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SAMMANFATTNING   

 

Bakgrund   

 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där migrationen de senaste åren varit stor, 

huvudsakligen från muslimska länder. I sjuksköterskans professionella ansvar ingår att 

tillhandahålla en jämlik vård, oavsett kulturell bakgrund. Forskning visar att muslimska 

kvinnor drar sig för att söka vård av rädsla för att behov som exempelvis åtskillnad mellan 

könen, eller täckande kläder, inte ska respekteras. Svensk sjukvård ska sträva efter en 

transkulturell medvetenhet, trots att sjuksköterskorna sällan har utbildning i ämnet. 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att möta muslimska 

kvinnor i den somatiska vården. 

 

Metod  

 

En kvalitativ intervjustudie genomfördes för att besvara syftet. Nio sjuksköterskor från fem 

olika sjukhus och vårdcentraler i Stockholm intervjuades med hjälp av semistrukturerade 

frågor. Metoden för analysen var en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats.  

 

Resultat  

 

Studiens resultat visade att sjuksköterskorna upplevde att de var öppna och arbetade 

personcentrerat i mötet med muslimska kvinnor. Kommunikationssvårigheter ledde till 

frustration över att inte kunna ge patienten fullödig information om behandling och 

omvårdnadsåtgärder. Närstående upplevdes vara en integrerad del i mötet med patienten, 

genom hög närvaro och delaktighet. Detta beskrevs både som en tillgång och en utmaning. 

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskorna värderar förmågan till öppenhet i mötet med kvinnliga muslimska 

patienter, som de inte ser som en homogen grupp. När kommunikationssvårigheter inte kan 

överbryggas med hjälp av exempelvis tolk, tekniska hjälpmedel eller flerspråkiga kollegor 

upplever sjuksköterskorna att kravet på informerat samtycke hotas. Såväl tid som rum 

behöver avsättas för anhöriga, i mötet med den kvinnliga muslimska patienten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, Muslimska kvinnor, Närstående, Kommunikation, 

Kulturella skillnader 
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INLEDNING 

Det talas en hel del om kulturell mångfald i Sverige i dag, bland annat på grund av en ökad 

inflyttning av människor från utomeuropeiska länder där det råder krig, förtryck eller andra 

svåra omständigheter. År 2016 ökade invandringen till Sverige med rekordsiffran 163 005 

personer. Den enskilt största gruppen är invandrare från Syrien - men också till exempel 

Afghanistan, Irak och Somalia är överrepresenterade bland de länder som människor flyr 

till Sverige från (Statistiska centralbyrån [SCB], 2017). Ett samhälle förändras då olika 

kulturer allt mer frekvent möts inom samma landgränser. I det nya, mer diversifierade, 

Sverige krävs en större öppenhet för alla individers unika jag och det känslomässiga, 

kulturella och sociala bagage alla bär med sig. Alla delar samma värld, men uppfattar och 

närmar sig den individuellt. Varje persons unika livsvärld skapas ur egna erfarenheter och 

styr hur det som händer i livet förstås och bearbetas, som exempelvis sjukdomar. Det måste 

den professionella sjuksköterskan vara medveten om för att bygga broar i en i grunden 

asymmetrisk vårdsituation (Dahlberg & Ekman, 2017). Med kulturella skillnader i botten 

ökar kraven på sjuksköterskors förmåga att sätta sig in i patientens livsvärld, för att lyckas 

ge en god personcentrerad vård - det vill säga en vård på individens villkor, med strävan 

efter att bevara dess integritet och värdighet (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). 

Med utgångspunkt i det framväxande mångkulturella samhället vill vi genom denna studie 

bidra till ökad kunskap om vilka utmaningar sjuksköterskor möter i vården av kvinnliga 

muslimska patienter. 

 

 

BAKGRUND 

Svensk hälso- och sjukvård är inte statisk. De fundament våra sjukhus och mottagningar är 

byggda på må vara av betong, men innanför väggarna ska vårdpersonalen och därmed 

omvårdnaden vara flexibel och framåtsträvande. Sjukvården ska ”sträva efter 

kulturrelativism med en transkulturell medvetenhet”, vilket innebär att varje unik individs 

behov och önskemål fokuseras” enligt Vårdhandboken (Hjelm, 2016). Det talas vidare om 

att ”en kulturellt kompetent vård är en skräddarsydd vård” (Hjelm, 2016). 

 

En fungerande kommunikation är en viktig del i vårdrelationen, och det åligger 

sjuksköterskan att se till att information kan överföras på ett säkert sätt (SSF, 2017). Om 

vårdgivare inte talar samma språk som patient och närstående så påverkas 

kommunikationen (Jirwe, Momeni & Emami, 2014). Men det finns andra utmaningar, i 

möten med människor med annan kulturell bakgrund. En studie som gjordes bland 254 

praktiserande muslimska kvinnor i USA 2016, visade att nyanlända kvinnliga muslimer i 

stor utsträckning undvek att ta kontakt med vården eftersom det fanns en utbredd ängslan 

inför att möta en manlig läkare (Vu, Azmat, Radejko & Padela, 2016). Samma studie 

visade också att ju mer religiös en person uppgavs sig att vara, och ju större självskattat 

mått av ärbarhet de uppgav, desto längre dröjde vårdkontakten.  

 

De länder från vilka migration till Sverige skett de senaste tio åren har en övervägande 

muslimsk befolkning (Utrikespolitiska institutet [UI], 2016), varför det är motiverat att i 

denna studie fokusera på de muslimska synsätt som påverkar i vårdrelaterade situationer. 
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Kultur och mångkulturalism  

 

Begreppet kultur har många olika innebörder. I studien används kultur i meningen ett 

gemensamt medvetande i en grupp – en sorts delad referensram sprungen ur mänskligt 

samspel i den tillvaro vi som individer känner och betraktar som ”vår”. En grupp kan vara 

en familj, en yrkesgrupp, ett lands befolkning eller som i vårt fall; en religiös grupp. Det 

gemensamma medvetandet inbegriper för gruppen välkända symboler; inom exempelvis 

verbal kommunikation, kroppsspråk, tabun och hedersbetygelser. Hur en person relaterar 

till sin kultur, och vilken grad av gemensamhet den känner är dock individuellt. Vi kan 

alltså inte utgå ifrån att vi förstår en person enbart utifrån dess kulturella tillhörighet 

(Racher & Annis, 2007). 

 

I ett och samma samhälle finns olika kulturella grupper med mer eller mindre tydliga 

skillnader vad gäller tro, beteenden och värderingar. Det är inget nytt fenomen att 

människor förflyttar sig över gränser. Utvecklingen av fler och fler grupper med 

diversifierad kulturell bakgrund som lever inom samma avgränsade yta - det vill säga 

samma land eller samma stad - benämns ofta genom uttrycken kulturell mångfald eller 

mångkulturellt samhälle. Den kulturella mångfalden består i att människor med olika 

bakgrund och kulturell tillhörighet möts, och ska integreras, i samma samhälle (Jirwe, 

Momeni & Emami, 2014). 

 

Transkulturell omvårdnad  

Begreppet transkulturell omvårdnad handlar om att vårda människor med en förståelse för 

deras unika behov och kulturella olikheter. Målet med transkulturell omvårdnad är att 

vårda individen bakom kulturen, och att ständigt sträva efter en kulturrelativism istället för 

etnocentrism (Hjelm, 2016). Detta innebär en insikt om att ens egna referensramar inte 

automatiskt stämmer överens med andras, samt en syn på olika kulturer som likvärdiga. 

Människor har en tendens att tro att deras sätt att se på världen, tänka, uppföra sig och tro, 

är det rätta och naturliga, vilket kan leda till negativa attityder, där andra människors 

värderingar ses som bisarra, konstiga och oupplysta och därför också fel. Etnocentrism, 

som i någon mån tillämpas av de flesta människor, kan vara ett stort hinder när det 

kommer till att ge en kulturellt kompetent vård (Purnell & Paulanka, 2008). Transkulturell 

omvårdnad, som begrepp, omfattar både humanistisk och vetenskaplig kunskap med fokus 

på kulturell helhetsvård. Sjuksköterskan måste vara kompetent nog att hjälpa individer att 

bibehålla eller återerövra hälsa, på ett sätt som är anpassat till patientens kulturella 

bakgrund (Ansuya, 2012). Transkulturell omvårdnad ska verka mot rasism, förtryck och 

diskriminering inom vården, och kan sammanfattas som kulturella skillnader och likheter 

när det kommer till hälsa och sjukdom (Purnell och Paulanka, 2008).  

