att 

hantera de problem som kan uppstå i det tvärkulturella mötet. Detta för att dels ge bättre vård 

efter behov för patienten med invandrarbakgrund och dels för att skapa en bättre relation till 

denne. För att hantera och åtgärda de svårigheter som kan uppstå i ett tvärkulturellt vårdmöte 

på ett effektivt sätt är det betydelsefullt att vårdgivare tillsammans med kollegor på sin 

arbetsplats får utbildning inom detta område (DeMarinis, 1998). Kompetensutveckling inom 

tvärkulturell omvårdnad kan ses som ett hjälpmedel som kan åtgärda och underlätta för 

vårdgivaren i det tvärkulturella vårdmötet. En vidare åtgärd kan vara att bearbeta vårdens 

utformning och diskutera hur vårdmötet med patienter med invandrarbakgrund skall fördelas. 

Hur audionommottagningar väljer att fördela vårdmöten med patienter med 

invandrarbakgrund samt om det är en eller flera vårdgivare (DeMarinis, 1998) som 

specialiseras för att ta hand om dessa vårdmöten är mindre känt. 

Patienter med invandrarbakgrund som inte kan prata eller förstå det svenska språket har rätt 

till tolk vid behov i vårdmöten (Entrena, 2007). Tolk i samband med vårdmöten med patienter 

med invandrarbakgrund är ett bra arbetsverktyg för att bemästra skiljaktigheter i språk (Lill, 

2002). Att låta anhöriga tolka är dock inte ett tillräckligt bra val delvis på grund av att 

feltolkning och felöversättning kan uppstå (Hanssen, 2007; Sleptsova, 2007). 

Forskning på hur audionomkåren hanterar de hinder som kan uppstå i det tvärkulturella 

vårdmötet med patient med invandrarbakgrund saknas, därav undersöks detta område. 

Etiska överväganden 

Målet med studien var att kunna bidra till den kollektiva kunskapsbasen för 

audionomprofessionen. Denna kollektiva nytta var dock tvungen att övervägas och balanseras 

i förhållande till respondentens individuella perspektiv vid genomförandet (Holme & Solvang, 

1997). Det individuella perspektivet utgjordes av de audionomer som studerades genom att 

dessa delgav sina egna tankar och erfarenheter till forskaren genom enkätinstrumentet. En god 

relation mellan forskaren och respondenten var därför en prioritet för att inte riskera studiens 

resultat och kvalité (Trost, 2007). Personer med invandrarbakgrund kan nämligen ses som ett 

kontroversiellt område att uttala sig om (Allwood & Johnsson, 2009). Kanske kunde att 

uttrycka tankar och känslor gentemot personer med invandrarbakgrund vara behäftat med 

rädsla för att uppfattas som rasistiskt hos respondenten. 
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Vidare tvingades respondenten vid besvarandet av enkäten till att ta ställning i frågor gällande 

både sitt eget samt den egna professionens arbete med patienter med invandrarbakgrund. 

Något som även detta skulle kunna upplevas som känsligt och kanske integritetskränkande 

(Dahmström, 2005). Trygghet, konfidentialitet och sekretess i förhållande till respondenten 

bevarades främst genom att: 

 Inga fullständiga personuppgifter samlades in i av respondenterna. 

 Respondenten uppmanades att enskilt returnera besvarad enkät. 

 Inget enkätresultat redovisades separat för någon respondent eller arbetsplats samt att 

inga enskilda resultat delgavs utomstående annat än studieförfattarnas handledare. 

 Respondenten gavs möjlighet att ställa frågor per telefon. 

 Respondenten skulle aktivt visa sin vilja att delta i studien genom att kryssa för att de 

godkände studiens utformning och omständigheter, informerat samtycke (SFS 

2003:460). 

Enkätinstrument 

Enkäten inleddes med ett missivbrev som utformades enligt dokumentet Vägledning till 

forskningspersonsinformation (Centrala Etikprövningsnämnden, u.å.) och Trosts (2007) 

rekommendationer. Brevet syftade till att ge respondenten liknande information som delgetts 

audionommottagningens kontaktperson vid en första telefonkontakt (Bilaga 1). Missivbrevet 

skulle även motivera respondenten till att besvara enkäten. Studiens bakgrund, syfte och mål 

beskrevs kortfattat samtidigt som vikten av just den enskilde audionomens svar markerades 

för att svarsfrekvensen skulle bli hög (Dahmström, 2005). Vidare beskrevs hur 

kontaktuppgifter till respondentens arbetsplats erhållits samt att studiens resultat skulle 

komma att publiceras i databasen DIVA. Missivbrevet innehöll även ett stycke om samtycke 

där respondenten fick visa sin fria vilja att delta genom att kryssa för att denne samtyckte till 

att utgöra en del av studiens resultat (Holme & Solvang, 1997). 

Missivbrevet avslutades med ett stycke som behandlade definitioner av för respondenten 

relevanta begrepp. Dessa begrepp definierades speciellt för att fylla sitt syfte i just denna 

studie men grundades i litteratur. Definitionen av patienten med invandrarbakgrund skulle få 

respondenten att tänka på en patient som skiljer sig från den vanliga svenska patienten. Detta 

då svar som har sin utgångspunkt i tydliga språkliga, kulturella eller religiösa skillnader och 

avstånd förutsattes ge tydligare och mer relevanta svar utifrån studiens syfte, vars fokus låg på 

tvärkulturella skillnader, inte likheter. Definitionens förstorande avstånd avsåg styra 

respondenten mot att förhålla sig till hela gruppen patienter med invandrarbakgrund. Detta för 

att minimera risken att respondenterna skulle utgå ifrån exempelvis patienter ifrån Norge eller 

Danmark, där varken språkliga, kulturella eller religiösa skillnader är särskilt stora jämfört 

med den svenska patienten. 

Således anpassades definitionen av den svenska patienten till att utgöra motsatsen till 

patienten med invandrarbakgrund. Begreppen vårdmöte och kultur definierades mot bakgrund 

av sina respektive mycket omfattande innebörder i litteraturen. Detta i syfte att underlätta för 

respondenten i besvarandet av enkäten. 

Inför utformning och design av enkätinstrumentet hämtades inspiration ifrån en studie utförd 

av Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres (2004). Tillstånd erhölls av Allan 

Krasnik, professor vid Köpenhamns universitet och medarbetare vid denna danska studie 

(personlig kommunikation, 21 mars, 2011), för att använda det danska mätinstrumentets 
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frågor vid behov. Ytterligare inspiration för utformning av frågor och instruktioner inför 

ifyllnad av enkäten hämtades ifrån den svenska folkhälsoenkäten (Folkhälsoinstitutet, 2009). 

Enkätinstrumentet bestod främst av sak- och åsiktsfrågor med primärt fasta svarsalternativ 

vilket skulle underlätta för respondenten vad gäller arbete och tidsåtgång vid ifyllnad av 

enkäten. Fasta svarsalternativ kräver även mindre arbete och tid för forskaren vid tolkning och 

analys av resultatet (Trost, 2007). Förekomsten av sak- och åsiktsfrågor varierades i 

ordningsföljden för att enkäten skulle framstå som enkel och trevlig för respondenten att 

besvara. 

Enkäten hade två frågor med öppna svarsalternativ där respondenten med egna ord fick 

möjlighet att uttrycka sig. För det första uppmanades respondenter som inte hade någon 

erfarenhet av patienter med invandrarbakgrund att kommentera varför det var så. Frågan var 

frivillig men kunde skapa ytterligare möjligheter för studiens diskussion om det visade sig att 

ett större antal audionomer än förväntat saknade denna erfarenhet. Studien utgick ifrån att 

merparten av de tillfrågade audionomerna hade erfarenheter av patienter med 

invandrarbakgrund. Detta då andelen äldre personer med invandrarbakgrund ökar i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2009) samtidigt som hörselnedsättning är ett mer eller mindre 

allmänmänskligt fenomen vid åldrande. För det andra gavs respondenten möjligheten att dela 

med sig av egna tankar eller förfaranden anknutna till studiens problemområde. Svaren 

redovisades främst i upplysande syfte men utgjorde även del i studiens resultatdiskussion. 

Avslutningsvis gavs respondenten möjlighet att fritt kommentera enkätstudien och dess 

frågor. 

Frågor som kunde upplevas som känsliga föregicks i de flesta fall av frågor som på ett 

tillåtande sätt försökte leda in respondenten på området utan att skapa olustiga känslor 

(Jakobsson & Westergren, 2005). Exempelvis föregås en fråga, som behandlar respondentens 

bemötande av patienten med invandrarbakgrund, av en fråga gällande det allmänna 

bemötandet i vårdmötet av densamma. 

Frågor och påståenden formulerades i så stor utsträckning som möjligt så att de undersökte 

audionomens förhållande till helheten hos begreppet ”vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund” och inte enbart förhållandet till personen ”patienten med 

invandrarbakgrund” i sig. Det föråldrade begreppet ”invandrarpatient” valdes också medvetet 

bort. Detta för att inte bidra till spridning av stigmatiserande begrepp. Samt för att undvika att 

respondenter skulle påverkas i sina svar av rädsla för att uppfattas som negativt inställd till 

personer med annan etnisk bakgrund. 

Studien ville kunna uttala sig om det vårdmöte där förutsättningarna hos audionomen och 

patienten verkligen skiljde sig åt. Därför ställdes frågan om huruvida respondenten själv hade 

invandrarbakgrund. Frågan syftade till att skapa möjlighet att diskutera om dessa respondenter 

upplevde vårdmötet med patienten på ett annorlunda sätt i förhållande till audionomer med 

svensk bakgrund. På grund av audionomkårens och populationens ringa storlek definierades 

begreppet invandrarbakgrund mindre specifikt för att minimera risken att konfidentialiteten 

för respondenten med invandrarbakgrund försämrades. 

Bakgrundsfrågorna förlades till slutet av enkäten för att respondenten snabbt skulle få komma 

igång med huvudfrågorna. Större delen av enkätens frågor undersöker respondentens grad av 

instämmande och upplevelse i förhållande till olika påståenden vilket kan upplevas tröttande 

för respondenten (Trost, 2007). De enkelt besvarade bakgrundsfrågorna frågorna utgjorde 

således ett lättare slut på enkäten. 
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Två audionomer korrekturläste enkäten och gav synpunkter efter vilka enkäten reviderades 

inför utskick. 

Procedur 

Genom organisationen Sveriges Kommuner och Landstings hemsida (Sveriges Kommuner 

och Landsting [SKL], 2010) erhölls information och webbadresser till de landsting som 

Sverige är uppdelat i. Genom dessa 21 landstings hemsidor fastställdes sedan på vilka orter 

landstingets sjukhus låg. De största audionommottagningarna förutsattes vara förlagda till 

något av dessa sjukhus. Genom att söka upp orten för respektive sjukhus i 

Hörselvårdsregistret och där räkna antalet registrerade legitimerade audionomer hittades den 

audionomtätaste audionommottagningen i respektive landsting. Hörselvårdsregistret 

innehåller person- och adressuppgifter till bland annat legitimerade audionomer och andra 

personalgrupper som jobbar inom hörselvården i Sverige. Registret visar ort och arbetsgivare 

för personen och uppdateras av audionomen själv eller av ansvarig på respektive arbetsplats. 

Både privat och offentlig hörselvård ingår (Svensk Hörsel. u.å.). Här hittades kontaktuppgifter 

till kontaktpersonen för respektive medverkande audionommottagning. 

Utifrån dessa uppgifter kontaktades per telefon en kontaktperson, med personalansvar, på 

respektive audionommottagning för att förbereda audionommottagningen inför 

enkätutskicket. Vid kontakten informerades kontaktpersonen kort om studiens syfte, 

omfattning, tidsramar och målsättningar samt om vad deltagande i studien skulle komma att 

innebära för den enskilde arbetsplatsens kontaktperson och audionomer. Den första 

kontaktens primära syfte var att bekräfta audionommottagningens vilja att delta i studien samt 

att få klartecken till att enkätreturer kunde bekostas av mottagningen. Uppgifter om adress 

och antal anställda audionomer på mottagningen kontrollerades. Samtidigt beslutades också 

om antalet enkäter som skulle skickas ut samt via vilken adress enkäterna på bäst och 

snabbast sätt nådde kontaktpersonen. Två kontaktpersoner nåddes inte via telefon. Dessa 

skickades motsvarande information över mail och skickades sedan det antal enkäter som 

motsvarade deras antal registrerade audionomer i Hörselvårdsregistret. Enkäterna skickades ut 

den 13 april 2011 och respektive kontaktperson delade ut dem till sin mottagnings 

audionomer.  

Ett par dagar efter att enkäterna skulle ha nått destinationen skickades ett mail till respektive 

kontaktperson. I detta ombads denne att bekräfta att försändelsen hade kommit fram och att 

enkäterna hade delats ut. Vid utebliven bekräftelse kontaktades densamme istället per telefon. 

Den besvarade enkäten returnerades av den enskilde audionomen senast den 29 april 2011 via 

Hälsoakademin på Örebro universitet.  

Två dagar innan svarsperiodens slut skickades även ett påminnelsemail ut där 

kontaktpersonen ombads att en sista gång påminna respondenterna. 

Dataanalys 

Bearbetning och analys utfördes i Microsoft Office Excel. Stapeldiagram och tabeller valdes 

för att redovisa en tydlig bild av resultatet och konstruerades även de i Microsoft Office 

Excel. 

Av de 263 enkäter som skickades ut till respondenterna returnerades 155 i rätt tid, vilka 

samtliga kodades manuellt. Vid databearbetning uppmärksammades dock att av de 155 

enkäter som returnerades i tid saknade 19,4 % informerat samtycke. Dessa fick således 
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klassas som borfall. Således har studiens dataanalys utgått ifrån 125 besvarade enkäter 

motsvarande 47,5 % av det totala utskicket. Vilka skickats in ifrån 19 av landets 21 landsting. 

Frågor och påståenden som, enligt instruktion, besvarats endast av de audionomer som angivit 

att de har erfarenhet av patienten med invandrarbakgrund redovisas som en andel (%) av de 

124 enkäter som angivit detta. Övriga frågor och påståenden gällande samtliga respondenter, 

oavsett erfarenhet, anges som en andel av totala antalet enkäter, 125. Detta då en respondent 

angivit att den saknade erfarenhet av patienter med invandrarbakgrund. 

De antal av respondenterna som angivet att de själva hade invandrarbakgrund har inte 

analyserats specifikt på grund av sitt ringa antal. Detta då det inte ansetts påverka resultat i 

avgörande mening. 

Studiens frågor med öppna svarsalternativ har främst fungerat som inspiration till diskussion. 

Respondenternas egna förslag, tips och kommentarer har sammanfattats utifrån upplevda 

trender i svaren för att kunna ge en god översikt. Detta utan att ha någon speciell kvalitativ 

analysmetod i åtanke. 

Respondenter 

Kontaktpersoner hos de audionomtätaste audionommottagningarna i Sveriges samtliga 

landsting accepterade att ta emot och vidarebefordra enkäter till respektive mottagnings 

audionomer. 

Studiens bakgrundsfrågor visar att andelen kvinnliga respondenter var 92,8 % och 6,4 % var 

män. En respondent hade inte svarat på frågan om könstillhörighet. Respondenternas 

medelålder var 43 år med en median vid 43,5 år och en standardavvikelse på 11,8 år. Tre 

respondenter angav inte sin ålder. Vad gäller utbildning angav majoriteten, 57,6 %, av 

respondenterna att de hade en 3 år eller längre utbildning. 36 % hade en utbildning som var 

längre än 1 år men mindre än 3 år och resterande 6,4 % hade 1 år eller kortare utbildning. En 

trend bland respondenterna visade mot att merparten inte hade varit verksamma mer än 10 år 

(45,6 %). Den enskilt största gruppen av respondenterna hade varit verksamma audionomer i 

5-9 år (24,8 %) (Figur 1). 4,8 % av respondenterna angav att de själva hade 

invandrarbakgrund och 0,8 % avstod ifrån att besvara på samma fråga. Således hade 94,4 % 

angivit att de hade svensk bakgrund. 

Audionommottagningarnas typvärden visade att vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund skedde endast någon gång i månaden. Att patienterna i fråga koncentreras 

till de större städerna och att de flesta av studiens respondenter även arbetade där medförde 

dock att genomsnittsaudionomen hade mötet snarare en gång i veckan eller till och med 

dagligen. 
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Figur 1. Hur länge audionomerna hade varit verksamma inom professionen. 
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Resultat & Diskussion 
I denna del redovisas och diskuteras hur audionomernas perspektiv på vårdmötet med 

patienten med invandrarbakgrund såg ut. Samt hur studiens syfte och forskningsfrågor har 

besvarats genom respondenternas och enkätinstrumentets resultat. Forskningsfrågornas 

resultat redovisas och diskuteras enskilt under rubriken resultatdiskussion vilken även 

avslutas med en del om respondenternas egna förslag, tips eller kommentarer kring vårdmötet 

med patienter med invandrarbakgrund. Detta följs upp av en generell diskussionsdel som 

består av metoddiskussion och en avslutande sammanfattande diskussion. 

Resultatdiskussion 

Audionomernas erfarenheter av vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund 

Här redovisas och diskuteras resultatet utifrån enkätfrågorna 1, 2, 3, 4, 7, 8 och 9 (Bilaga 1). 

Fråga 1, 3 och 4 redovisas endast i text. Frågorna 2, 7, 8 och 9 redovisas i text samt 

figur/tabell. 

Av andelen respondenter som deltog i studien hade 99,2 % erfarenheter av vårdmötet med 

patienten med invandrarbakgrund. Endast 0,8 % saknade helt erfarenhet. Figur 2 visar att 

största andelen av respondenterna, 40,3 %, hade vårdmöten med patienten med 

invandrarbakgrund någon gång i veckan. 55,6 % av respondenterna upplevde att de hade fler 

patienter med invandrarbakgrund nu för tiden, än vad de hade när de först påbörjade sitt 

arbete som audionom. 32,3 % angav dock att de inte hade fler patienter nu än i början och 

12,1 % svarade att de inte visste. 

 

 

Gällande respondenternas övergripande erfarenhet om hur väl vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund fungerar, angav 46,0 % att de tyckte att vårdmötet fungerar väl. 41,1 % 

angav att det fungerar mindre väl och 3,2 % att det inte fungerar alls. 9,7 % svarade ej på 

frågan. Dessa resultat gällde vårdmöten med patienten med invandrarbakgrund där tolk ej 

närvarat. 
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Figur 2. Audionomernas frekvens av vårdmöten med patienter med invandrarbakgrund. 
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Begreppen språk, kultur och religion återkommer som viktiga faktorer i vårdgivarens 

erfarenheter av det tvärkulturella vårdmötet. Dessa är faktorerna som i regel påverkar 

vårdmötet om de skiljer sig åt mellan vårdgivaren och patienten. Respondenternas 

erfarenheter av denna påverkan redovisas i Tabell 1. Språkskillnader upplevdes som den mest 

försvårande faktorn av de tre då 29,8 % instämde helt i att faktorn kan försvåra vårdmötet. 

Detta följt av de kulturella skillnaderna där majoriteten, 51,6 %, instämde i liten utsträckning. 
Minst påverkan hade skillnader i åsikter kring religion där 60,5 % inte alls instämde. 

Tabell 1. Eventuellt försvårande faktorer för vårdmötet. 

Påstående Svarsalternativ Andel (%) 

Patienten med invandrarbakgrunds åsikter 

om religion kan försvåra vårdmötet om de 

skiljer sig ifrån dina. 

Instämmer inte alls 60,5 

Instämmer i liten utsträckning 25,0 

Instämmer i stor utsträckning 4,8 

Instämmer helt 2,4 

Vet ej 6,5 

Inget svar 0,8 

Patienten med invandrarbakgrunds 

kulturella bakgrund kan försvåra vårdmötet 

om den skiljer sig ifrån din. 

Instämmer inte alls 32,3 

Instämmer i liten utsträckning 51,6 

Instämmer i stor utsträckning 12,1 

Instämmer helt 1,6 

Vet ej 1,6 

Inget svar 0,8 

Patienten med invandrarbakgrunds språk 

kan försvåra vårdmötet om det skiljer sig 

ifrån ditt. 

Instämmer inte alls 3,2 

Instämmer i liten utsträckning 29,0 

Instämmer i stor utsträckning 34,7 

Instämmer helt 29,8 

Vet ej 1,6 

Inget svar 1,6 

Diskussion 

I stort sett samtliga audionomer som deltog i studien angav således att de hade erfarenheter av 

patienter med invandrarbakgrund. Typvärdet för audionommottagningarna visade också på att 

audionomerna hade en patient med invandrarbakgrund någon gång i månaden. 

Genomsnittsaudionomen visade sig dock ha det aktuella vårdmötet någon gång per vecka 

vilket kan förklaras med att ju större stad man jobbade i desto fler potentiella patienter med 

invandrarbakgrund finns det. Samtidig som de större städerna hade fler anställda audionomer 

(Svensk hörsel, u.å.) och därför utgjorde en större andel av studiens respondenter och resultat. 

De flesta audionomerna upplevde också att de har fler tvärkulturella vårdmöten idag än vad 

de hade när de började som audionomer. Detta visar på en ökning som möjligen kan förklaras 

med att hörselvården faktiskt känner av den ökande invandringen och gruppens generellt 

större behov av vård (Bäärnhielm, 2007; SCB, 2008; Socialstyrelsen, 2009). 

Mer än en tredjedel av respondenterna bekräftade att deras erfarenheter av vårdmöten med 

patienter med invandrarbakgrund innefattar att mötena kan innebära svårigheter. Skillnader i 

språklig kommunikation, kultur och religion, bekräftades vara en del av svårigheterna i det 
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tvärkulturella vårdmötet. Dock bekräftades detta endast i viss utsträckning och av mindre än 

cirka hälften av respondenterna.  

Störst negativ inverkan på det tvärkulturella vårdmötet hade skillnader i den språkliga 

kommunikationen. Ett resultat som kunnat påverkas av att det i audionomernas yrkesroll 

bland annat ingår just att upptäcka människans språkliga kommunikationssvårigheter och på 

bästa sätt kompensera för dessa. Audionomerna kunde således vara mer medvetna och 

observanta på kommunikationsproblem än den mer generella hälso- och sjukvårdspersonalen i 

tidigare forskning och litteratur. 

Resultatet kring språkskillnadernas negativa inverkan bekräftade dock tidigare forskning 

(Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2007; Pooremamali, Persson & Eklund, 2010; Wiking, 

Saleh-Stattin, Johansson & Sundquist, 2009) och antagligen är det så att audionomernas 

kunskaper inom språklig kommunikation inte alltid är tillräckliga. Patientens förmåga att 

förstå det svenska språket och förmedla sig på svenska är dock minst lika avgörande. Att 

förmedla känslor på ett språk som man inte riktigt är bekant med är svårt samtidigt som 

dialekter och brytning kan försvåra för audionomen i avläsning av underliggande mening och 

budskap (Entrena, 2007). 

Skillnader i faktorerna kultur och religion ansågs inte alls kunna skapa svårigheter i samma 

utsträckning som språket även om vissa respondenter instämde i mindre utsträckning. 

Anledningen till detta kan vara audionomernas arbete enligt 2 § i Hälso- och Sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) och att de igenom detta försökte att inte låta sig påverkas av patientens 

religion och kultur. Allt för att kunna ge alla personer oavsett bakgrund en jämlik och 

behovsgrundade vård. Religionens ringa inverkan på vårdmötet kan även förklaras med att 

religionsbegreppet kan upplevas som att vara en del av kulturbegreppet i sig och därför vara 

svårt för respondenten att förhålla sig till (Hanssen, 2007). Att kulturbegreppet, men inte 

religionsbegreppet, definierats i enkätens missivbrev kunde även ha understrukit skillnaden i 

resultatet ytterligare. 

Sammanfattningsvis hade de flesta audionomerna kontinuerligt patienter med 

invandrarbakgrund där språkskillnader var den faktor som kunde inverka mest negativt. Att 

språkskillnader visade sig kunna skapa dessa svårigheter medför att vårdmötet med patienten 

med invandrarbakgrund kan riskera att inte vara lika genuint (Götlind, 2008) som för den 

svenska patienten. Frågan blir om man som audionom generellt verkligen kan uppnå samma 

nivå av empati och sympati för patienten med invandrarbakgrund som man kan med den 

svenska patienten på samma tid? Och kan man då ge en lika god vård för alla som lagen 

kräver? 

Audionomernas attityd till vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund 

Här redovisas och diskuteras resultatet utifrån enkätfrågorna 12, 14, 16, 20 och 22 (Bilaga 1). 