 

Transcultural nursing Theory 

Ursprungligen kommer begreppet transkulturell omvårdnad från Transcultural nursing 

Theory av omvårdnadsforskaren, sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger 

(Leininger & McFarland, 2006). Grunden i teorin handlar om vikten av kulturell 

medvetenhet inom omvårdnaden, och Leininger menar att om sjuksköterskan till fullo 

förstår omvårdnadens mening, mönster och processer så kommer hälsa och välmående 

kunna förutses och förklaras. Synen på hälsa och vård varierar mellan olika kulturer och 

god omvårdnad måste baseras på kunskap från studier av sociala strukturer, omvärldssyn, 

kulturella värderingar, språk och miljömässiga faktorer (Leininger, 2007). Teorin har 

omarbetats och utvecklats sedan mitten av 60-talet och strävar efter en ökad medvetenhet 

kring kulturellt anpassat bemötande inom vården (Leininger & McFarland, 2006).  
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Kulturellt kompetent/anpassad vård 

För att kunna utföra en omvårdnad som i sann bemärkelse kan klassas som transkulturell 

krävs rätt kunskap och kompetens hos sjuksköterskan. Enligt forskaren Rassool (2015) är 

kunskap om muslimska sedvänjor, när det kommer till andlighet och kultur, nödvändig för 

att kunna ge en bra vård. Rassool (2015) menar vidare att sjuksköterskor måste vara 

medvetna om behovet av ärbarhet och integritet, och hur muslimer förhåller sig till fysisk 

kontakt, dieter och användningen av medicin. I en studie om transkulturell omvårdnad i det 

multikulturella USA beskrivs att trots att mångkulturalism inte är en ny företeelse så 

saknar merparten av sjuksköterskeutbildningarna specifik kompetens när det kommer till 

bemötande av människor från olika kulturer (Newman Giger, 2017). Enligt Newman Giger 

(2017), som låg bakom den amerikanska studien, är det av största vikt att sjuksköterskor 

utvecklar förståelse för de kulturella aspekterna för att kunna erbjuda en god och 

professionell vård. Forskaren Wehbe-Alamah (2008) skriver att Leiningers 

omvårdnadsvetenskapliga teori kan användas för att överbrygga gapet mellan muslimsk 

“folkmedicin” och västvärldens professionella vård, för att uppnå en kulturellt anpassad 

vård. Sjuksköterskan har en skyldighet att vårda hela människan, och om patientens 

individuella och unika kulturella arv och övertygelse ignoreras blir resultatet ett helt annat 

än den kulturellt anpassade vård som eftersträvas. Om dessa aspekter inte beaktas kan det 

leda till att patientens följsamhet minskar, återhämtningen dröjer och den allmänna 

upplevelsen blir att vårdkvalitén brister (Wehbe-Alamah, 2008).  

 

Den muslimska patienten  

Synen på kroppen 

Vad gäller exponering av bar hud, så ska detta enligt Koranen undvikas i möjligaste mån - 

för kvinnor görs undantag endast för händerna (viss åsiktsskiljaktighet råder inom Islam 

kring exponering av ansikte och fötter). Alla rättrogna muslimer ska skyla kroppsdelar 

mellan navel och knän, och för kvinnor gäller detta exponeringsförbud även mage och rygg 

(Mujallad, 2016). Många muslimska kvinnor efterfrågar att bli så skylda som möjligt i 

vårdsituationer, för att skydda sin värdighet (Wehbe-Alamah, 2008). I en studie om 

ärbarhet och kyskhet i den aktuella patientgruppen menar Mujallad (2016) att vårdgivare 

bör låta en kvinnlig muslimsk patient skyla sitt hår med en slöja i alla situationer, även då 

det krävs att hon i övrigt bär patientkläder. Beröring mellan män och kvinnor är förbjudet 

och ska undvikas i möjligaste mån, vilket också är en förklaring till att många muslimska 

kvinnor vill ha vårdgivare av samma kön (Wehbe-Alamah, 2008). 

 

Muslimer generellt ser sin kropp som en gåva från Gud och ser det därför som en plikt att 

vårda den enligt Koranens regler, om exempelvis fastan (Wehbe-Alamah, 2008). Allt som 

anses skadligt, eller giftigt för kroppen, som exempelvis alkohol eller alkoholbaserade 

läkemedel (hostmedicin, med mera) eller sinnesförändrande läkemedel och droger, som 

kokain och marijuana, är förbjudet. Finns det inga alkoholfria alternativ till en medicin kan 

undantag göras. För många muslimer ska rena handlingar utföras med den högra handen, 

medan den vänstra handen är avsedd för de orena (som exempelvis att torka sig efter 

toalettbesök). På grund av detta kan en muslim till exempel vägra ta emot medicin som 

sjuksköterskan gett till dem med vänster hand (Wehbe-Alamah, 2008).  
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Ärbarhet/Integritet  

Ett centralt begrepp inom Islam är ärbarhet, som ibland också benämns som kyskhet, 

blygsamhet eller blygsel. I Koranen uttrycks på flera ställen att både troende kvinnor (och 

även män) ska sänka blicken inför varandra, för att undvika oanständighet och inviter 

(Wehbe-Alamah, 2008). Det är inte heller tillåtet för kvinnor att “blotta några delar av sina 

kroppar, förutom det som är nödvändigt”. De ska också täcka sina bröst förutom i sällskap 

av sina makar och sin familj (Koranen 24:31, 1917). Vårdgivare bör också vara medvetna 

om att den, inom Islam högt hållna ärbarheten, kan innebära att den kvinnliga patient de 

har framför sig inte har deltagit i screeningundersökningar som mammografi och 

gynekologisk cellprovtagning (Mataoui, 2016). För den muslimska kvinnan är de 

kroppsliga reglerna intimt förknippade med hennes ärbarhet, som sjuksköterskan riskerar 

att kränka vid okunskap om detta. För stor exponering av en muslimsk kvinnas kropp vid 

undersökningar kan orsaka skamkänslor, genans, ilska och en känsla av respektlöshet – och 

rädslan för att hennes ärbarhet ska kränkas kan till och med stoppa kvinnan från att söka 

vård (Mujallad, 2016). En studie på screening av cervixcancer visade att en del muslimska 

kvinnor tyckte att gynekologiska undersökningar hotade deras ärbarhet och till och med 

deras oskuld (Matin & LeBaron, 2004). 

 
Kvinnor som bekänner sig till Islam ska inte befinna sig, utan ”förkläde”, i ett rum med en 

man som inte är hennes make eller släkting. Hon ska undvika i möjligaste mån att prata om 

privata saker med en utomstående man, och de bör inte röra varandra. Om det är absolut 

nödvändigt att en manlig vårdgivare undersöker en muslimsk kvinnlig patient bör han se 

till att en anhörig är närvarande, be om lov, förklara tydligt varför momentet måste 

genomföras och ha handskar på sig. En manlig sjuksköterska ska heller inte förvänta sig att 

en muslimsk kvinnlig patient ser honom i ögonen, då det för henne vore respektlöst och 

dessutom ett hot mot hennes ärbarhet (Mujallad, 2016).  

 

En studie på muslimska kvinnor i Chicago visade att ju högre självskattad ärbarhet en 

kvinna hade, desto större var risken att hon fördröjde sin kontakt med vården, i rädsla för 

att inte få träffa en kvinnlig läkare (Vu, Azmat, Radejko & Padela, 2016). Forskarna 

Padela och Curlin (2013) menar att det finns ett mönster i muslimska kvinnors sätt att söka 

vård i USA, och att det mönstret påverkas av tillgången, eller den bristande tillgången på 

kvinnliga vårdgivare. 

  

Fatalism 

Hur en människa uppfattar orsaken till en sjukdom kan vara avgörande för i vilken 

utsträckning personen söker vård. Inom Islam finns en utbredd fatalistisk syn på 

sjukdomar, vilket betyder att det en person drabbas av i livet är Allahs vilja snarare än en 

sjukdom (Shah, Ayash, Pharaon & Gany, 2008). En sjukdom kan ibland också ses som ett 

straff för tidigare synder, vilket kan leda till att lidandet ses som en del av botgöringen. 

Cancer och andra svåra sjukdomar har beskrivits som straff för religiös otillräcklighet  

(Shah et al., 2008). Många muslimer ser också Islam, med Koranen, som en helande kraft 

som kan tillämpas för vissa problem och sjukdomar. Tillbedjan och religiösa riter är en 

viktig del, liksom Islams traditionella läkekonst förmedlad av andliga helande män eller 

kvinnor (Padela & Curlin, 2012). Forskarna Alrawi, Fetters, Killawi, Hammad & Padelas 

(2011) studie i USA visar på att muslimer kan skjuta upp kontakt med den västerländska 

professionella vården, på grund av stor tilltro till den traditionella islamiska läkekonsten. 

Inom denna traditionella läkekonst finns stora variationer beroende på kultur och 

geografiskt område, men många använder sig av medicinska örter, andliga helare, 

kostbehandling och böneritualer, för att bota eller lindra sjukdomar (Alrawi et al., 2011). 
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Familj 

Familj och släkt hålls mycket högt inom Islam. Den mycket nära relationen mellan en 

muslimsk patient och dess närstående har en stor kulturell betydelse (Lovering, 2012) och 

vårdgivaren bör vara inställd på att en individs hälsotillstånd kan hanteras som en kollektiv 

fråga (Ezenkwele & Roodsari, 2013). Äktenskapet är heligt, och mannen är 

försörjningsskyldig. Utan att gå närmare in på diskussionen kring mäns och kvinnors 

ställning inom Islam, kan den ordning som generellt råder leda till att en kvinnlig patient 

lägger över ansvaret för beslut kring sin fortsatta vård på sin man. Han måste då ge sitt 

godkännande, varse sig det gäller en livsavgörande operation eller ett ingrepp på frivillig 

basis, som exempelvis en sterilisering (Mujallad, 2016). En konsekvens av språkliga 

barriärer leder ofta till att muslimer tar med sig en familjemedlem som kan språket bättre 

(Shah et al., 2008). En studie på 36 arabisk-amerikanska invandrare i New York visade att 

kvinnor som hade med sina män i samband med vårdkontakt undvek att ta upp ämnen som 

var kvinnospecifika eller hade med gynekologi att göra, och därför inte heller fick hjälp i 

frågan (Shah et al., 2008). För många muslimer är sjukdom en fråga som berör hela 

familjen, från de närmaste släktingarna till bekanta och vänner i en större social krets. Att 

besöka och be för en sjuk familjemedlem anses vara en social, kulturell och religiös 

skyldighet (Wehbe-Alamah, 2008). 