Samtliga enkätfrågor redovisas i text samt figur/tabell. 

Resultaten nedan utgår från de tre komponenterna som beskrivit attityd. Figur 3 anknyter till 

den komponent som berör respondenternas kunskap kring det tvärkulturella vårdmötet. 62,9 

% av respondenterna upplevde oftast sin kunskap kring vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund som tillräcklig. Figuren visar även på att respondenterna snarare ibland 

upplevde sin kunskap kring vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund som tillräcklig 

än att de alltid gjorde det. 

 



 

~ 20 ~ 

 

 

Tabell 2 redovisar den attitydkomponent som behandlade respondenternas positiva alternativt 

negativa känslor inför vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund. Detta ställt i 

förhållande till vårdmötet med patienten med svensk bakgrund.  

Majoriteten 56,5 % av respondenterna upplevde inte alls vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund som intressantare än vårdmötet med patienten med svensk bakgrund. 

Dock fanns en mindre andel som upplevde det motsatta. Vad gällde det motsvarande negativa 

påståendet om att vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund är mer besvärligt angav 

34,7 % att de inte alls instämde. Majoriteten 50,8 % av respondenterna instämde dock i liten 

utsträckning och en mindre andel i stor utsträckning. 

 

Tabell 2. Den affektiva attitydkomponenten.  

Figur 4 och 5 beskriver den attitydkomponent som berörde respondenternas beteenden och 

handlingar i det tvärkulturella vårdmötet jämfört med vårdmötet med patienten med svensk 
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Påstående Svarsalternativ Andel (%) 

Vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund är intressantare. 

Instämmer inte alls 56,5 

Instämmer i liten utsträckning 17,7 

Instämmer i stor utsträckning 15,3 

Instämmer helt 2,4 

Vet ej 7,3 

Inget svar 0,8 

Vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund är mer besvärligt. 

Instämmer inte alls 34,7 

Instämmer i liten utsträckning 50,8 

Instämmer i stor utsträckning 12,1 

Instämmer helt 0 

Vet ej 0,8 

Inget svar 1,6 

Figur 3. I vilken utsträckning audionomerna ansåg sin kunskap kring vårdmötet med 

patienten med invandrarbakgrund som tillräcklig. 
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bakgrund. Figur 4 visar att 38,7 % av respondenterna sällan bemötte patienten med 

invandrarbakgrund på ett annorlunda sätt. Ungefär en lika stor andel bemötte aldrig 

patientgruppen på ett annorlunda sätt, medan 25,8 % dock angav att de ibland bemötte 

patienten med invandrarbakgrund på ett annorlunda sätt. Vidare åskådliggör Figur 5 att 

majoriteten 84,7 % av respondenterna lade ner lika mycket tid på att utreda patienten med 

invandrarbakgrunds förkunskaper och förväntningar i vårdmötet. 

Diskussion 

Attityd utgörs i grunden av individens erfarenheter och kunskaper inför ett visst område. 

Kunskaper som i sin tur genererar känslor (positiva och negativa) som vidare påverkar hur 

individen handlar. Kunskapen och känslorna inför patienten med invandrarbakgrund avgör 

således hur audionomen handlar och bemöter patienten.  

Majoriteten av audionomerna ansåg att de oftast hade tillräckliga kunskaper kring vårdmötet 

med patienten med invandrarbakgrund. Detta tyder på att behovet av att få mera kunskap 

kring tvärkulturella vårdmöten kunde vara mindre än förväntat hos respondenterna. Detta om 

man utgick ifrån tidigare forskning där det understrukits att det finns ett stort behov av 

kunskap kring tvärkulturell vård bland sjukvårdspersonal (Fatahi, Mattsson, Lundgren & 

Hellström, 2010; Löfvander & Dyhr, 2002; Pooremamali, Persson & Eklund, 2010). 

Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres (2004) pekar i sin studie på att en längre 

utbildning kan leda till att vårdgivaren blir bättre utrustad inför det tvärkulturella vårdmötet 

samtidigt som denne känner sig mer trygg. Detta kan vara anledningen till att de flesta av 

audionomerna ansåg sin kunskap kring detta område som tillräcklig. Detta då de flesta av 

respondenterna hade en treårig akademisk utbildning. 

Ca en fjärdedel av audionomerna anser dock att de endast ibland upplever sin kunskap som 

tillräcklig kring det tvärkulturella vårdmötet och bekräftade den tidigare forskningen i viss 

utsträckning. Kunde detta vara tecken på att det tvärkulturella området inte prioriteras inom 

Figur 4. I vilken utsträckning audionomerna 

ansåg att de bemöter patienten med 

invandrarbakgrund på ett annorlunda sätt än 

patienten med svensk bakgrund. 

Figur 5. Hur mycket tid audionomerna lade ner 

på att utreda patienten med invandrarbakgrunds 

förkunskap och förväntningar i relation till 

vårdmötet med patienten med svensk bakgrund. 
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hörselvården och att resurser för fortbildning inte sätts av? Trots denna rapporterade brist i 

kunskaper instämde majoriteten av audionomer endast i liten utsträckning till att vårdmötet 

med patienten med invandrarbakgrund skulle vara besvärligt. Vilket skiljde sig från vad 

främst vårdpersonal med kortare utbildning upplevt (Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam 

& Torres, 2004). Audionomerna rapporterade snarare, dock i liten utsträckning, att vårdmötet 

kunde vara något mer intressant och kunde således ha något mer positiva än negativa känslor 

inför vårdmötet generellt. Detta bekräftas i tidigare forskning kring andra professioner inom 

vården där ca hälften av läkare och sjuksköterskor, ca en fjärdedel av undersköterskorna samt 

samtliga arbetsterapeuter rapporteras uppleva det tvärkulturella mötet som intressant 

(Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres, 2004; Pooremamali, Persson & Eklund, 

2010). 

En fjärdedel av audionomerna angav att de ibland bemötte patienten med invandrarbakgrund 

på ett annorlunda sätt än den svenska patienten. Utifrån audionomernas försiktiga intresse 

(känslokomponenten) kan man därför kanske utgå från att audionomens behandlande och 

bemötande av patienten med invandrarbakgrund var mer positivt än negativt. 

Sammanfattningsvis kan audionomens attityd till patienten med invandrarbakgrund därför 

antas vara neutral eller försiktigt positiv. Vilket visade sig bland annat i att audionomen lade 

ner samma tid på att utreda patienten med invandrarbakgrunds förkunskaper som den svenska 

patientens. Ungefär var tionde audionom verkade dock i viss utsträckning instämma med 

tidigare forskning och litteratur (Magnusson, 2002; Pergert, Ekblad, Enskär och Björk, 2007) 

som menar att det tvärkulturella mötet också kunde kräva mer tid i förhållande till den 

svenska patienten. Mer tid som inom audionomyrket kan betyda längre besök, rent 

tidsmässigt, eller fler besök under rehabiliteringsprocessen som helhet. Värt att observera är 

att fem procent av audionomerna angav att de lade mindre tid på utredning av patienten med 

invandrarbakgrunds förkunskaper och förväntningar på hörselvården. 

Att praktiskt taget alla audionomer hade erfarenheter av patienter med invandrarbakgrund 

samtidigt som de hade motsvarande vårdmöte en gång i veckan kan ha inverkat och genererat 

en mer neutral attityd gentemot patienter med invandrarbakgrund. Detta då vårdmötet kanske 

inte längre upplevdes som mer utmanande än något annat möte. Eventuellt upplevda 

kunskapsbrister och svårigheter behöver således inte innebära en negativ attityd. 

 

Konsekvenser som vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund kan få för 

audionomen 

Här redovisas och diskuteras resultatet ifrån enkätfrågorna 23, 26, 27 och 29 (Bilaga 1). 

Samtliga enkätfrågor redovisas i text samt figur/tabell. 

Tabell 3 visar svar på huruvida audionomerna upplevde att vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund kräver mer tid jämfört med vårdmötet med patienten med svensk 

bakgrund. Majoriteten, 56,5 % av respondenterna, instämde i liten utsträckning. 18,5 % 

instämde dock i stor utsträckning och 13,7 % instämde helt. 
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Tabell 3. Vårdmötet ur tidsaspekt. 

Påstående Svarsalternativ Andel (%) 

Vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund kräver mer tid. 

Instämmer inte alls 8,9 

Instämmer i liten utsträckning 56,5 

Instämmer i stor utsträckning 18,5 

Instämmer helt 13,7 

Vet ej 0,8 

Inget svar 1,6 

 

Figur 6 visar att 63,7 % respektive 16,1 % av respondenterna upplevde att patienten med 

invandrarbakgrund oftast respektive alltid följer råd och instruktioner lika väl som patienter 

med svensk bakgrund. Dock fanns även ett mindre antal audionomer, 14,5 %, som upplevde 

att samma patienter endast ibland följer deras råd och instruktioner. 

 

 

 

 

 

Figur 7 visar att majoriteten, 42,7 %, av respondenterna sällan upplevde vårdmötet med 

patienten med invandrarbakgrund som stressigt jämfört med vårdmöten med patienten med 

svensk bakgrund. En fjärdedel vardera upplevde vårdmötet som stressigt ibland respektive 

aldrig. 5,6 % angav att mötet oftast innebar stress. 

Majoriteten av respondenterna, 71,0 %, angav vidare att de oftast är nöjda med kvalitén på 

vården som de ger patienten med invandrarbakgrund. Av figur 8 utläses även att 24,2 % alltid 

är nöjda. Resterande 4,0 % upplevde att de endast ibland är nöjda med kvalitén. 
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Figur 6. I vilken utsträckning patienten med invandrarbakgrund upplevdes följa 

audionomernas råd och instruktioner jämfört med patienten med svensk bakgrund. 
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Diskussion 

Språkliga, kulturella och religiösa skillnader bidrar till olika påföljder som kan påverka 

vårdgivaren i det tvärkulturella vårdmötet. En majoritet av audionomerna upplevde oftast att 

patienter med invandrarbakgrund följer råd och instruktioner lika väl som patienter med 

svensk bakgrund, vilket kan tolkas positivt. En mindre andel av audionomerna upplevde dock 

det motsatta. Förklaringar kan naturligtvis ligga i språkliga skillnader som bidrar till att 

patienten kanske inte förstår innehållet i informationen som ges av vårdgivaren fullt ut. 

Vidare kan också kulturskillnader vara en möjlig orsak till exempelvis passivitet hos patienten 

med invandrarbakgrund. Detta då man kan ha olika förförståelse kring vad rollen som patient 

respektive vårdgivare innebär. Något som är viktigt då det inom audiologisk rehabilitering 

kan ses som avgörande att kunna få patienten delaktig i rehabiliteringen. Det hela kan också 

förklaras med att patienten med invandrarbakgrund liksom övriga patienter på grund av 

personliga skäl, exempelvis familjeproblem, skam samt rädsla för stigmatisering, väljer att 

inte ta till sig vårdgivarens råd och instruktioner (Pooremamali, Persson & Eklund, 2010). 

Att det kan krävas mer tid i vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund (Barbosa da 

Silva och Ljungquist, 2003; Hanssen, 2007) bekräftades i liten utsträckning av audionomerna. 

Orsakerna kan vara olika men har ofta sin grund i språkskillnaderna mellan vårdgivaren och 

patienten. Språkskillnader som kräver mer tid för att skapa förståelse och för att bli förstådd, 

oavsett om tolk närvarar eller ej. Språkskillnaderna kan exempelvis leda till att vårdgivare och 

patient inte kommer överens och att man får avbryta samarbetet. 

Enligt Hanssen (2007) kan vårdgivare ibland uppleva stress i samband med det tvärkulturella 

vårdmötet på grund av patientens ovilja att till exempel fullfölja en behandling. En ovilja som 

mycket väl kan bero på att patienten inte riktigt förstått audionomens budskap. Majoriteten av 

audionomerna upplevde dock sällan att vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund var 

stressigt jämfört med vårdmötet med patienten med svensk bakgrund. Detta tyder på att stress 

som konsekvens av det tvärkulturella vårdmötet inte är lika påtagligt som förmodats. En 

fjärdedel av audionomerna uppgav dock att det tvärkulturella vårdmötet ibland upplevdes som 
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Figur 7. I vilken utsträckning audionomerna 

upplevde vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund som stressigt jämfört med 

vårdmötet med patienten med svensk bakgrund. 
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Figur 8. I vilken utsträckning audionomerna var 

nöjda med kvalitén på vården som de ger 

patienten med invandrarbakgrund. 
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stressigt. Något som delvis kunde höra ihop med att vårdmötet upplevdes kräva längre tid för 

en mindre andel audionomer. 