 

Muslimska kvinnor  

Flera studier visar att muslimer diskrimineras i samhället (Disha, Cavendish & King, 2011; 

Ahmed, 2010). I en intervjustudie från Canada framkom att muslimska invandrarkvinnor 

upplever diskriminering i samband med vård under och efter graviditeten. Bristande 

förståelse och kunskap hos vårdpersonal när det kom till religiösa och kulturella behov, 

ledde till okänsligt bemötande och brister i kommunikationen (Reitmanova & Gustafson, 

2008). En enkätstudie gjord av Martin (2013) visar på att muslimska kvinnor är en särskilt 

utsatt grupp då de ofta bär slöja, som exempelvis hijab, och på så sätt blir lättare att 

särskilja. I Martins (2013) studie framkom att fördomar och negativa attityder bland 

sjukvårdspersonal leder till att muslimska kvinnor känner sig diskriminerade i samband 

med sina vårdkontakter. Att bli ignorerad eller exkluderad var den vanligaste typen av 

diskriminering, följt av okänsliga eller respektlösa kommentarer av muslimska klädnader 

och bristande respekt för högtider och böneritualer inom Islam (Martin, 2013).  

 

De muslimska kvinnorna, som denna intervjustudie syftar till, är de som själva bekänner 

sig till Islam som religion och praktiserar dess värderingar, oavsett nationell tillhörighet, 

eller kulturella variationer. 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar  

“All omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till människors 

värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, integritet och värdighet. En 

legitimerad sjuksköterska ska ha pedagogiska kunskaper att möta patienter och närstående 

med skilda kunskaper och behov” (SSF, 2017, s. 4) står det i kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor som Svensk sjuksköterskeförening baserat på sina formulerade 

sex kärnkompetenser. En av dessa sex kärnkompetenser är förbättringskunskap, som 

förutom att hålla sig ajour med forskning och nya rön, handlar om att allmänt följa med i 

samhällsutvecklingen (SSF, 2017).  
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Som forskarna inom medicin- och omvårdnadsvetenskap; Edblom, Kvarnström, Pukk 

Härenstam och Wijk (2017) uttrycker det, så måste såväl vårdpersonal som patient våga 

ifrågasätta traditionella metoder och arbetssätt samt föreslå förbättringar, för att utveckling 

ska ske. Det stadgas också i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor att sjuksköterskan ska 

främja en miljö “där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar 

hos enskilda personer, familjer och allmänheten respekteras” (International council of 

nurses [ICN], 2014, s. 4). 

 

När sjuksköterskan möter kulturella skillnader - som exempelvis muslimska sedvänjor, 

traditioner och tabun - behöver det professionella yrkeskunnandet blandas med en viss 

kunskap om Islam och vad som kännetecknar en rättrogen muslim. Den religiösa 

åskådningen påverkar förväntningarna på sjukvården och hur sjukvårdspersonal ska 

bemöta och bemötas. Om vårdgivaren har förmågan att förstå och sätta sig in i hur en 

religiös och kulturell tillhörighet påverkar en patient så ökar chansen att kraven på en god 

vård ska kunna tillgodoses (Ansuya, 2012). En amerikansk studie kring personcentrerad 

vård för muslimska kvinnor påvisade bristen av relevant kunskap och utbildning hos 

vårdgivare - tillsammans med det faktum att de själva var medvetna om problemet 

(Hasnain, Connell, Menon & Tranmer, 2011). Olika förförståelse mellan patient och 

vårdgivare kan leda till missförstånd, vid exempelvis kliniska bedömningar. Enligt 

sjuksköterskestudenter i en tidigare studie kände de stor oro och ängslan i främmande 

situationer; då patienter från länder de inte kände närmare till uppvisade beteenden de inte 

hade mött förut. De blivande sjuksköterskornas osäkerhet ledde till och med till att de 

ibland undvek interaktion med dessa patienter (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). 

 

Mötet 

Svensk sjuksköterskeförening beskriver i sin Värdegrund för omvårdnad mötet mellan 

patient och vårdare som “ett tillfälle där verkligheten kan delas och förstås om ömsesidig 

öppenhet finns” (SSF, 2010, s.7). Sjuksköterskan ska därför sträva efter att sätta sig in i 

patientens upplevelse av situationen; vad den betyder och har för laddning (Ternestedt & 

Norberg, 2014). Mötet mellan patient och sjuksköterska är i grunden asymmetriskt då det 

uppstår genom att en person behöver vård, och därmed hamnar i en beroendeställning. 

Sjuksköterskan behöver vara medveten om sin maktställning, och reflektera över 

människors ömsesidiga beroende av varandra (SSF, 2010).  

 

Personcentrerad vård 

För att sätta sig in i patientens upplevelse av situationen, och sitt hälsotillstånd, måste 

sjuksköterskan lyssna till dennes egen beskrivning av symptom och sjukdomserfarenhet. 

Denna patientberättelse, som syftar till att sätta personens livssituation framför dennes 

sjukdom i fokus, är en av tre grundpelare inom personcentrerad vård. Utbytet som sker när 

sjuksköterskan lyssnar då patienten berättar om sig själv och sin upplevelse av hälsa och 

ohälsa, leder till ett partnerskap; en gemensam förståelse och grund från vilken vården 

sedan kan planeras. Beslutsfattande inom partnerskapet kan också inkludera patientens 

närstående (vilket för rättrogna muslimer kan innebära många inblandade). För att säkra 

partnerskapet tillkommer dokumentation som en tredje, kompletterande, del i en 

personcentrerad vård. I dokumentationen ingår exempelvis patientens erfarenheter, 

preferenser och tro - vilket har föranlett etiska diskussioner (Kristensson Uggla, 2014). 
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Kommunikation 

Sjuksköterskan ska i sin kompetens ha ett helhetsperspektiv på patientens situation, vilket 

bland annat innefattar kunskap om komplexa behov och förståelse för problem som till 

exempel rör kommunikation (SSF, 2017). Att sjuksköterskan besitter förmågan att 

kommunicera tydligt och stringent är viktigt i många olika situationer; för att förmedla 

information kring läkemedel, framföra ovälkomna besked, lugna och ge tröst, vid klinisk 

bedömning och utskrivningssamtal (Baillie, 2017). Det finns olika aspekter på 

kommunikation, och dess utmaningar. Rent språkliga hinder kan leda till exempelvis 

feldiagnostisering, missförstånd kring diagnoser samt vid utskrivningssamtal. Situationer 

där tolk hade behövts men inte finns att tillgå kan bland annat innebära att kriterier för 

informerat samtycke inte uppfylls, vilket är en säkerhetsrisk (Walji & Fleger, 2017).  

 

En fungerande tvärkulturell kommunikation fyller också andra funktioner än rent språklig 

förståelse. Forskarna Longo och Slater (2014) poängterar i sin studie kring kulturellt 

kompetent vård vikten av öppen kommunikation med patient och anhöriga för att uppnå en 

känsla av tillit. Sjuksköterskan behöver, förutom att lyssna aktivt, vara medveten om att 

den icke-verbala kommunikationen kan variera på betydelsebärande sätt. Människor 

kommunicerar även genom kroppsspråk, och kulturella skillnader - som att en nick kan 

betyda både ja eller nej - finns (Jirwe, Momeni & Emami, 2014). Slutligen är det viktigt att 

också den interna kommunikationen i vårdteamet fungerar för att en god vård ska kunna 

säkras (Longo & Slater, 2014). 

 

Problemformulering  

Den kulturella mångfalden i Sverige ökar på grund av en omfattande inflyttning de senaste 

åren, främst från länder med övervägande muslimsk befolkning (SCB, 2017; UI, 2016). 

Samtidigt visar forskning att olika förförståelse mellan patient och vårdare kan leda till 

missförstånd och kränkningar (Mujallad, 2016), och fördomar och negativa attityder bland 

vårdpersonal leder till att en del muslimska kvinnor känner sig diskriminerade (Martin, 

2013). Tidigare forskning visar också att blivande sjuksköterskor känner osäkerhet och 

ängslan i främmande situationer där de möter patienter med beteenden de inte känner till 

(Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Trots detta saknas ofta specifik utbildning kring 

bemötande av människor från olika kulturer (Newman Giger, 2017). 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att möta muslimska 

kvinnor i den somatiska vården. 

 

 

METOD  

Val av Metod  

 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats valdes utifrån studiens syfte att ta del av 

sjuksköterskan upplevelse av mötet med muslimska kvinnor. Kvalitativ forskning syftar, 

som Kristensson (2014) uttrycker det, till att just undersöka människors upplevelser och 

tolkningar av det de varit med om och bidra till en djupare förståelse av företeelser.  
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En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte enligt professorerna Kvale och 

Brinkmann (2014), som vidare menar att den kvalitativa forskningsintervjun används för 

att skåda världen ur den intervjuades synvinkel samt utveckla mening ur dennes 

erfarenheter. Eftersom det på förhand är omöjligt att veta hur sjuksköterskor förhåller sig 

till ett studerat fenomen, valdes en induktiv ansats med utgångspunkt i empirin (Priebe & 

Landström, 2017) - ett förutsättningslöst studerande av ett visst fenomen, där forskaren 

sedan beskriver det så korrekt som möjligt. 

Forskningsintervjuer passar som metod då studier, liksom denna, syftar till ökad förståelse 

och kunskap snarare än en presentation av absoluta sanningar (Henricson & Billhult, 

2017). Med en deskriptiv inriktning i intervjuerna söks nyanserade, skilda beskrivningar av 

ett fenomen - och det åligger intervjuaren att uppmuntra den intervjuade att ge så exakta 

beskrivningar som möjligt av upplevelser och handlande (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Urval  

 

Urvalskriterier  

I studien eftersträvades sex till åtta intervjuer med sjuksköterskor som hade erfarenhet av 

möten med muslimska kvinnliga patienter. Kristensson (2014) menar att en förutsättning 

för att göra en intervjustudie är att hitta personer som faktiskt har något att berätta om det 

som ska undersökas. Då en variation i urvalet eftersträvades, kontaktades olika avdelningar 

inom somatisk vård, på storsjukhus inom Stockholmsområdet. Detta arbetssätt är 

rekommenderat för att få en spridning av upplevelser och uppfattningar om ett visst 

fenomen (Kristensson, 2014). I väntan på svar från verksamhetschefer (Bilaga C) användes 

en metod inspirerad av snöbollsurval (eller kedjeurval) för att komma i kontakt med en 

sjuksköterska att pilotintervjua. Vid klassiskt snöbollsurval i kvalitativa intervjustudier 

frågas en redan intervjuad person om denne känner någon som kan tänkas vara intresserad 

av att delta (Polit & Beck, 2017). I denna studie vände sig författarna till sjuksköterskor de 

var bekanta med för att få rekommendationer. Denna metod resulterade i kontakt med två 

intresserade sjuksköterskor, som båda intervjuades.  

 

Studiens inklusionskriterier var att de sjuksköterskor som intervjuades skulle vara 

verksamma legitimerade allmänsjuksköterskor, med minst ett års yrkeserfarenhet av 

somatisk vård, och ha erfarenhet av det studerade fenomenet. I studien exkluderades 

specialistsjuksköterskor, samt sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård och 

demensvård. 

 

Urvalsgrupp  

Den i studien intervjuade gruppen bestod av totalt nio sjuksköterskor, inkluderat den 

sjuksköterska som pilotintervjuades. Två sjuksköterskor var verksamma på 

akutvårdsavdelning, och en på akutmottagning. Tre sjuksköterskor arbetade inom olika 

kirurgavdelningar, en sjuksköterska arbetade inom gynekologi och en inom palliativ 

onkologisk vård. De intervjuade hade varit verksamma som sjuksköterskor mellan ett och 

27 år. Det geografiska urvalet av storsjukhus inom Stockholmsområdet motiverades av det 

praktiska genomförandet av de individuella och personliga intervjuerna. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes utifrån en kvalitativ forskningsansats, i form av 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor i en intervjuguide. Denna typ av intervju 

menar professorn och författaren Malterud (2014) tillåter forskaren att styra hur mycket 

information som är relevant att insamla samt hur djupt samtalet ska gå - utan att för den 

skull förlora sikte på mål och mening med intervjun. 

 

Inhämtande av tillstånd 

Innan sjuksköterskor tillfrågades om att medverka i studien kontaktades verksamhetschefer 

på storsjukhus i Stockholmsregionen, med ett förmodat underlag av patienter med 

muslimsk härkomst. Förfrågningar via mail (Bilaga A) skickades till totalt 15 

verksamhetschefer för avdelningar inom akut, gynekologisk, kirurgisk, medicinsk och 

onkologisk vård. I mailen som skickades ut bifogades dels en mer omfattande information 

om studien (Bilaga B), dels en blankett för underskrift av verksamhetschef (Bilaga C). Det 

senare för att säkra godkännande i de fall intervjuerna genomfördes på avdelningen 

och/eller under arbetstid. 13 av 15 verksamhetschefer svarade i någon form på förfrågan, 

och sex returnerade i slutänden undertecknat godkännande. I de två fall intervjupersonerna 

kom att delta i studien på rekommendation av andra sjuksköterskor genomfördes inte 

intervjuerna inom något sjukhusområde, varför inget tillstånd från verksamhetschef 

inhämtades.  

 

När verksamhetschefer godkänt att intervjuer fick ske på avdelningar, informerades 

sjuksköterskor om studien. Detta skedde genom mailkontakt direkt med vårdenhetschefer 

som i sin tur informerade sjuksköterskor, eller genom att verksamhetscheferna 

vidarebefordrade informationsdokumentet (Bilaga B) till sina vårdenhetschefer. 

Ett godkännande av att medverka i studien, ett informerat samtycke, från deltagande 

sjuksköterskor inhämtades såväl muntligt som skriftligt (Bilaga E) vid varje 

intervjutillfälle. 

 

Intervjuguide 

Studiens kvalitativa forskningsintervjuer var av semistrukturerad art, och genomfördes 

med hjälp av en på förhand formulerad intervjuguide (Bilaga D). Guiden innehöll öppna 

basfrågor samt förslag på följdfrågor, men genomfördes inte alltid i sin ursprungliga följd 

då Malterud (2014) menar att en flexibilitet i intervjusituationen eftersträvas för att få så 

uttömmande svar som möjligt. Huvudfokus i intervjuguiden låg på sjuksköterskans 

erfarenhet och upplevelse av mötet med kvinnliga muslimska patienter, samt vilka 

utmaningar som hade erfarits i dessa situationer. Frågorna formulerades för att ge så 

uttömmande svar som möjligt och deltagarna uppmanades att beskriva sina erfarenheter i 

berättande form. Kristensson (2014) menar att detta sätt att intervjua ökar förutsättningarna 

för att nå djupet i erfarenheterna. Intervjuguiden reviderades något efter pilotintervjun, 

vilket Malterud (2014) menar är värdefullt eftersom processen i sig leder till en större 

kunskap om var fokus bör ligga. Frågor som föll utanför forskningsområdet, och inte 

kunde relateras till syftet, togs bort. Intervjuguidens frågor var öppna - och endast i de fall 

svar behövde preciseras förekom följdfrågor av ja-/nej-karaktär. Vikten av flexibilitet 

gällande frågornas ordning är någonting Danielsson (2017a) poängterar, liksom att 

spontana följdfrågor kan ställas i de fall det behövs för ytterligare förståelse av 

intervjupersonens upplevelser. Intervjupersonerna ombads ge egna konkreta exempel, för 

att optimera den kvalitativa kunskap som efterfrågades i studien. 
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Pilotintervju 

Då intervjuguiden formulerats genomfördes en pilotintervju med en sjuksköterska verksam 

på en akutvårdsavdelning i Stockholmsområdet. Pilotintervjun gjordes för att utröna om 

intervjuguidens frågor var ställda på ett för intervjupersonen tydligt sätt, och gav svar som 

var relevanta för studiens syfte. Det gav också tillfälle att kontrollera så att inspelning på 

mobiltelefon fungerade, och att den satta tidsramen på 20-30 minuter var realistisk. Denna 

form av test av teknik och disposition är något som Danielson (2017a) rekommenderar. 

Pilotintervjun genomfördes på ett, av intervjupersonen utvalt, kafé. Frågorna i 

intervjuguiden gav för studien relevanta svar, och följdfrågor ställdes i de fall det kändes 

motiverat. Efter pilotintervjun gjordes främst smärre ändringar avseende formuleringar och 

följdfrågor i intervjuguiden. En fråga, som handlade om intervjupersonens kunskap om 

Islam, togs bort eftersom den inte upplevdes svara på syftet. Eftersom pilotintervjun utföll 

väl, och för studien relevanta frågor fick svar, inkluderades den i studien.  

 

Intervjuer 

Intervjuerna bokades via telefon eller mail och skedde på olika platser utifrån deltagarnas 

preferenser. Pilotintervjun genomfördes på ett kafé och en annan intervju gjordes hemma 

hos deltagaren på grund av i sista stund ändrat arbetsschema. Övriga intervjuer 

genomfördes på respektive vårdavdelning, i ett enskilt rum. Precis som Danielson (2017a) 

menar att intervjuare måste vara förberedda på, så förekom störningsmoment. I några fall 

handlade det om den intervjuade sjuksköterskans kollegor som kom in i rummet, i andra 

fall om dörr- respektive patientlarm som ljöd. Vid ett tillfälle fungerade inte inspelningen 

initialt, vilket gjorde att de första frågorna fick ställas om på nytt. Alla intervjuer 

genomfördes på 20-30 minuter, förutom en som tog upp emot 40 minuter. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) definierar informerat samtycke såsom grundat på principer 

om att ha respekt för människors förmåga till beslutsfattande och tillse att deltagare inte 

skadas. I enlighet med detta tankesätt inleddes varje intervju med att deltagaren, som 

tillägg till redan given skriftlig information, fick muntlig information om studiens syfte - 

samt att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studiens gång 

utan motivering. Varje deltagare skrev också innan intervjun påbörjades under en 

samtyckesblankett (Bilaga E). Intervjupersonerna informerades också om att deltagande 

var konfidentiellt; att varje intervju kodades med en siffra och att ingen utomstående fick ta 

del av det inspelade eller transkriberade materialet. Detta tillvägagångssätt följer bland 

annat Malteruds (2014) riktlinjer om att deltagaren ska försäkras om att anonymitet 

tillgodoses.  