Sammanfattningsvis kunde stress vara en påföljd för audionomen i samband med det 

tvärkulturella vårdmötet, en stress som dock inte upplevdes av alla. Ett fåtal audionomer 

upplevde också att det tvärkulturella vårdmötet kräver mer tid. Dock är nästan alla 

audionomerna generellt nöjda med kvalitén på vården som de erbjuder. Detta tydde på att 

audionomerna inte upplevde att stress eller tidsbrist i samband med tvärkulturella vårdmöten 

påverkar kvalitén på vården. Dock påvisades att ett fåtal audionomer upplevde missnöje med 

kvalitén. Ett missnöje som skulle kunna häröra ifrån vad kombinationen av faktorerna stress, 

tidsbrist och låg följsamhet kan innebära för ett vårdmöte som skall ske på en viss tid. 

 

 

 

Kompetensbehov som finns hos audionomen inför vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund 

Här redovisas och diskuteras resultatet utifrån enkätfrågorna 32, 33, 34 och 35 (Bilaga 1). 

Samtliga enkätfrågor redovisas i text samt figur/tabell. 

Tabell 4 visar att majoriteten av audionomerna inte alls instämde i att de skulle behöva mer 

information och/eller utbildning inom religion (50,8 %), språk (47,6 %) och tolkanvändning 

(43,5 %). Vad gäller behovet av att få mer information och utbildning i kultur var det en 

mindre andel som inte alls instämde (27,4 %) och majoriteten instämde istället i liten 

utsträckning (39,5 %). 

Dock ses i tabellen att mindre andelar av audionomerna helt eller i större utsträckning 

instämde i att de har behovet av att få mer information och utbildning inom samtliga områden, 

religion, språk, kultur och tolkanvändning. 

 

Tabell 4. Områden eventuellt i behov av kompetensutveckling bland audionomerna. 

Påstående Svarsalternativ Andel (%) 

Religionskunskap 

Instämmer inte alls 50,8 

Instämmer i liten utsträckning 33,1 

Instämmer i stor utsträckning 7,3 

Instämmer helt 2,4 

Vet ej 6,5 

Inget svar 0 

Språk (t ex engelska) 

Instämmer inte alls 47,6 

Instämmer i liten utsträckning 25,8 

Instämmer i stor utsträckning 16,1 

Instämmer helt 5,6 

Vet ej 3,2 

Inget svar 1,6 
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Kultur 

Instämmer inte alls 27,4 

Instämmer i liten utsträckning 39,5 

Instämmer i stor utsträckning 21,0 

Instämmer helt 4,0 

Vet ej 7,3 

Inget svar 0,8 

Tolkanvändning 

Instämmer inte alls 43,5 

Instämmer i liten utsträckning 33,1 

Instämmer i stor utsträckning 13,7 

Instämmer helt 5,6 

Vet ej 1,6 

Inget svar 2,4 

 

Diskussion 

Majoriteten av audionomerna kände inte något större behov av mer information och 

utbildning inom områdena kultur och religion vilket till viss del motsäger tidigare forskning 

(Barbosa da Silva & Ljungqvist, 2003; Löfvander & Dyhr, 2002; Pooremamali, Persson & 

Eklund, 2010). Majoriteten av audionomerna hade samtidigt åsikten om att kultur och religion 

inte försvårar det tvärkulturella vårdmötet vilket kanske kan förklara varför 

kompetensutveckling inom dessa ämnen inte kändes aktuellt. En ytterligare förklaring kan 

vara att svenska audionomer redan har tillägnat sig religions- och kulturkunskaper genom 

grundskola och gymnasium vilket upplevs som tillräckligt. 

De flesta audionomerna i denna studie upplevde i stor utsträckning att språket kan försvåra 

vårdmötet. När det gällde behov av kompetensutveckling inom språk ansåg sig dock de flesta 

av audionomerna inte vara i behov av det. Resultat som till viss del säger emot varandra. 

Varför vill man då inte ha mera kunskaper inom ett område som man eventuellt anser sig 

brista inom?  

Den stora språkliga variationen inom gruppen patienter med invandrarbakgrund (Fioretos, 

2002) gör det naturligtvis omöjligt för audionomen att vara påläst inom vart och ett av 

språken. Vidare kan en generellt hög nivå av engelskkunskaper inom den svenska 

audionomkåren vara en annan förklaring. Något som kan stärkas ytterligare av att huvuddelen 

av den audiologiska litteraturen och forskningen är skriven på engelska/amerikanska. Goda 

engelskkunskaper som kanske kan underlätta ytterligare vid situationer där tolk inte finns till 

hands. Något som skulle kunna resultera i ett mer genuint vårdmöte (Götlind, 2007) än då 

samtal sker på endast vårdgivarens eller patientens modersmål. Något som kan innebära 

svårigheter. 

Det ringa behovet av språkutbildning kan även bero på att tillgängligheten till tolk oftast är 

god vid behov (71,0 %, Figur 9) samtidigt som man upplever att tolken verkligen kan 

överbrygga de språkliga skillnaderna (Tabell 6). Hög tolktillgänglighet tillsammans med att 

audionomerna upplever att patienten får en god vård med tolken närvarande (Tabell 6) kan 

förklara varför majoriteten av audionomerna i mindre utsträckning ej heller känner behov av 

utbildning i tolkanvändning. 

Tidigare forskningsresultat som säger att vårdgivaren kan vara i behov av 

kompetensutveckling bekräftades dock av cirka var femte audionom. En femtedel som angav 
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att behovet av att få mera kunskap inom främst språk, kultur och tolkanvändning verkligen 

existerade bland audionomerna. Dessa behov kan ha sin grund i att det inte satsats så mycket 

på att utbilda audionomer i tvärkulturell omvårdnad eller att utbildning inom området inte ens 

ses som ett alternativ. Detta kan kanske förklaras genom att själva vetskapen kring 

kunskapsområdet tvärkulturell omvårdnad kan vara begränsad. Detta om det precis som i 

USA brister i audionomutbildningarna och audionomerna främst lär sig hantera det 

tvärkulturella vårdmötet genom egna erfarenheter i yrkeslivet (Clark & English, 2007; Tye-

Murray, 2009). 

Audionomens hantering av eventuella svårigheter och konsekvenser kring vårdmötet med 

patienten med invandrarbakgrund 

Här redovisas och diskuteras resultatet utifrån enkätfrågorna 36, 37, 38, 39, 40, 41 och 42 

(Bilaga 1). Fråga 36 redovisas endast i text. Frågorna 37, 38, 39, 40, 41 och 42 redovisas i text 

samt figur/tabell. 

Kompetensutveckling i form av till exempel utbildning eller handledning för att hantera 

vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund fanns som en möjlighet hos 14,4 % av 

respondenterna vid behov. Majoriteten, 52,8 %, menade dock att kompetensutveckling inte 

fanns kring just vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund. Således visste 32,8 % inte 
huruvida möjligheten till motsvarande kompetensutveckling fanns eller ej. 

Majoriteten av respondenterna, 36,8 %, angav att antalet vårdmöten med patienten med  

invandrarbakgrund fördelas lika över mottagningens personal vilket kan ses i Tabell 5. 16,0 % 

instämde dock inte alls. Större enighet, 92,8 %, gällde dock kring att de flesta vårdmötena  

med patienten med invandrarbakgrund inte behandlas av en ensam audionom vid 

audionommottagningen. 

 

Tabell 5. Arbetsfördelning av vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund. 

 

När det kom till att använda tolk i vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund menade 

den större andelen av respondenterna, 58,9 %, att detta i stor utsträckning kompenserar för de 

tvärkulturella skillnaderna mellan vårdgivare och patient (Tabell 6). 

Påstående Svarsalternativ Andel (%) 

På din arbetsplats fördelas antalet 

vårdmöten med patienter med 

invandrarbakgrund lika bland 

audionomerna. 

Instämmer inte alls 16,0 

Instämmer i liten utsträckning 2,4 

Instämmer i stor utsträckning 16,0 

Instämmer helt 36,8 

Vet ej 28,8 

Inget svar 0 

På din arbetsplats tar en audionom hand om 

de flesta vårdmöten med patienter med 

invandrarbakgrund. 

Instämmer inte alls 92,8 

Instämmer i liten utsträckning 4,8 

Instämmer i stor utsträckning 0 

Instämmer helt 0 

Vet ej 2,4 

Inget svar 0 
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Tabell 6 visar även att respondenterna främst i liten utsträckning, 36,3 %, instämde till att låta 

anhöriga agera tolk även om de fanns tillgängliga och ville ställa upp. Detta trots att 

majoriteten, 70,2 %, av respondenterna ansåg att anhörigtolken inte är lika bra lämpad som 

den professionella tolken. 

Tabell 6. Tolkanvändning. 

 

Vad gäller tolktillgänglighet visar Figur 9 att 71,0 % angav att tolk oftast finns tillgänglig vid 

behov. Nästan en fjärdedel angav till och med att tolken alltid finns tillgänglig. 

 

 

Figur 9. Hur ofta audionomerna upplevde att tolk fanns tillgänglig vid behov. 
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Påstående Svarsalternativ Andel (%) 

Att ha en tolk innebär att patienten med 

invandrarbakgrund får en lika god vård som 

patienten med svensk bakgrund. 

Instämmer inte alls 3,2 

Instämmer i liten utsträckning 11,3 

Instämmer i stor utsträckning 58,9 

Instämmer helt 25,0 

Vet ej 0,8 

Inget svar 0,8 

Anhöriga får alltid tolka om de finns 

tillgängliga och vill ställa upp. 

Instämmer inte alls 33,1 

Instämmer i liten utsträckning 36,3 

Instämmer i stor utsträckning 18,5 

Instämmer helt 8,9 

Vet ej 2,4 

Inget svar 0,8 

Att låta anhöriga tolka fungerar lika bra 

som med professionell tolk. 

Instämmer inte alls 70,2 

Instämmer i liten utsträckning 17,7 

Instämmer i stor utsträckning 8,9 

Instämmer helt 0,8 

Vet ej 2,4 

Inget svar 0 
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Diskussion 

I sina frivilliga kommentarer i enkäten påtalade några av audionomerna att man kommer långt 

i det tvärkulturella mötet genom att behandla alla människor lika, oavsett kön, nationalitet och 

så vidare. Att alla patienter skall ses som unika i det tvärkulturella mötet och även i övrigt 

stärks av såväl litteratur i området (Ekblad, Jansson & Svensson, 1996), Hälso- och 

sjukvårdslagen och Audionomernas etiska kod (Svenska audionomföreningen, 2001). Frågan 

är om audionomutbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet och rätt personliga 

värderingar kan vara tillräckligt för att ge patienten med invandrarbakgrund en för alla lika 

vård baserad på dennes personliga behov? Vilket Hälso- och sjukvårdslagen också kräver. 

Mer kunskaper leder generellt till bättre och effektivare hantering och bemötande av patienten 

med invandrarbakgrund samtidigt som attityden till patienten i fråga kan förändras till det 

bättre (Barbosa da Silva & Ljungqvist, 2003; Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam & 

Torres, 2004). Trots detta angav mindre än 15 % av audionomerna i studien att 

kompetensutveckling inom området fanns att tillgå vid behov. Om detta kunde bero på åsikter 

hos mottagningen som skiljde sig ifrån tidigare forskning, andra ekonomiska prioriteringar 

inom hörselvården eller brist på kvalificerade utbildare kan studien inte uttala sig om. 

Majoriteterna av audionommottagningarna hanterade främst det tvärkulturella vårdmötet 

genom att fördela vårdmötet lika över audionomerna. Ett sätt vilket påtalas av DeMarinis 

(1998) och som kan antas bland annat underlätta den stress som det tvärkulturella vårdmötet 

kunde innebära för tre av tio respondenter. Detta samtidigt som allas kompetens förhöjs 

genom de kontinuerliga erfarenheterna det innebär. Man verkade ej heller vilja låta 

patienterna med invandrarbakgrund träffa endast en enskild audionom vilket skulle göra 

denna audionomen än mer van vid problematiken ifråga. Kanske skulle en specialiserad 

audionom, liknande barnaudionom eller tinnitusaudionom vara ett sätt att hantera patienten 

med invandrarbakgrund? 