 

Endast två personer var närvarande vid varje intervjutillfälle; den som intervjuade samt 

intervjupersonen. Då forskare i denna typ av kvalitativa intervjustudier är medskapare av 

texten, genom formulerade frågor och följsamhet i intervjusituationerna, kan resultatet inte 

ses som oberoende av forskaren (Henricson & Billhult, 2017). Under intervjuerna 

användes ett neutralt förhållningssätt, med fokus på ett gott samspel med 

intervjupersonerna, vilket Danielson (2017a) menar är värdefullt. Malterud (2014) betonar 

vikten av att intervjupersonerna känner sig trygga, lyssnade på och inte upplever att 

frågorna ställs som om svaren är givna på förhand. Detta var också något som 

genomgående eftersträvades i studiens forskningsintervjuer. Under varje intervju 

sammanfattade intervjuaren vad som sagts för att etablera att samförstånd rådde kring vad 

intervjupersonen berättat. Intervjupersonerna fick i slutet av samtalet möjlighet att göra 

egna tillägg, något som Danielson (2017a) menar är viktigt för att inte relevant information 

ska gå förlorad. 
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Alla intervjuer spelades in på mobiltelefon, som av säkerhetsskäl låsts av sifferkod. 

Inspelningarna gjordes för att säkra att all verbal kommunikation togs till vara, utan att 

intervjuaren behövde anteckna allt som sades och därmed riskera att brista i 

uppmärksamhet mot den intervjuade. Enligt Malterud (2014) kan det vara värdefullt att 

intervjuaren för enkla minnesanteckningar under intervjuns gång för att komplettera det 

som sägs, med detaljer om icke-verbal kommunikation. Därför antecknades 

intervjupersonens kroppsspråk och mimik. 

 

Databearbetning 

För att göra insamlade data tillgängliga för analys transkriberades varje inspelad intervju 

på dator av den som genomförde den, så snart efter intervjutillfället som möjligt. Då den 

som gjort intervjun lyssnar av och skriver samtidigt ger det en upprepning av 

intervjusituationen och förståelsen av såväl det sagda som det osagda ökar (Danielson, 

2017b). För att säkra intervjupersonernas konfidentialitet avidentifierades intervjuerna, 

genom att de numrerades. Intervjuaren benämndes i transkriberingen med ett S (student) 

och den intervjuade med ett I (intervjuperson). Malterud (2014) betonar vikten av att 

intervjuer transkriberas ordagrant och att även exempelvis pauser, skratt och hostningar 

nedtecknas, vilket skedde. Detaljerna ska registreras för att komma så nära den kunskap 

som intervjupersonen delat med sig av som möjligt, utan att för den del glömma att en viss 

förvrängning alltid sker då ett muntligt samtal överförs till skrift (Malterud 2014). 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys användes för att, genom de genomförda intervjuerna, besvara 

studiens syfte. Kristensson (2014) betonar vikten av att ha syftet i fokus genom hela 

analysprocessen, och genom skapandet av ett så kallat kategoriträd besvara 

undersökningsfrågan. Efter att alla transkriberingar var gjorda lästes samtliga intervjuer, 

den så kallade analysenheten, igenom av båda författarna. Anteckningar gjordes av 

författarna var för sig och sedan diskuterades intrycken för att stämma av olika tolkningar 

och uppfattningar kring intervjusvaren. Kristensson (2014) rekommenderar kontinuerlig 

avstämning mellan författarna för att diskutera övergripande intryck. En stegvis modell 

användes sedan, där första delen efter genomläsningen, handlade om att plocka ut 

meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte. De avsnitt som inte är relaterade 

till syftet ska enligt Kristensson (2014) plockas bort. I detta fall markerades de delar som 

svarade på syftet, med den totala analysenheten fanns kvar i samma dokument, så att 

helheten gick att läsa och gå tillbaka till i senare skede.  

 

Analysenheten delades upp i två delar, för att analyseras individuellt. Under denna process 

skedde en kontinuerlig avstämning av intryck och tolkningar. Sedan sammanfattades de 

meningsbärande enheterna till kondenserade koder, som i kortare ordalag beskrev 

meningens innebörd. Koderna jämfördes sedan med varandra för att se om de kunde föras 

samman i gemensamma kategorier eller underkategorier. Kristensson (2014) påpekar att 

kategorierna har en tendens att bli många, och att det är viktigt att fråga sig vad kategorin 

egentligen betyder, för att para ihop fler kategorier, eller dela in i underkategorier. Alla 

meningsbärande enheter, koder, underkategorier och kategorier skrevs under analysens 

gång in i ett analysschema (Tabell 1).  
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När analysschemat var klart lades fokus på analysens latenta fas, där textens innehåll lyfts 

till en högre nivå. Kristensson (2014) menar att man genom att läsa igenom alla kategorier 

och underkategorier, samtidigt som man går tillbaka och jämför med 

ursprungsintervjuerna, kan hitta den övergripande meningen. Kategorierna kunde göras 

färre, då ämnena i dessa liknade varandra och kunde falla in under en och samma kategori. 

Underkategoriernas- och kategoriernas titlar skrevs till slut om för att bättre beskriva 

innebörden. 
 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

2 “...om du träffar en 

muslimsk kvinna som är 

helt täckt så finns det en 

problematik på olika sätt 

[...] jag gör alltid en 

klinisk bedömning, jag kan 

inte göra det.” 

Täckande klädsel 

hindrar klinisk 

bedömning 

 

Relation till kropp 

och klädsel 

Att respektera 

patientens integritet 

och ärbarhet 

5 “...för mig personligen 

är det jätteviktigt att dom 

förstår vad jag håller på 

med, jag tycker det är sjukt 

obehagligt även om jag 

bara ska spola en pvk, jag 

vill kunna säga det “nu 

spolar jag det här, på 

grund av det här.”” 

Obehagligt att inte 

kunna förklara vad 

man gör och varför 

 

Språkbarriärer Kommunikationens 

betydelse 

 

Forskningsetiska överväganden 

Under studien togs hänsyn till de etiska aspekter som Helsingforsdeklarationen (World 

Medical Association [WMA], 2013) poängterar kring forskning som omfattar människor. 

Det är, oavsett deltagarnas informerade samtycke, forskarnas plikt att skydda deltagarna 

gällande exempelvis deras värdighet, integritet, självbestämmanderätt, privatliv och 

personuppgifter.  

 

Informerat samtycke 

För att deltagare ska kunna ge sitt informerade samtycke krävs enligt 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) att var och en får tillräcklig information om 

studiens syfte, metoder och andra eventuella relevanta aspekter. Därför fick 

intervjupersonerna skriftlig information om studien per mail eller av sin vårdenhetschef 

innan de bestämde sig för delta, samt muntlig information vid intervjutillfället. 

Intervjupersonernas autonomi och personliga integritet beaktades också genom att de innan 

intervjun påbörjades informerades, skriftligen och muntligen, om att deltagande i studien 

var frivilligt och kunde avbrytas när som helst - utan att ange orsak och utan negativa 

konsekvenser. Detta följer såväl Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer, som punkt 

26 i Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013). Efter att ha tagit del av den givna 

informationen gav varje intervjuperson sitt aktiva godkännande (Vetenskapsrådet, 2017) 

genom att skriva på en blankett om informerat samtycke. Som Helsingforsdeklarationen 

(WMA, 2013) föreskriver informerades också varje deltagare om sin rätt att ta del av 

studiens resultat. 
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Konfidentialitet  

All data som insamlades under studien behandlades konfidentiellt, som Kvale och 

Brinkmann (2014) definierar som att säkra att privata uppgifter som skulle kunna röja 

deltagarnas identitet inte uppges. För att minimera risken för att uppgifter om 

intervjupersonernas namn samt var de arbetar skulle kunna spridas togs sådana fakta bort 

redan vid transkriberingen och intervjuerna benämndes endast med nummer under 

analysprocessen, samt i resultatet, såsom Helgesson (2015) rekommenderar. 

En annan del av att arbeta med konfidentialitet rör förvarandet av insamlade data, i detta 

fall inspelade intervjuer samt transkriptioner. Data ska, enligt Kjellström (2012), förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Detta tillsågs genom att 

inspelningarna gjordes med, och förvarades i, mobiltelefoner låsta av sifferkod.  Det är 

dock viktigt att poängtera för deltagare att materialet vid behov kan komma att granskas av 

personer som handledare, examinator eller andra studenter (Kjellström, 2012) något som 

informerades om vid intervjutillfällena. Efter studiens avslut raderades samtliga intervjuer 

från mobiltelefonerna. 

 

Forskning kring specifika grupper 

Efter flera överväganden om risken med att framställa den berörda gruppen muslimska 

kvinnor från som homogen och likriktad, skedde en medveten strävan efter att framhålla 

individens olikheter och komplexitet, trots likheter i kultur och religion. Syftet var inte att 

utmåla en grupp där alla individer beter sig likadant, utan att hitta mönster som upprepar 

sig för att belysa vanliga utmaningar och kulturkrockar, som i sin tur leder till värdefull 

kunskap. När studier om specifika grupper som denna genomförs finns alltid en risk för 

ytterligare stigmatisering, trots att syftet kanske är det motsatta. Etikprofessor Helgesson 

(2015) menar att utpekade grupper riskerar att få sämre ställning i samhället vilket till 

exempel kan leda till svårigheter att få jobb. En annan negativ konsekvens skulle kunna bli 

att fördomar kring den studerade gruppen sprids och att de av den anledningen behandlas 

sämre. 

 

RESULTAT 

Studiens resultat redovisas i löpande text, strukturerad efter de fyra kategorier med 

tillhörande underkategorier (Tabell 2). Citat ur de olika intervjuerna används som 

illustration i texten. 

 
Tabell 2. Resultatöversikt 

Kategorier  Underkategorier 

Kommunikationens betydelse  

 

● Språkbarriärer  

● Underlättande faktorer  

● Kunskap om kulturella skillnader  

● Skapandet av tillit 

Att respektera patientens integritet och ärbarhet  ● Relation till kropp och klädsel  

● Behovet av åtskillnad mellan könen 

Anhörigas delaktighet ● När patient och närstående är ett 

● Tillgång och utmaning  

Sjuksköterskans kompetens och professionella 

ansvar  

● Erfarenhet och kompetens 

● Professionellt förhållningssätt  

● Interprofessionellt teamarbete  
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Kommunikationens betydelse  

 

Samtliga intervjupersoner i studien upplevde att kommunikationen var en betydelsefull del 

av mötet med kvinnliga muslimska patienter. De kunde alla identifiera utmaningar av 

språklig art, men också beskriva olika typer av hjälpmedel och faktorer som kan underlätta 

kommunikation i en vårdsituation där sjuksköterska och patient inte talar samma språk. 

Språkbarriärer 

Alla intervjupersonerna uttryckte att de kvinnliga muslimska patienter som de vårdat, ofta 

inte pratar svenska och därför inte förstår vad som sägs i mötet.  

“Det blir ju ofta en språkbarriär med muslimska kvinnor. Och då blir det ju svårt 

med personcentrerad vård, att kunna förmedla.” (Intervju 7) 

Språkbarriärerna upplevdes som störst i omvårdnadsmomenten som utfördes av 

sjuksköterskorna, det vill säga kortare möten då man sällan hade tillgång till tolk. 

“…man vill egentligen förklara allt men gör, om man går in och byter dropp eller, 

dom kanske undrar vad som händer nu, om man inte kan ja…” (Intervju 6) 

 

“...egentligen skulle man ju vilja att man hade en tolk hela tiden. Det går ju inte.” 

(Intervju 7) 

 

Flera intervjupersoner poängterade vikten av patientens informerade samtycke, och 

berättade att de upplevde det som ett tillkortakommande när de inte kunde kommunicera 

med patienten vid olika moment, som till exempel vid vaccinering. 

Vidare förekom beskrivningar av det vanskliga i att inte kunna förklara exempelvis 

eventuella biverkningar vid användning av potenta läkemedel, som cytostatika. 

 

“...du injicerar ju nånting i patienten, eller du gör ju nånting på personens kropp 

[...] det handlar ju om respekt för andra människor tycker jag. Man ska förstå vad 

det är man godkänner.” (Intervju 2) 

 

Språkbarriärer hade i några fall som sjuksköterskorna berättade om lett till konkreta 

svårigheter i omvårdnaden, som till exempel att personal inte kunde veta om en förstoppad 

kvinna hade haft avföring eller inte. Dessutom beskrevs situationer då patienter blivit 

direkt hotfulla till följd av oro och frustration, som i sin tur berodde på bristande förmåga 

till verbal kommunikation. 

Underlättande faktorer  

Samtliga intervjupersoner hade erfarenhet av att använda tolk i mötet med kvinnliga 

muslimska patienter, och såg detta som ett effektivt sätt att underlätta kommunikation. 

“...mötet blir mycket bättre om vi har tolk, om vi har någon som kan hjälpa oss, att 

man får fram rätt information och att man vet att patienten får rätt information. 

Det tycker jag nog är det viktigaste…” (Intervju 6) 

Flera av sjuksköterskorna berättade att de “klumpade ihop” information i samband med 

läkarsamtal då tolk var närvarande. Tolken fick då översätta instruktioner från olika delar 

av samverkansteamet, som till exempel sjukgymnasten.  
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Så gott som alla studiens deltagare hade hamnat i situationer där patientens anhöriga 

fungerade som språkrör mellan vårdgivare och vårdtagare. Ofta talades det i positiva 

ordalag om detta, som en hjälp för vårdpersonalen - men det kunde också upplevas som 

mer eller mindre problematiskt.  

 

“...är det ett möte som inte är planerat då är du ju tvungen att förlita dig på 

anhöriga. Annars bokar jag alltid mina möten med tolk [...] för att jag har ingen 

aning om jag får rätt svar.” (Intervju 2) 

 

I intervjuerna nämndes också några praktiska hjälpmedel för att överbrygga språkproblem, 

så som Google translate, eller egen ordlista. En stor del av intervjupersonerna tyckte också 

att de haft god hjälp av kollegor. 

 

“...när vi har folk, personal, som pratar arabiska eller turkiska eller nåt sånt, jag 

bara “djäklar vad användbart...” (Intervju 7) 

Kunskap om kulturella skillnader 

Flera av intervjupersonerna berättade om upplevelser av att kvinnliga muslimska patienter, 

och deras närstående, kommunicerade starka känslor på ett för dem främmande sätt.  

“...om du har ont, så skriker du ut din smärta. Medan i vår kultur, eller i den 

svenska kulturen, så känns det om man ska inte göra så mycket väsen av sig.” 

(Intervju 1) 

“...när nån svensk, kristen eller vad man ska säga, dör så är det kanske nån som är 

här och tyst gråter lite och så lämnar dom. Och här var det liksom, dom kanske var 

20 pers där inne plötsligt [...] grät jättehögt…” (Intervju 7) 

 

Även i de fall språkliga hinder hade överkommits upplevde flera av sjuksköterskorna att 

det fanns andra utmaningar som påverkade det transkulturella mötet. En bristande kunskap 

om hur samhället, och svensk sjukvård, fungerar kunde få flera konsekvenser. 

“…dom kanske inte hade betalat sin räkning i tid [...] i vissa fall har det gått vidare 

till kronofogden, och då blir dom jättearga. Men dom förstår inte att det, det går 

per automatik [...] ja dom har svårt att förstå hela systemet…” (Intervju 5) 

Skapandet av tillit 

Några sjuksköterskor beskrev att det blev extra viktigt att inge trygghet i denna 

patientgrupp, speciellt då faktorer som språkbarriärer och kulturella olikheter kunde leda 

till sämre kommunikation. 

“Jag försöker ju få patienterna att känna sig så tillfreds som möjligt, alltså få 

henne att känna en trygghet i mig [...] och att bemöta henne på ett så tryggt sätt 

som möjligt liksom, att hon inte känner att jag blottar henne, eller går emot nånting 

som hon tycker är väldigt jobbigt…” (Intervju 1)  

 

“...så går man då kanske och klappar lite extra och ler lite extra så, för att man vill 

försöka få en trygghet och en relation på det sättet, att dom ska lita på en.” 

(Intervju 7) 
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Att respektera patientens integritet och ärbarhet 

 

Relation till kropp och klädsel 

De flesta sjuksköterskorna nämnde den muslimska kvinnans klädsel, framförallt slöjan, 

som något de observerat och i vissa fall var tvungna att ta särskild hänsyn till. Ett exempel 

var när en sjuksköterska måste komma åt med örontermometer på en akutmottagning.  

 

“Många muslimska kvinnor har ju slöja och det är klart att i en utsatt situation som 

på akuten, så har vi inte direkta rum utan det är ju små bås, eller att man får sitta i 

korridoren och då behöver vi ta temperaturen i örat och då måste du ju på nåt sätt 

ta bort sjalen.” (Intervju 1) 

 

Generellt fanns en vilja att tillmötesgå kvinnornas önskemål och hitta olika praktiska 

lösningar som handlade om att dölja kroppsdelar eller använda egna kläder.  

 

”...vi skulle suga och syrgasmasker skulle på och kantarell skulle in i näsan [...] 

hon hade sjal [...] det slog mig att vi bara helt automatiskt hela tiden jobbade 

liksom runt den och hela tiden drog till den lite så att den liksom fortfarande var 

kvar.” (Intervju 7) 

 

“...patienten brukar då dölja håret med en filt om man skjutsar ner till operation.” 

(Intervju 4) 

 

Några av sjuksköterskorna uttryckte att muslimska kvinnors känsla för integritet var 

ovanligt stark, och att de var mer skygga. Integriteten verkade dock relaterad till vilken kön 

vårdaren hade, och att som kvinnlig sjuksköterska vårda en muslimsk kvinna upplevdes 

inte som ett problem.  

 

“Dom har ju slöja många gånger och täcker sig, Men är man ensam med patienten, 

en muslimsk patient, har jag inte märkt att hon, att hon är obekväm att klä av sig 

inför mig som vårdare, öh, och lika då, att hon inte behöver täcka håret för mig 

som vårdare, om jag är kvinna, utan det verkar fungera, oftast.” (Intervju 9) 

 

Behovet av åtskillnad mellan könen 

Samtliga sjuksköterskor nämnde att muslimska kvinnor ofta efterfrågar kvinnliga vårdare.  