Stora språkskillnader hanterades genom att audionomen anlitade en tolk. Många kommentarer 

ifrån respondenterna gällde just tolkanvändande vilket verkade vara något som audionomerna 

hade många åsikter kring. Man upplevde att tolken i stort sett alltid finns tillgänglig vid 

behov. Ett gott tecken då tolken ofta är det viktigaste redskapet när det gäller att hantera 

vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund (Lill, 2002). När det gällde att låta anhöriga 

till patienten som kan svenska agera som tolk angav majoriteten av respondenterna att detta 

inte fungerade lika bra som med en professionell tolk vilket styrks av litteraturen (Hanssen, 

2007; Sleptsova, 2007). Trots detta instämde dock mer än 30 % av audionomerna till att dessa 

anhöriga får tolka om de vill ställa upp. Ett resultat som var något motsägande men som 

kanske kan förklaras av att patienten ibland önskar att anhörig ska tolka eller att den frånsäger 

sig professionell tolk. Något som ofta kan vara ett dilemma för vårdgivaren (Lill, 2002).  

Mer samarbeten med tolkcentraler och kompetensutveckling kring tolkanvändning för 

audionomerna skulle kunna vara alternativ för att skapa mer trygghet för patienten med 

invandrarbakgrund. Utbildning i tolkanvändning som ett sätt att förbättra audionomernas 

arbete stöddes i stor utsträckning av var femte audionom i studien. Åtta av tio audionomer 

instämde också i stor utsträckning till att en professionell tolk överbryggar svårigheterna i det 

tvärkulturella mötet.  

Sammanfattningsvis hyser audionomerna stora förhoppningar till tolken samtidigt som 

mottagningarna har en försiktig inställning till egen kompetensutveckling och specialisering. 
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Respondenternas egna förslag, tips eller kommentarer som kan underlätta för andra 

audionomkollegor i eller inför vårdmötet med patienter med invandrarbakgrund? 

24,0 % av respondenterna valde att lämna förslag, tips eller kommentarer i anknytning till 

vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund. Denna enkätfråga nummer 43 (Bilaga 1) 

sammanfattas här. 

De mer generella utsagorna handlade främst om att man som audionom skall behandla alla 

människor lika, oavsett kön, nationalitet och religion. Tips och förslag till kollegorna 

handlade bland annat om att kunna vara extra tålmodig i mötet samt att vara aktsam på sina 

fördomar. Man påpekade också man skall våga vara nyfiken samtidigt som man skall vara 

förberedd på oväntade reaktioner. Att vara extra påläst inför det tvärkulturella mötet påtalades 

också som positivt. 

Den största andelen av utsagorna behandlade tolk och tolkanvändande. Den professionella 

tolken framhölls framför anhörigtolken vars tolkning kunde anses bristfällig och onyanserad. 

Dock påtalade vissa respondenter att det också var svårt att hitta duktiga professionella tolkar. 

Vissa påtalade till och med att det är svårt att ens få tag i tolk. En god lösning var istället 

tolkning över telefon vilket man dock menade inte fullt ut kan ersatta en tolk på plats. Någon 

menade att det bästa alternativet var professionell tolk tillsammans med en anhörig. 

Tips från andra var att försöka hitta en professionell tolk som fungerade bra och i största 

möjliga utsträckning sedan anlita samma tolk vid upprepade besök. Man kunde också 

orientera sig kring om det finns tolkar som kunde något specifikt om hörsel. 

Vissa ansåg att man som audionom borde våga ställa mer krav på tolkarna. Man skulle också 

se till att boka tolk i tid, om möjligt sätta av mer tid för besöket samt vara noga med att 

rapportera vid dålig tolkning. 

Om en patient behövde tolk skall detta antecknas i journaler och remisser vilket annars 

riskerar att ett behov missas vid nästa möte som då blir misslyckat. Vissa patienter kunde vara 

negativt inställda till att använda tolk. Audionomen kunde då behöva stå på sig då denna har 

lika stor rätt att beställa tolk som patienten. Någon påtalade att man önskar mer information 

kring arbetet med tolk. 
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Generell diskussion 

Metoddiskussion 

Den kvantitativa enkätundersökningen var fördelaktig ur bland annat det ekonomiska 

perspektivet då ett stort antal audionomer utspridda över ett större geografiskt område kunde 

kontaktas på kort tid (Bryman, 2002).  

Alternativet webbenkät hade medfört möjligheten att utföra en obunden slumpmässig studie 

eller totalstudie av Sveriges samtliga legitimerade audionomer. Alternativet förkastades dock 

på grund av den ökande risken för bortfall som alternativet innebär. Detta på grund av 

webbenkätens högre sårbarhet genom faktorer som varierande teknikvana hos respondenterna 

och okänd internetkonfidentialitet. Webbenkäten kunde även inneburit ett mer omfattande 

planerings- och konstruktionsarbete (Dahmström, 2005; Trost, 2007) inför studien. Risk fanns 

också för att webbenkäter blockeras av respondenters datorsäkerhetsprogram (Trost, 2007). 

Att få en fysisk postenkät i handen istället för en enkät per mail antogs motivera respondenten 

mer då det kan upplevas mer påtagligt att arbete och resurser lagts ner på instrumentet och 

studien ifråga. 

Valet av den kvantitativa enkätmetoden innebar dock att tveksamma eller osäkra svar ej 

kunde följas upp samt att respondenter ej kunnat motivera sitt bortfall på ett personligt sätt 

(Dahmström, 2005). Detta är en fördel som de mer kvalitativa studierna på området har haft 

(Bryman, 2002). Studiens respondenter avstod dock helt ifrån att via telefon söka svar på 

frågor. Enkätens avslutning med en öppen fråga för allmänna kommentarer och reaktioner var 

därför antagligen värdefull för respondentens upplevelse samtidigt som den gav mycket 

feedback. Feedback som sträckte sig ifrån ett fåtal respondenter som upplevt sig kränkta av 

studiens design till respondenter som upplevde att ett mycket viktigt område studerades. 

Enkätinstrumentets design och forskningsområde inbringade dock svar ifrån nästan 50 % av 

den totala populationen, motsvarande 125 enkäter. Designen var således tillräckligt bra för att 

framgångsrikt kunna leverera ett proportionellt stort antal respondenter i förhållande till 

populationen. Detta trots enkätfrågornas kvalitativa natur. Resultatet var således ur denna 

synpunkt användbart för att kunna dras försiktiga slutsatser efter samt för att kunna beskriva 

tendenser kring populationens förhållande till problemområdet. 

Möjligheterna till att dra allmänna slutsatser utifrån studiens resultat för samtliga verksamma 

audionomer i Sverige begränsades i och med studiens avgränsade population. Således kunde 

studiens innebörd för audionomkåren som helhet endast spekuleras kring. Populationen 

motsvarade dock mer än en fjärdedel av den totala audionomkåren vilket kan innebära att 

studien kan vara intressant även för övriga audionomer. 

Genom att studera audionomer vid landstingets audionomtätaste audionommottagningar 

antogs resultatet för studien kunna uttala sig om de audionomer som hade mest erfarenhet och 

kunskap inom problemområdet. Således antogs även dessa mottagningar ha bäst möjligheter 

och förutsättningar att erbjuda en god vård till patienten med invandrarbakgrund. 

Respondenternas sammanlagda bakgrundsinformation var svår att bedöma i termer av hur 

representativ den var för studiens population. Detta då den aktuella populationen inte hade 

studerats tidigare. I jämförelse med hela audionomkåren motsvarade respondenterna kåren i 

huvudsak. Majoriteten var kvinnor, majoriteten hade 3-årig audionomutbildning och 

majoriteten hade jobbat mindre än 10 år i yrket. Även medianen för respondenternas ålder 

sammanföll med övriga kåren. Allt jämfört med Audionombarometern 2010 (Brännström, et 

al., 2010). 
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Det tvärkulturella vårdmötet visade sig vara ett komplext begrepp att operationalisera, mäta 

och kvantifiera då det innefattar många och främst kvalitativa variabler. Detta var en av 

studiens största utmaningar och det som i grunden var orsak till att studien inte erbjuder några 

absoluta sanningar, utan främst kan visa på möjliga tendenser och försiktigt dragna slutsatser. 

Studiens problemområde gjordes mätbart genom att utgå ifrån återkommande begrepp och 

tendenser ifrån tidigare forskning och litteratur kring det tvärkulturella vårdmötet. 

Operationaliseringen kunde inte utgå ifrån någon tidigare fastslagen, etablerad och väl 

avgränsad teori inom området vilket medförde att operationaliseringen i sin tur var svår att 

avgränsa till tydliga kvantitativa undervariabler. Kommentarer ifrån respondenter bekräftade i 

viss utsträckning det hela då ett fåtal respondenter kommenterade enkäten som att vara 

fördomsfull och vinklad. Erfarenhet, attityd, konsekvenser, behov av kompetensutveckling 

samt hantering av det tvärkulturella mötet var samtliga undervariabler som i sin tur var 

tvungna att preciseras för att besvara studien syfte. Ett arbete som i viss mån kan ha påverkats 

av forskarnas förförståelse (Holme & Solvang, 1997). 

De enkäter som skickades in av respondenterna hanterades med sekretess i åtanke och 

studiens design hjälpte till att skapa anonymitet för deltagarna (Dahmström, 2005; Trost, 

2007) i det kontroversiella ämnet (Allwood & Johnsson, 2009). Tankarna kring 

konfidentialitet i studien fungerade väl då merparten av respondenterna skickade in enkäterna 

individuellt. I ett fåtal fall förekom det att mottagningar skickade tillbaka flera enkäter i ett 

och samma kuvert. Detta kan ha försämrat konfidentialiteten eftersom enkäterna kan ha 

hamnat i mellanhänder på vägen. Försiktighetsåtgärderna kring konfidentialitet och sekretess 

ansågs dock snarare som överflödiga av ett fåtal kontaktpersoner än för snålt tilltagna. 

Få respondenter ifrågasatte undersökningen och undrade varför deras förhållande till patienter 

med invandrarbakgrund skulle studeras. Något som befarades då studiens problemområde 

riskerade att ifrågasättas då alla patienter, enligt 2 § Hälso- och Sjukvårdslagen, skall 

behandlas lika oavsett etnicitet. Det här tydde på att majoriteten av respondenterna upplevde 

studien som givande för den kollektiva kunskapsbasen. Något som även kan förklara att ingen 

av respondenterna hörde av sig och avbröt sitt deltagande efter inskickad enkät. 

Ett mindre antal av respondenterna reagerade, som tidigare påtalats, starkt på enkäten. Något 

som kanske kunnat undvikas om missivbrevet ytterligare beskrivit tidigare forskning och 

studiens problemområde samt tagit upp varför vissa känsliga frågor behövde ställas. Då 

området kunde upplevas som kontroversiellt var det en utmaning att inte ställa frågor som 

kunde upplevas som irrelevanta eller kränkande. 

Då patienter med invandrarbakgrund utgör en mycket heterogen grupp fick samtliga 

respondenter utgå ifrån sin egen stereotypa bild av dessa patienter när de besvarade enkäten, 

dock styrda av den för studien grundläggande definitionen. Vilken patient eller vilket 

vårdmöte respondenterna således utgick ifrån i sitt besvarande kunde variera och medföra 

utmaningar i besvarandet av enkäten. Något som några respondenter också upplevde och 

därför påtalade patientgruppens heterogenitet i sina kommentarer till enkäten. Detta var dock 

avsiktligt då studien inte var ute efter att undersöka och beskriva audionomernas förhållande 

till en viss typ av patient med invandrarbakgrund utan till vårdmötet med gruppen som helhet. 

Risken finns att studien i sin design, vilken samlar alla patienter med invandrarbakgrund i 

samma grupp bidrar till ett vi och dom-tänk som kan verka kontraproduktivt i arbetet mot 

individanpassad vård (Allwood, 2000). Då studien dock utforskar ett för audionomerna 

tidigare outforskat område kvantitativt sågs detta dock som oundvikligt. Detta då studien 

främst beskriver det aktuella läget i stort och inte erbjuder några direkta implementeringar till 

hur förhållandet till specifika patienter med invandrarbakgrund skall beröras på bästa sätt. 
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Fioretos (2002) skriver om hur litteratur om vård av gruppen personer med 

invandrarbakgrund just kan tendera att betona vårdpersonalens behov av generell kunskap 

kring patientgruppen. Detta skrivs ofta dock parallellt med att man trycker på att alla 

människor oavsett bakgrund skall erhålla likvärdig vård. Fioretos menar att det individuella 

perspektivet riskerar att undergrävas på grund av en alltför generaliserande och homogen syn 

på patienten med invandrarbakgrund. Kanske måste dock en förhöjd generell kunskap vara en 

första lösning på kort sikt. Att kunna synliggöra området och erbjuda vård grundad i generell 

vetenskap och beprövade erfarenheter kan vara bättre än att inte kunna specialanpassa vården 

för dessa patienter alls. Ett första steg mot förhöjd generell kunskap kan öppna dörrarna för 

mer individanpassad vård i nästa steg. Detta då vårdpersonalen under lag och riktlinjer ändå 

alltid skall arbeta efter vård på lika vilkor men kanske inte alltid har tillräcklig kompetens för 

att göra det på bästa sätt. Kanske kan framtida forskning i sin tur skapa mer insikter och bidra 

till en mindre homogen bild genom att utforska audionomernas arbete och förhållande till mer 

avgränsade delar av patienter med invandrarbakgrund. 

Vad gäller konstruktionen av enkäten har hypotetiska frågor kunnat undvikas. Detta eftersom 

det ansågs betungande att föreställa sig hur man kommer att göra och handla i framtida 

situationer (Trost, 2007; Jakobsson & Westergren, 2005 ). Enkäten innehöll däremot i viss 

mån retrospektiva frågor vilka kan ha riskerat att påverka mätinstrumentets reliabilitet (Trost, 

2007). Frågor som dock var oundvikliga då undersökningen delvis var intresserad av 

audionomernas erfarenheter bakåt i tiden. Delar av enkätinstrumentet upplevdes av ett fåtal 

respondenter som ledande vilket kan bero på att delar av enkäten utgjordes av påståenden. 

Ledande frågor som kan påverka studiens validitet (Dahmström, 2005) men försvaras av att 

Trost (2007) och Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres (2004) menar att 

motsvarande påståendeform kan användas i enkätinstrumentet vid undersökning av 

motsvarande kvalitativa frågor. 

På grund av den komplicerade operationaliseringen var även formulering av enkätfrågor en 

stor utmaning. Inspiration och synpunkter hämtades både från beprövade enkäter som berört 

liknande områden samt enkätkunniga audionomer. Majoriteten av enkätfrågorna som hade 

fasta svarsalternativ underlättade kodningen, bearbetningen och analysen i jämförelse med 

enkätinstrumentets öppna svarsalternativ vilka behövde tolkas och sammanfattas 

(Dahmström, 2005). Öppna frågor som dock gav innehållsrika svar och inspirerade till 

diskussion. 

Enkätinstrumentet pilottestades dock inte vilket skulle ha bidragit ytterligare till dess 

tillförlitlighet (Dahmström, 2005).  

Hörselvårdsregistret användes för att bestämma vilka audionommottagningar som skulle 

kontaktas baserat på hur många audionomer de hade registrerat. Registret bygger dock på att 

audionomer och mottagningar själva ansvarar för att uppdatering av uppgifter (Svensk Hörsel. 

u.å.). Detta medförde att vissa mottagningar som kontaktades i själva verket inte var de som 

hade flest audionomer i länet. Ett faktum som kan ha medfört att mottagningen som i studien 

anges vara den audionomtätaste mottagningen i något fall kanske snarare varit den näst 

audionomtätaste i länet. Något som dock inte ansågs vara avgörande för studiens resultat. 

Trots godkännande ifrån kontaktpersonen på respektive audionommottagning till att skicka 

tillbaka enkäten i landstingets kuvert och porto kan det faktum att svarskuvert inte medföljde 

fått vissa potentiella respondenters svar att utebli (Trost, 2007). Svarsfrekvensen skulle även 

kunnat utökats ytterligare genom att skicka ut ett påminnelsebrev efter det senaste 

inlämningsdatumet av enkäten. Överlag fungerade dock strategin för att nå ut till 

respondenterna via en ensam kontaktperson bra. Den första kontakten med kontaktpersonen, 
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vilken var personligen via telefon, kan antas upprättat en god relation vilket gynnade hela 

processen. 

Trost (2007) påtalar att enkätundersökningar ofta inte lyckas få svarsfrekvenser på över 50-75 

%. Vid lägre svarsfrekvenser eller vid mer omfattande studier genomförs ofta en 

bortfallsanalys. Att studiens population tidigare är outforskad innebar dock att det inte fanns 

något riktigt underlag att analysera studiens bortfall emot och detta kunde således endast 

diskuteras kring. 

Studiens externa bortfall uppgick till 52,5 % av det totala utskicket. Det externa bortfallet 

karaktäriserades i huvudsak av respondenter som valt att inte besvara enkäten eller låtit bli att 

skicka in densamma. Även enkäter som levererades för sent (senare än den 3 maj 2011) 

klassades som externt bortfall.  

Dahmström (2005) skriver om tre kategorier av externt bortfall. Den första kategorin berör de 

respondenter som inte varit anträffbara på grund av att undersökningen skett vid en olämplig 

tidpunkt eller att enkäten inte nått respondenten av annat skäl. Båda dessa alternativ kunde 

vara aktuella för denna studies bortfall. För det första förelåg tiden för enkätens besvarande 

precis före och efter påskhelgen år 2011. Eventuella ledigheter påtalades även av några 

kontaktpersoner vid telefonkontakten som en möjlig risk för bortfall. För det andra utgjorde 

studiens design, med en extra mellanhand (kontaktpersonen), en risk för bortfall. Detta då 

samtliga respondenter vid respektive mottagning var beroende av denna enda person för att 

erhålla enkäten. Problem vid denna leverans uppstod dock endast vid en mottagning vilken i 

efterhand meddelade att enkäterna inte nått respondenterna i tid. Att skicka enkäterna per post 

istället för att leverera dem personligen utgjorde även i sig en risk för bortfall (Trost, 2007). 

Bortfallskategori nummer två handlar om de respondenter som inte ansett sig ha tid med 

enkäten, inte känt sig berörda eller inte funnit sig själva som representativa respondenter. 

Tidsaspekten kunde troligen vara en av de större bortfallsfaktorerna då enkäten innehöll 

många frågor och där de flesta hade fler än tre svarsalternativ. Frågornas mer kvalitativa 

karaktär kunde också medfört en högre grad av ansträngning för respondenten som tvingats 

till självreflektion. Samtidigt som många svarsalternativ innebar gradering, exempelvis grad 

av instämmande. Enkäten innehöll även frågor med långa formuleringar vilket också kunde ha 

bidragit till det externa bortfallet (Trost, 2007). 

I Audionombarometern 2010 diskuteras audionomens arbetssituation frekvent i relation till 

stress och allt högre produktionskrav (Brännström, et al., 2010). Något som kan ha bidragit 

till det externa bortfallet då audionomerna kanske inte upplevt sig ha tid att besvara enkäten. 

Resultatet kring hur ofta audionomerna träffade på patienten med invandrarbakgrund visade 

på att över 30 % inte har ett vårdmöte med patienten ifråga mer än någon gång i månaden. 

Nästan var femte audionom angav även mer sällan än någon gång i månaden. Faktorer som 

kan tyda på att en större andel av det externa bortfallet utgjordes av respondenter som ansett 

sig vara icke-representativa eller icke-berörda respondenter då de saknat mer frekvent 

erfarenhet i området. 

En tredje bortfallskategori behandlar övriga anledningar till externt bortfall. Där exempelvis 

övriga yttre omständigheter eller studiens utformning inverkar på respondentens vilja eller 

möjlighet att delta. De kommentarer från respondenter som hade besvarat enkäten visade på 

att enkäten kunde upplevas vara vinklad och innehålla ledande frågor som kan upplevas styra 

respondenten mot ett visst svar. Något som inte gynnade studien och som kunde skapa bortfall 

då ledande och värdeladdade frågor ofta kan upplevas vara problematiska att ta ställning till 

(Dahmström, 2005). Studiens design och problemområde utgick dock ifrån forskning och 

litteratur som berörde en helhet av hälso- och sjukvården och undersökte i sin tur om 



 

~ 35 ~ 

upplevelserna där även stämde för audionomerna. En design där enkätfrågor därför kunde ha 

upplevts som fördomsfulla av respondenter som inte fått ta del av studiens arbetsprocess och 

grundläggande problemområde. 

Internt bortfall klassades vid de enkäter som hade besvarats och returnerats i informerat 

samtycke men som saknat svar på en eller flera frågor (Trost, 2007). Bland enkätens ordinarie 

frågor och bakgrundsfrågor (öppna frågor exkluderade) var frågor med ett större internt 

bortfall dock sällsynta. Frågor med alltför stort bortfall beroende på exempelvis bristande 

frågeformulering bortsågs från i resultatet. Enkätens öppna frågor hade ett större bortfall. 76 

% undvek att lämna egna förslag, tips eller kommentarer kring området och ca 60 % lät bli att 

kommentera på enkätens utformning. Trost (2007) påpekar dock att det är sällsynt att fler än 

10 % besvarar denna typ av frågor. Resultatet för denna studie visade på att studiens område 

verkligen engagerade respondenterna samtidigt som många dock hade kommentarer på 

undersökningens design. 

Svarsalternativet Vet ej fanns med vid majoriteten av enkätfrågorna, för att minska risken för 

internt bortfall, för de individer som kände osäkerhet inför frågorna (Dahmström, 2005). Vid 

enkätens avdramatiserande frågor valde många respondenter Vet ej-alternativet. Något som 

kunde bero på att de upplevde osäkerhet då frågorna handlade om deras åsikter om andra 

kollegor. En del av frågorna saknade svarsalternativet Vet ej vilket i sin tur kunde förklara en 

tendens av något högre internt bortfall vid dessa frågor. 

Faktorer som det kontroversiella ämnesvalet och den utmanande och eventuellt tidskrävande 

enkätdesignen kunde ha påverkat respondentgruppen mot att bli överrepresenterad av 

audionomer som var mer engagerade i frågan eller som ansåg den som extra viktig. Således 

skulle antagligen en enkät med enklare frågor och svarsalternativ fått ett mindre bortfall. 

Risken för ett snedvridet resultat (Dahmnström, 2005) på grund av det kontroversiella 

ämnesvalet fanns också då respondenterna kunde ha upplevt sig som kränkta av enkätens 

frågeställningar och därför avstått från att svara. Ett fåtal respondenter rapporterade i viss mån 

ett missnöje med enkätens design vilket skulle kunna innebära ett skäl till att fler audionomer 

valde att inte delta i studien. Ett skäl som kanske kan spela en roll i Michaelsen, Krasnik, 

Nielsen, Norredam och Torres (2004) resonemang kring varför kvantitativa studier inom 

området är sällsynta och de kvalitativa studierna svårgeneraliserade (Löfvander & Dyhr, 

2002). 

Hög reliabilitet och validitet var en förutsättning för att resultatet skulle kunna användas för 

att dra allmänna slutsatser för populationen. 

Studiens kvantitativa metod som undersökte ett mer kvalitativt område kan ha påverkat 

studiens reliabilitet då forskaren inte har kunnat närvara vid besvarandet av enkäten. Detta 

kan ha haft en avgörande inverkan då enkätkonstruktörerna ej haft tidigare erfarenhet. 

Enkätfrågor kunde av vissa respondenter upplevas som svårbesvarade. Den höga 

svarsfrekvensen och studiens låga interna bortfall kan dock stärka studiens tillförlitlighet. Två 

utomstående enkätkunniga audionomer granskade även enkäten inför utskicket till 

audionomerna. Det problematiska med postenkäter kan vara att man aldrig är säker på vem 

det är som besvarat enkäten (Dahmström, 2005). Studiens kontroversiella område och i vissa 

fall kontroversiella enkätfrågor kunde ha inverkat på huruvida respondenterna svarade i 

enlighet med egna normer, värderingar och åsikter (Bryman, 2007). Brace (2004) menar att 

social önskvärdhet kan uppstå då respondenten vill framstå som en annan än vad denne 

egentligen är, antingen medvetet eller omedvetet. Detta för att denne skall framstå som en god 

individ vilken tar hänsyn till samhällets normer och värderingar, trots att denne kanske inte 

delar dem i samma utsträckning. Studiens respondenter kan ha svarat efter social önskvärdhet 
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och möjligtvis givit oriktiga eller oärliga svar. Av den orsaken att de inte vill framstå som 

fördomsfulla mot patienter med invandrarbakgrund och/eller främlingsfientliga. Något som 

också kunde påverka reliabiliteten tillsammans med andra individuella faktorer såsom 

dagsform, trötthet, okoncentration och feltolkning utav instruktioner etcetera. 