 

“Jag vet att jag mött många som frågat; är det en manlig eller kvinnlig läkare jag 

kommer få träffa sen?” (Intervju 1) 

 

“Det är många som ringer och till exempel vill boka tider och så, de vill ju inte 

komma till en man. Eller, de gör det inte, utan det är ju ett krav på en kvinna.” 

(Intervju 2) 

 

Detta krav/önskemål kunde i vissa fall vara svårt för sjuksköterskorna att tillgodose - till 

exempel om ingen kvinnlig läkare fanns tillgänglig, eller om det var krångligt att byta 

vårdteam. Sjuksköterskorna uttryckte dock att de i alla lägen det var möjligt försökte 

tillmötesgå önskemål, och att de inte upplevde att det var något större problem i de fall det 

inte gick.  
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Många av sjuksköterskorna tog upp att blandade flersalar, med både män och kvinnor, 

kunde skapa ett dilemma, både för dem och patienterna.  

 

“Det är också en del muslimska kvinnor som inte vill dela rum, vilket vi har… 

vilket kan bli svårt, speciellt på den här avdelningen där det är fyrsalar och det är 

korta vårdtider och vi kan inte ha manliga och kvinnliga rum på det sättet...” 

(Intervju 3) 

 

I vissa fall beskrevs att extra hänsyn togs till muslimska kvinnor. Flera sjuksköterskor 

nämnde att de var mer noga med att dra för skynken eller knacka på dörrar. En tyst 

förförståelse av att inte lägga muslimska kvinnor i blandade salar beskrevs också av en del. 

 

Anhörigas delaktighet 

 

När patient och närstående är ett 

Att patienterna ofta hade sin familj och släkt med sig var något som en majoritet av 

sjuksköterskorna självmant tog upp som en faktor i det transkulturella mötet. Den 

muslimska kvinnliga patienten uppfattades många gånger som en del av en större 

familjekontext, där sjuksköterskan måste förhålla sig till fler än bara patienten. 

 

“...i andra kulturer är det sån sammanhållning i familjen, så att det är så starkt att 

man ska vårda varandra, så att det är nästan som att man sviker sin familj om man 

inte är på plats. och det är ju vi ganska ovana vid i den svenska kulturen…” 

(Intervju 1) 

 

Den intensiva närvaron av anhöriga var någonting som generellt accepterades som ett 

obestridligt faktum av sjuksköterskorna - men i några fall framfördes synpunkten att 

patienten också borde få vila för att bli frisk. 

 

Tillgång och utmaning 

Sjuksköterskorna beskrev att den täta kontakten med familjen både kunde underlätta och 

försvåra i mötet. I de fall de anhöriga hjälpte till med omvårdnaden, eller översatte vid 

språkliga hinder, sågs deras delaktighet främst som en tillgång.  

 

“...det är de anhöriga som tar hand om hemma. Och där är ju dom jättedelaktiga 

och fortsätter ju att vara det här, när patienterna kommer hit, och är med och 

hjälper till med omvårdnaden och är här och hjälper till och tolkar [...] det är ju 

jätte… jättebra för oss och bra för dom också.” (Intervju 3) 

 

Flera situationer beskrevs också som utmanande på olika sätt. Det handlade dels om att 

anhöriga kunde vara så många i antal att de utgjorde ett praktiskt hinder i små utrymmen, 

dels om att de inte respekterade besökstider eller tog tid från sjuksköterskans andra sysslor. 

 

“Den ena kommer och frågar, och så kommer nästa individ och frågar och så blir 

det liksom att man får upprepa [...] Det tar tid och det… ibland kan det bli att det 

går ut över patientens säkerhet och även de andra patienterna. ” (Intervju 1) 
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Flera av intervjupersonerna hade upplevt att manliga närstående antagit en beskyddar-roll, 

och bland annat agerat språkrör åt den kvinnliga patienten. 

 

“...ifall man har med sig en make till exempel som kan va ganska beskyddande [...] 

det kan va dom som frågar “finns det en kvinnlig läkare?” eller att dom vill va med 

och så där.” (Intervju 8) 

 

Sjuksköterskans kompetens och professionella ansvar 

 

Erfarenhet och kompetens  

Flera sjuksköterskor tog upp yrkeserfarenhet som en underlättande faktor i mötet och något 

som gett dem specifik kompetens i omvårdnaden av muslimska kvinnor. Det faktum att 

kollegor lär av varandra sågs också som en naturlig del av en breddad kompetens. 

 

“Jag har jobbat på xx i fyra år, och det tog många, i alla fall två år innan jag 

landade och började förstå vilken skillnad det var, att jobba på en mångkulturell 

xx. [...] det var lätt att hamna i situationer, där jag tänkte från mitt perspektiv, och 

patienten från sitt perspektiv, och det blev krock. [...] Jag hamnar sällan i dom 

situationerna nu…” (Intervju 2) 

 

“...det är väl dom här som är omskurna. Dom finns ju fortfarande kvar. Just att 

man sätter kateter och sånt, att det är en speciell teknik du får ha [...] jag har nog 

lärt mig av andra kollegor...” (Intervju 4) 

 

Många sjuksköterskor tyckte att det behövdes mer kunskap om transkulturell omvårdnad, 

samtidigt som den generella upplevelsen var att det är acceptabelt som det är i dag.  

 

“...du vill ha på dig din slöja när du sover, eller du vill inte dela rum med andra” 

så om man har den förståelsen från början, så blir det ju inte att problemen uppstår 

hela tiden…” (Intervju 3) 

 

Bara en av sjuksköterskorna hade fått någon form av utbildning i transkulturell omvårdnad. 

Några hade PM på sina arbetsplatser, bland annat om olika religioners syn på 

omhändertagande efter döden. Men flertalet upplevde att de hade hamnat i situationer där 

de saknade kunskaper om religiösa aspekter som påverkar vården. 

 

“Alltså Islam har lite andra typer av begravningsceremonier [...]det ska gå väldigt 

fort, från liksom [...] ibland att vi har stått lite konfunderade, eller att vi inte riktigt 

har vetat hur vi ska göra, för att vi inte har haft tillräcklig kunskap.” (Intervju 3) 

 

Professionellt förhållningssätt  

Många sjuksköterskor menade att det blev än viktigare att arbeta personcentrerat i mötet 

med muslimska kvinnor, eftersom faktorer som språk och bakgrund i vissa fall 

komplicerade kommunikationen. Brist på tid och utrymme angavs som faktorer som gjorde 

det svårare att bemöta kvinnorna på ett fullgott personcentrerat sätt.  
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En genomgående ståndpunkt bland sjuksköterskorna var vikten av öppenhet i mötet - något 

som de såg som en stor och självklar del i yrkesrollen. De uttryckte på olika sätt att det var 

oacceptabelt att inte utöva en jämlik vård, och några menade att de inte ens reflekterade 

över vilken religiös åskådning eller kulturell tillhörighet patienten hade. 

 

“...det handlar om att alltid se varje människa, att vårda utifrån den personen, att 

det inte spelar någon roll vilken kultur den kommer ifrån…” (Intervju 6) 

 

“Jag är här som sjuksköterska, mitt jobb är att ta hand om dom här patienterna på 

bästa sätt, att bemöta alla patienter med respekt…” (Intervju 8) 

 

Många menade att det var svårt att berätta om mötet med “muslimska kvinnor”, som 

grupp, eftersom dessa individer är så olika, trots gemensam religion.  

 

“...även om du bär en slöja så finns det, tiotusen olika varianter att bära den på, 

och varför man bär den. Det är ju inte så enkelt, utan man måste ju alltid fråga.” 

(Intervju 4) 

 

Några av sjuksköterskorna uttryckte en extra stor vilja att tillgodose de muslimska 

kvinnornas behov, då de upplevde att dessa tillhör en utsatt grupp i samhället på grund av 

rasistiska strömningar. 

 

“...man vill typ visa ännu mer att man inte håller med eller så, att man inte står för 

sånt [...] jag försöker va så otroligt trevlig och välkomnande och bara “Hur mår 

ni?” och “Känns det här bra?” och liksom, mer än jag hade gjort om det hade 

varit en svensk, kristen, jag vet inte vad jag ska kalla det.” (Intervju 7) 

 

En sjuksköterska uttryckte att denna medvetenhet och upplevelse av gruppens utanförskap 

ledde till situationer då man sett mellan fingrarna, och till exempel låtit en patients dotter 

sova över, trots att det inte är brukligt då patienten sover i en fyrsal. 

 

Interprofessionellt teamarbete  

Personalens kulturella och religiösa bakgrund beskrevs av flera också som en brygga 

mellan patienter och vårdare. I de fall muslimska kvinnor arbetade på avdelningen fanns en 

naturlig förförståelse för patientgruppen. En sjuksköterska beskrev hur hon fått mycket 

kunskap om Islam och muslimska synsätt via sin kollega.  

 

“Jag stod just och pratade med vår medarbetare, som jobbar här i köket. Hon är 

också muslim, men hon bär inte slöja, och hon sa att ”jag är ju inte 

bokstavstroende på det sättet, men jag tror”, sa hon. Så det finns olika grader och 

och…vi har ju flera anställda som bär sjal och är mer troende och även ber 

regelbundet på arbetstid.” (Intervju 9) 

 

Att ha muslimer eller människor med annan kulturell bakgrund i personalstyrkan beskrevs 

av flera leda till bättre kommunikation, större identifikation och bredare förståelse för 

religiösa aspekter som kunde påverka vården. 