Studiens validitet kan i grunden även ha påverkats av bristen på en väl avgränsad teori att utgå 

ifrån vid operationaliseringen. Vilket i sin tur ledde till utmaningar vad gällde att avgränsa 

studien till tydliga kvantitativa forskningsfrågor och i sin tur valida enkätfrågor. 

 

Sammanfattande diskussion 

Generellt sett verkade audionomernas vårdmöte med patienten med invandrarbakgrund inte 

innebära de svårigheter och utmaningar som tidigare forskning och litteratur inom området 

tenderar att måla upp. Dock bekräftades problematiken i olika utsträckning av mindre andelar 

av studiens audionomer.  

I stort sett alla audionomer vid Sveriges större audionommottagningar träffade till och från 

patienter med invandrarbakgrund, som regel någon gång i veckan. Antalet patienter med 

invandrarbakgrund verkade också ha ökat under åren. Den tvärkulturella forskningen och 

litteraturen påtalar att mötet med patienten i fråga kan innebära svårigheter vilket också 

bekräftades av mindre andelar av audionomkåren. Majoriteten av kåren verkade dock inte se 

det hela som ett större bekymmer och området tenderade att inte vara något som man i första 

hand lade tid på att förbättra. Attityden till vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund 

verkade vara relativt neutral och mötet genererade generellt varken positiva eller negativa 

känslor eller beteenden. Man verkade överlag anse att man hade tillräckliga kunskaper för att 

ta hand om patienten i fråga samtidigt som man lade ner ungefär lika mycket tid och energi på 

mötet i fråga. 

Av de tre faktorerna språklig kommunikation, kultur och religion var det skillnader i språket 

som främst kunde skapa svårigheter enligt audionomerna. Tolken är därför ett viktigt 

instrument i audionomernas vårdmöte med patienten med invandrarbakgrund. Audionomerna 

ansåg dock inte att man i någon större utsträckning var i behov av kompetensutveckling inom 

området och i de flesta fall verkade kompetensutveckling inte finnas som ett alternativ. 

Merparten av audionomerna var också nöjda med den kvalité på vård som man erbjöd 

patienten med invandrarbakgrund och man hanterade den eventuella extra energi som det 

tvärkulturella vårdmötet kan kräva genom att fördela patienterna lika. 

Respondenterna var dock generellt något splittrade i sina svar och enhetliga svar på 

enkätinstrumentets frågor var sällsynta. Inom studiens samtliga fem forskningsfrågor sågs 

således mindre andelar av respondenter som helt eller i större utsträckning bekräftade tidigare 

forskning och litteratur. En bekräftelse som ändå påvisade att området är aktuellt och behöver 

diskuteras. Denna mindre grupp bekräftade att vårdmötet med patienten med 

invandrarbakgrund exempelvis: 

 kan innebära svårigheter för audionomen 

 är i behov av kompetensutveckling för audionomen 

 kan kräva mer tid 

 kan innebära stress för audionomen 

 kan innebära lägre följsamhet ifrån patienten  

 kan leda till försämrad kvalité för patienten 
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Risken blir att vårdmöten med patienter med invandrarbakgrund kan vara mindre genuina. 

Detta om vårdgivarna och patienterna på grund av dessa olika orsaker får svårt att kunna eller 

hinna förstå varandra fullt ut, både i språk och i avsikt. Då studien försökt jämföra 

audionomernas upplevelse av vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund och 

vårdmötet med patienten med svensk bakgrund kan således försiktiga slutsatser dras om att 

viss andel av audionomerna upplevde sig ha svårt att erbjuda en lika god vård för bägge 

patientgrupperna. Något som om så verkligen var fallet, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, 

skall försöka förändras. 

Den ökade invandringen kan leda till att de utmaningar och svårigheter som idag kan finnas i 

det tvärkulturella vårdmötet kommer att bestå, eller till och med förvärras, i framtidens 

hörselvård. Detta då patienter inom hörselvården i regel inte försvinner i och med en avslutad 

hörselrehabilitering utan generellt återkommer med jämna mellanrum resten av livet. En 

ökande andel patienter skulle i framtiden kunna innebära förhöjda krav och starkare röster för 

att även patienter med invandrarbakgrund i allmänhet förtjänar en lika god vård. Detta om 

man ser till de amerikanska sjuksköterskorna som på senare år fått förhöjda kvalitetskrav på 

sitt arbete med patienter med invandrarbakgrund (Magnusson, 2002). Således kan även den 

svenska audionomprofessionen behöva förbereda sig inför framtiden. 

Enligt forskning och litteratur behöver hälso- och sjukvården som helhet mer kunskaper och 

kompetensutveckling inom tvärkulturell omvårdnad. En fjärdedel av audionomerna i denna 

studie upplevde också att de ibland är i behov av kompetensutveckling samtidigt som 

majoriteten dock angav att kompetensutveckling inte är tillgängligt. Vidare påpekar 

litteraturen att audionomen oftast erhåller sin kompetens endast genom yrkeserfarenheter och 

inte genom utbildning (Tye-Murray, 2009; Clark och English, 2007). Om dessa audionomer 

inte kan erhålla utbildning inom området enligt en standard grundad i vetenskap finns risken 

att de utför vården efter enbart beprövad erfarenhet. Något som skulle innebära att 6 kap. 1 § i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) inte skulle följas till fullo: 

”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke 

och respekt.” 

Studiens resultat kan således tyda på att audionomerna inte riktigt hade kunskapen om eller 

var medvetna om vilka konsekvenser stora tvärkulturella skillnader kan ge i vårdmötet med 

patienten med invandrarbakgrund. 

En bristande kompetens hos mer nyexaminerade audionomer kunde ha påverkat resultatet 

genom att dessa haft för få vårdmöten med patienten med invandrarbakgrund. Något som 

dock antagligen skulle kunna undvikits om tvärkulturell omvårdnad på ett annat sätt hade 

varit del av audionomutbildningar eller yrkesintroduktioner. 

Ytterligare en förklaring kan vara den svenska hörselvårdens ofta pressade ekonomiska 

situation med höga produktionskrav (Brännström, et al., 2010) vilket kan innebära att 

kompetensutbildning inom området inte kunnat prioriteras. 

Studiens resultat kan eventuellt i viss utsträckning gälla för större delen av audionomkåren. 

Detta då respondenternas bakgrundsinformation motsvarade övriga professionen och alla 

audionomer arbetar efter samma legitimation, lagar och riktlinjer. 

Då liknande studier dock ej tidigare genomförts på svenska audionomer kan studiens resultat 

och diskussion ej verifieras förrän liknande forskning finns att jämföra med. 



 

~ 38 ~ 

Förslag på framtida forskning 

Fler kvantitativa studier inom området behövs för att verifiera denna studies slutsatser på den 

aktuella populationen men också för audionomkåren som helhet. Studien kan också 

kompletteras av både kvantitativ och kvalitativ forskning på patienter med 

invandrarbakgrunds upplevelser av vårdmötet inom den svenska hörselvården. Fördjupande 

studier som mer preciserar vilka specialkunskaper kring tvärkulturell omvårdnad 

audionomerna verkligen har kan ge andra audionomer uppslag till vidare 

kompetensutveckling. Samarbetet mellan audionomen och den professionella tolken skulle 

vidare kunna utredas djupare då tolken är ett av de viktigaste arbetsredskapen för audionomen 

i vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund. Om audionomen skulle kunna 

specialiseras mot patienter med invandrarbakgrund skulle också vara intressant att utforska. 
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Svarsadress: 
Petter Carlsson 
c/o Peter Czigler 

Örebro Universitet 
Hälsoakademin 

701 82 Örebro 

Bilaga 1: Enkätinstrumentet 

Vuxna patienter med 

invandrarbakgrund i 
hörselvården – En 

deskriptiv enkätstudie om 
vårdmötet ur audionomens 

perspektiv 

 

Bästa Audionom! 

Vi är tre studenter som läser på audionomprogrammet vid Örebro Universitet, 
och som nu gör vårt examensarbete. Arbetet utgår ifrån denna enkät vilken 
skickas i 263 exemplar till verksamma audionomer i Sveriges samtliga 21 
landsting/regioner. Här nedan kan Du läsa mer om studiens syfte, 

tillvägagångsätt m.m. 

Bakgrund och syfte 
Sverige är ett mångkulturellt samhälle och enligt statistiska central byrån var 14 
% av Sveriges befolkning utrikesfödd år 2008. Samtidigt ökar invandringen till 
Sverige varje år vilket medför att sjukvården möter allt fler patienter med 
invandrarbakgrund. Forskning visar att sjukvårdspersonal kan uppleva 
svårigheter i kontakt med patienter med invandrarbakgrund på grund av 
skillnader i exempelvis språk, kultur och religion. Det finns i dagsläget ingen 
forskning som belyser audionomernas vårdmöte med patienter med 
invandrarbakgrund. Syftet med denna enkätundersökning är att beskriva 
vårdmötet med patienter med invandrarbakgrund som kommit till Sverige i 

vuxen ålder. Detta utifrån audionomens perspektiv.  

Förfrågan om deltagande 
Genom vår handledare har tillgång till Hörselvårdsregistret erhållits. Ur detta 
har kontaktuppgifter hämtats till kontaktperson för respektive 
regions/landstings audionomtätaste hörcentral. Av praktiska skäl förmedlas 
denna enkät och vidare information via denne kontaktperson till Dig. Du 
tillfrågas att delta eftersom Du är legitimerad audionom och verksam i en av 
landstingets hörcentraler/audionommottagningar. Genom att kryssa i rutan 
under Samtycke (på nästa sida) bekräftar Du ditt deltagande i den här 
studien. 
Hur går studien till 
Nödvändiga instruktioner och definitioner finner Du 
på nästa sida. Besvarad enkät returneras snarast. 
Dock senast fredag den 29 april 2011 i enskilt 
förseglat landstingskuvert. Hela detta häfte skickas 

till adressen i rutan här till höger. 

Hantering av data och sekretess 
Dina enskilda svar kommer inte att redovisas eller 
framföras vidare till obehöriga individer. Detsamma 
gäller för den enskilda hörcentralen/audionommottagningen. Dina svar kommer 
analyseras statistiskt i dator och redovisas i ett examensarbete. Uppsatsen 
kommer sedan publiceras i DIVA. DIVAportal är ett öppet digitalt vetenskapligt 

arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 28 
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lärosäten. Publicering sker i början av juni 2011 och länk till uppsatsen kommer 

därefter göras tillgänglig för Dig via vår kontaktperson hos Er. 

Slutord 
Ditt deltagande kommer bland annat bidra till att öka kunskapen om 
audionomers vårdmöte med patienter med invandrarbakgrund samt att 
förhoppningsvis skapa diskussion i ämnet genom fortsatt reflektion hos Dig och 
professionen. 
Vi är medvetna om det pressade tidsschemat som audionomen har. Vi hoppas 
dock att Du kan ta Dig tid att besvara och skicka tillbaka enkäten då en hög 
svarsfrekvens är viktigt för undersökningens tillförlitlighet. 
Din hörcentral/audionommottagning har tillfrågats kring att använda 
landstingets porto vid retur. Vid frågor, tveka inte att kontakta oss enligt nedan. 
Vi är tillgängliga mellan 9.00 och 14.00 under vardagar. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Audionomstudenter 

 

Tsegahun 
Amanuel 

Amaha 
 

Petter 
Carlsson 

 

Armen Eskandari 
 

 

Handledare 
 

Universitetslektor Peter Czigler 

  

 

Vi tackar på förhand för Din medverkan! 

 

....................................................................................................... 

Samtycke 

Sätt ett kryss nedan om Du samtycker: 

Jag har tagit del av ovanstående information och givits möjlighet till att ställa 
frågor kring undersökningen. Jag samtycker till mitt deltagande i studien ” 
Vuxna patienter med invandrarbakgrund i hörselvården – En deskriptiv 
enkätstudie om vårdmötet ur audionomens perspektiv” genom att jag besvarar 

och skickar tillbaka denna enkät. 

Datum & Ort:  

...........................................................................................
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Instruktioner till att fylla i enkäten 

Enkäten kommer att avläsas manuellt. Därför ber vi Dig att tänka på kommande 
saker: 

- Använd kulspetspenna med svart eller blå färg.  
- Skriv och kryssa tydligt. 

- Om Du kryssat fel, täck rutan fullt ut och sätt sedan krysset i rätt ruta.  
- Markera svarsalternativen för varje fråga med ett kryss om inget annat anges. 
- Vid påståenden ska Du också markera med ett kryss där Du graderar i vilken 

utsträckning Du instämmer till respektive påstående. 
 

Nedanför följer exempel på hur frågor (1) och påståenden (2) kan se ut och hur de 
besvaras: 

 

1. Hur ofta är du i behov av tolk vid vårdmöten med patienter med 
invandrarbakgrund? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

I vilken utsträckning instämmer du till följande påstående? 

 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
liten 

utsträckning 

Instämmer i 
stor 

utsträckning 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 

2. Patienten med 
invandrarbakgrund gör 
vårdmötet mer intressant för 
audionomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! 

Skulle Du uppleva att någon fråga är svår att svara på ser vi hellre att Du 
lämnar just den frågan obesvarad än att strunta i hela enkäten. Även en 

ofullständig enkät är bättre för vår analys än ingen enkät alls. 

 

  

  X   

 

 

X 

 

 



 

iv 

 

 

Förtydliganden/Definitioner 

 

Vem är Patienten med invandrarbakgrund i den här studien? 

Bland annat det Svenska Migrationsverket menar att det inte finns någon 
specifik definition av termen invandrare. Olika organisationer använder lite olika 
definitioner beroende på sin verksamhet. Vår definition har hämtat inspiration 
från Statistiska Centralbyrån och Nationalencyklopedin men har modifierats för 
att ge Dig samma föreställning av begreppet patienten med invandrarbakgrund 
som vi utgått ifrån vid konstruktion av enkäten. Vår definition av patienten med 

invandrarbakgrund lyder: 

En person som under sin vuxna livstid flyttat ifrån sitt hemland, vilket ligger 
utanför Norden, till Sverige. Ett hemland där sociala faktorer som till exempel 

språk, kultur och religion avsevärt skiljer sig från Sveriges. 

 

Vem är Patienten med svensk bakgrund i den här studien? 

Även här skall begreppet patienten med svensk bakgrund ge Dig den bild vi 
utgått ifrån vid konstruktionen av enkäten. Begreppet skall få Dig att tänka på 
en patienten vars bakgrund är vanligt förekommande i Sverige. Alltså skall Du 

ha följande patient i åtanke: 

En patient som är född, uppvuxen och bosatt i Sverige och som motsvarar en 
vanligt förekommande patient inom hörselvården när det kommer till språk, kultur 

och religion. 

 

Vad innebär Kultur i denna studie? 

Begreppet kultur ses här som den enskilda människans förståelse av 
verkligheten. Förståelsen skapas genom det sociala samhället som vi lever i och 
växer upp i. Förståelse hjälper oss att skapa mening ur värderingar, erfarenheter 

och handlanden i förhållande till människorna runt omkring oss.  

 

Vad menar vi med Vårdmöte i denna studien? 

Ett möte mellan vårdgivaren (audionomen) och patienten med 
invandrarbakgrund som innebär mer än bara det sociala mötet. Vårdmötet ses 
som en fördjupande process där vårdgivaren slutligen skall kunna förstå och 

åtgärda patientens behov av vård. 
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Innan du besvarar enkäten. Var god och läs igenom presentationsbrevet, instruktionerna 

och begreppsdefinitionerna på sidorna innan. 

 

 

 

1. Har du erfarenhet av ett vårdmöte med en patient med invandrarbakgrund? 

 Ja 

 Nej 
 

Om du svarar Nej, kommentera gärna varför inte: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

OBS! Om du svarat Nej på ovanstående fråga kan du hoppa över alla frågor/påståenden 
förutom nr 12, 14, 20, 29, 31, 37-39 och 44-50. De frågor/påståenden du ska svara på inleds 
med en stjärna (*).  

 

2. Hur ofta har du vårdmöten med patienter med invandrarbakgrund i ditt 
arbete? 

 Dagligen 

 Någon gång i veckan 

 Någon gång i månaden 

 Mer sällan än någon gång i månaden 
 

3. Har du fler patienter med invandrarbakgrund nu än vad du hade när du 
började ditt arbete som audionom? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
 

4. Hur väl upplever du att vårdmötet (se definition på sidan iv) med patienten 
med invandrarbakgrund fungerar (tolk ej närvarande)? 

 Vårdmötet fungerar väl 

 Vårdmötet fungerar mindre väl 

 Vårdmötet fungerar inte alls  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenheter av vårdmöten med patient med invandrarbakgrund 
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Nedanför följer ett antal påståenden kring vårdmötet med patienten med 
invandrarbakgrund (5-10). I vilken grad instämmer du till respektive påstående? 

 

 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer i 
liten 

utsträckning 

Instämmer i 
stor 

utsträckning 

Instämmer 

helt 
Vet ej 

5. Patienten med 
invandrarbakgrund tar 
hänsyn till mottagningens 
rutiner (t.ex. 
tidsbokningar och 
avbokningar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Patienten med 
invandrarbakgrund har 
en annorlunda syn på 
hörselnedsättning än 
patienten med svensk 
bakgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Patienten med 
invandrarbakgrunds 
åsikter om religion kan 
försvåra vårdmötet om de 
skiljer sig ifrån dina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Patienten med 
invandrarbakgrunds 
kulturella bakgrund kan 
försvåra vårdmötet om 
den skiljer sig ifrån din. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Patienten med 
invandrarbakgrunds 
språk kan försvåra 
vårdmötet om det skiljer 
sig ifrån ditt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Patienten med 
invandrarbakgrund har 
förväntningar på vården 
som skiljer sig ifrån 
patienten med svensk 
bakgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. * Tror du att audionomer i allmänhet har tillräckliga kunskaper kring 

vårdmöten med patienter med invandrarbakgrund? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej  

 

 

Attityd till vårdmöten med patient med invandrarbakgrund 
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12. Upplever du din kunskap kring vårdmötet med patienten med 
invandrarbakgrund som tillräcklig?  

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

13. * Vilket av följande alternativ har främst bidragit till din allmänna 
uppfattning om personer med invandrarbakgrund? 

 TV och/eller radio   

 Vänner och bekanta 

 Böcker och tidningar  

 Patientkontakter 

 Kollegor 

 Utbildning 

 Resor 

 Annat: .............................................................................................................. 
 

Nedanför följer ett antal påståenden kring vårdmötet med patienten med 
invandrarbakgrund (14-18). I vilken grad instämmer du till respektive påstående i 
jämförelse med vårdmötet med patienten med svensk bakgrund? 
 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
liten 

utsträckning 

Instämmer i 
stor 

utsträckning 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

14. Vårdmötet med patienten 
med invandrarbakgrund 

är intressantare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Vårdmötet med patienten 
med invandrarbakgrund 
innebär en positiv 

utmaning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Vårdmötet med patienten 
med invandrarbakgrund 

är mer besvärligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Vårdmötet med patienten 
med invandrarbakgrund 
gör dig som audionom 

mer nevös. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Vårdmötet med patienten 
med invandrarbakgrund 
är mer känslomässigt 
krävande för dig som 

audionom. 
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19. * Tror du att patienten med invandrarbakgrund bemöts på ett annorlunda 
sätt i vårdmötet än patienten med svensk bakgrund? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
 

 

 

20. Anser du att du bemöter patienten med invandrarbakgrund på ett annorlunda 
sätt i vårdmötet än patienten med svensk bakgrund? 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

 

 

21. Brukar du fråga patienten med invandrarbakgrund om dennes bakgrund 
gällande följande? 

 Ursprungsland 

 Religös tillhörighet 

 Modersmål 

 

 

 

22. Hur mycket tid lägger du på att utreda patienten med invandrarbakgrunds 
förkunskap (t ex kunskap om hörsel och hörselnedsättningar) och 
förväntningar relaterat till vårdmötet? Detta i jämförelse med patienten med 
svensk bakgrund?  

 Mer tid 

 Lika mycket tid 

 Mindre tid 
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Nedanför följer ett antal påståenden kring konsekvenser av vårdmötet med patienten 
med invandrarbakgrund (23-25). I vilken grad instämmer du till respektive påstående i 
jämförelse med patienten med svensk bakgrund? 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
liten 

utsträckning 

Instämmer i 
stor 

utsträckning 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

23. Vårdmötet med patienten med 
invandrarbakgrund kräver 
mer tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Patienten med 
invandrarbakgrund behöver 
mer rådgivning och 
vägledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Patienten med 
invandrarbakgrund är oftare 
missnöjd med den hörselvård 
de erhållit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Följer patienten med invandrarbakgrund dina råd och instruktioner lika väl 
som patienten med svensk bakgrund? 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

27. Upplever du vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund som stressigt 
jämfört med vårdmötet med patienten med svensk bakgrund? 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

28. * Tror du att audionomer, generellt sett, är nöjda med den kvalité på vård 
som de ger till patienten med invandrarbakgrund? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

Konsekvenser av vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund 
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29. Är du nöjd med kvalitén på vården som du ger patienten med 
invandrarbakgrund? 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

 

Tag ställning i följande påståenden (30-35). 

 

 

Instämmer 

inte alls 

Instämmer i 
liten 

utsträckning 

Instämmer i 
stor 

utsträckning 

Instämmer 

helt 
Vet ej 

30. * Audionomer på din 
arbetsplats behöver 
kompetensutveckling inför 
vårdmötet med patienten 
med invandrarbakgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du känner behov av att få mer information och utbildning inom följande områden för 

att förbättra ditt vårdmöte med patienter med invandrarbakgrund. 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
liten 

utsträckning 

Instämmer i 
stor 

utsträckning 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

31. Interkulturell kommunikation 
(kommunikation mellan 
människor från olika 
kulturer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Religionskunskap 
     

33. Språk (t ex engelska) 
     

34. Kultur (utifrån definition på 
sidan iv) 

     

35. Tolkanvändning 
     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

Behov av kompetensutveckling 
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Tag ställning till följande påståenden (36-38). 

 

36. * På din arbetsplats får audionomer vid behov kompetensutveckling för 
hanteringen av vårdmöten med patienten med invandrarbakgrund (exempelvis 
utbildning eller handledning).  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
liten 

utsträckning 

Instämmer i 
stor 

utsträckning 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

37. * På din arbetsplats fördelas 
antalet vårdmöten med 
patienter med 
invandrarbakgrund lika 
bland audionomerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. * På din arbetsplats tar en 
audionom hand om de flesta 
vårdmöten med patienter med 
invandrarbakgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. I vilken utsträckning upplever du att tolk finns tillgänglig vid behov? 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 Jag har aldrig haft behov av någon tolk 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

Att hantera vårdmötet med patienten med invandrarbakgrund 
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Nedanför följer ett antal påståenden om tolkanvändning i samband med vårdmöten 
med patienten med invandrarbakgrund (40-42). I vilken utsträckning instämmer du 
till respektive påstående? 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
liten 

utsträckning 

Instämmer i 
stor 

utsträckning 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

40. Att ha en tolk innebär att 
patienten med 
invandrarbakgrund får en 
lika god vård som patienten 
med svensk bakgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Anhöriga får alltid tolka om 
de finns tillgängliga och vill 
ställa upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Att låta anhöriga tolka 
fungerar lika bra som med 
professionell tolk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. * Har du egna förslag, tips eller kommentarer som kan underlätta för dina 
audionomkollegor i eller inför vårdmöten med patienter med 
invandrarbakgrund? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

44. * Är du man eller kvinna? 

 Man 

 Kvinna 
 

45. * Vilket år är du född? 19.......... 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Övrig

t 
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46. * Hur lång audionomutbildning har du? 

 1 år eller kortare 

 Mer än 1 år men mindre än 3 år 

 3 år eller längre 

 

47. * Hur länge har du arbetat som audionom? 

 Mindre än 5 år  

 5-9 år 

 10-14 år 

 15-19 år 

 20-24 år 

 25-29 år 

 30-34 år 

 35-39 år 

 39 eller mer 
 

48. * Har du som audionom invandrarbakgrund enligt denna studiens definition? 

Definition: 
Jag har under min vuxna livstid flyttat ifrån ett land, vilket ligger utanför Norden, till Sverige. 
(orden: Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island) 
 

 Ja 

 Nej 
 

49. * Har du kommentarer på denna enkätstudie eller dess frågor så skriv dem 
gärna här nedan: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Stort tack för Ditt deltagande! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