 

“...om jag kommer och ber en doktor att följa med för att ge en information, då gör 

den doktorn det [...] det finns ett igenkännande. För dom som jobbar där har också 

kommit hit till Sverige som flyktingar, många av dom.” (Intervju 2) 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Studiens resultat visar att sjuksköterskorna upplevde att de var öppna, tillmötesgående och 

i stor utsträckning arbetade på ett personcentrerat sätt i mötet med kvinnliga muslimska 

patienter. Deltagarna uttryckte dock frustration över att kommunikationssvårigheter 

medförde att de inte kunde leva upp till det professionella ansvaret att se till att patienten 

får fullödig information om sin vård, och till fullo förstår vilka medicintekniska moment 

och omvårdnadsåtgärder som utförs och varför. De intervjuade sjuksköterskorna upplevde 

att patientens närstående inte bara påverkade, utan var en integrerad del i patientmötet, 

genom sin intensiva närvaro och vilja att vara delaktig i omvårdnaden. Detta sågs främst 

som en tillgång, men innebar samtidigt vissa praktiska utmaningar.  

 

Samtliga sjuksköterskor i studien var noga med att poängtera att de hade ett, som de 

uttryckte det, öppet förhållningssätt gentemot patienter. De menade att de såg varje individ 

med dess unika behov och inte påverkades av vilken kulturell tillhörighet patienten hade. 

Flera påpekade att det var deras skyldighet som sjuksköterska att vara öppen och 

respektfull, och vårda utan att påverkas av etnocentrism - det vill säga att inte utgå från den 

egna gruppens referensramar. Med ett så öppet förhållningssätt undanröjs hinder, och 

kriterier för en kulturellt kompetent vård uppfylls, enligt Purnell och Paulanka (2008). 

Sjuksköterskorna, som upplevde att de fått ingen eller mycket lite utbildning i 

transkulturell omvårdnad, gav intryck av att lägga mer fokus på att arbeta personcentrerat 

utifrån varje unik individ än på att försöka skaffa sig kunskap om olika kulturer. Denna 

inställning hos sjuksköterskor bekräftas i forskarna Truong, Gibbs, Paradies och Priest 

(2017) studie om kulturell kompetens hos vårdgivare.  

 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna talade om sin öppenhet i termer av att inte ens 

observera och mentalt registrera tecken på patientens kulturella bakgrund, som till exempel 

bärandet av slöja. Detta framförde sjuksköterskorna som en form av bevis på hur jämställd 

vård de var kapabla att ge, något som inte stämmer överens med vad som framkom i 

Wehbe-Alamahs (2008) studie om vad som kännetecknar en god transkulturell omvårdnad. 

Wehbe-Alamah (2008) menar tvärtom att sjuksköterskan inte bör ignorera patientens 

individuella- och unika arv och övertygelse, då detta kan påverka patientens upplevelse av 

vården negativt, och bland annat leda till sämre följsamhet. Enligt Leiningers 

Transcultural nursing theory varierar synen på hälsa och vård mellan olika kulturer, varför 

en god omvårdnad måste baseras på kunskaper om dessa skillnader (Leininger & 

McFarland, 2006). Även i en studie av Ansuya (2012) om hur en kulturellt kompetent 

sjuksköterska bör arbeta beskrivs vikten av att anpassa omvårdnaden till patientens 

kulturella bakgrund. Det är dock oklart hur omedvetna vår studies sjuksköterskor är i 

praktiken, då de under intervjuernas gång kunde frammana vissa detaljer de registrerat 

eller situationer de mindes, som var förknippade med patientens muslimska tillhörighet. 

Detta reser frågan om sjuksköterskorna upplever att det är ett hot mot yrkesrollens krav på 

öppenhet och en risk för bristande respekt att medvetandegöra patientens kulturella 

bakgrund och religiösa tro - eller om de snarare upplever det som politiskt inkorrekt att 

prata högt om att de registrerar sådant. Tidigare forskning av Hart och Mareno (2014), 

visar att första steget för att möjliggöra en kulturellt kompetent vård är att sjuksköterskor 

måste erkänna och bekräfta det faktum att kulturella och religiösa skillnader existerar.  
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Erfarenheten av att vårdpersonal säger sig vara omedvetna, och vårda alla på samma sätt, 

men sedan ändå agerar utifrån patientens kulturella preferenser är något som också Truong, 

Gibbs, Paradies och Priest uppmärksammat i sin studie 2017. Forskarna upplevde då att 

detta kunde bero på ett generellt obehag över att diskutera kulturella aspekter, av rädsla för 

att verka fördomsfull eller diskriminerande. En alternativ förklaring som presenterades till 

deltagarnas agerande, var att det kunde handla om tvetydighet kring hur vårdpersonalen 

tolkade betydelsen av att “vårda alla lika”; en jämställd vård eller exakt samma vård.  

 

Några sjuksköterskor uttryckte att medvetenhet om samhällsstrukturer och närvaron av 

rasistiska krafter kunde påverka deras beteenden. De ansträngde sig mycket för att inte 

verka fördomsfulla. En av dem insåg under intervjuns gång att detta ledde till en ökad 

vänlighet och vilja att vara patienten tillags - som för att väga upp för upplevelsen av att 

muslimer är en utsatt grupp i samhället. 

 

Sjuksköterskorna berättade om erfarenheter av att kvinnliga muslimska patienter helst inte 

vill vårdas av en man, och att detta var ett önskemål som möttes om det var möjligt. I de 

fall det praktiskt inte gick att lösa upplevde sjuksköterskorna inte detta som ett problem - 

det var bara så det var. Amerikanska studier har visat på att kvinnliga muslimska patienters 

benägenhet att söka vård påverkas av den förmodade tillgången på kvinnlig vårdpersonal. 

Rädslan för att hamna i en situation där endast en manlig läkare eller sjuksköterska står till 

buds kan skjuta upp vårdkontakten (Vu et al., 2016; Padela & Curlin, 2013). Med detta i 

åtanke frågar vi oss om det kan finnas en diskrepans mellan sjuksköterskornas upplevelse 

av könsfrågans påverkan på patientmötet - och den vikt som patienten lägger vid den. 

 

Sjuksköterskorna förmedlade att de var vana vid att träffa patienter som exempelvis bar 

slöja, eller ville täcka sin kropp mer än patientkläderna gör. Det upplevdes som en 

vardaglig företeelse, och någonting som man automatiskt respekterade och förhöll sig till. 

Att utan omsvep tillåta patienter att ha sina egna, mer täckande, kläder - istället för, eller i 

kombination med, patientkläderna - är ett bra sätt att undanröja hinder för vården av den 

kvinnliga muslimska patienten. Detta då studier som den av Hasnain, Connell, Menon och 

Tranmer (2011) visat att denna patientgrupp till och med undvikit vårdkontakt på grund av 

skammen det innebar att tvingas visa bar hud i de kläder som tillhandahölls. I forskaren 

Kakotis (2012) studie beskrivs situationer då vårdgivare har bett eller uppmuntrat patienten 

att ta av sin slöja, sin hijab - något som upplevts förnedrande av patienten, och påverkat 

tilliten negativt. Detta agerande från vårdgivare känns främmande då man lyssnar på 

sjuksköterskorna i denna studie, som beskriver att de tvärtom ser det som naturligt att 

arbeta runt slöjan, och se till att den sitter som den ska även i akuta situationer. 

Sjuksköterskornas hantering är väl i samklang med Mujallads (2012) rekommendationer 

om att vårdgivare bör respektera patientens behov av att skyla sitt hår i alla lägen.  

 

Sjuksköterskorna upplevde utmaningar i mötet, vad gäller kommunikation. Att svårigheter 

uppstår då patient och vårdgivare inte talar samma språk var ingen överraskning, och sågs 

inte som något oöverkomligt hinder i sig. Det som sjuksköterskorna däremot såg som ett 

reellt problem, och ett hot mot en patientsäker vård, var det faktum att språkbarriärer 

hindrade dem från att ge patienterna fullödig information. Mer specifikt handlade det om 

de situationer då tolk inte fanns att tillgå; korta möten med praktiska moment som att ta 

blodprov, sätta dropp, ge medicin etcetera. Sjuksköterskorna tog exempelvis upp 

situationer då de inte lyckades informera patienten om vad som skulle hända, varför 

momentet behövde utföras eller vilka biverkningar en medicin kunde ge. Detta upplevde 

de som mycket problematiskt, och som en riskfaktor vad gäller patientsäkerheten.  
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Deras känsla är i samklang med den studie av Walji och Fleger (2017) som visade på just 

säkerhetsrisken i situationer där tolk hade behövts för att kriterier för informerat samtycke 

ska uppfyllas. Sjuksköterskorna berättade också om hur kommunikationssvårigheter kunde 

resultera i en känsla av tillkortakommande i sin yrkesutövning. De upplevde mötet som 

otillfredsställande och en känsla av misslyckande fanns. Att ge korrekt och fullödig 

information till patienter om behandling och åtgärder är A och O i sjuksköterskans 

professionella ansvarsroll, och som också Longo och Slaters (2014) studie visar så leder 

situationer där detta misslyckas till en upplevelse av att svika patienten. 

 

Sjuksköterskorna upplevde den kvinnliga muslimska patientens närstående som en 

integrerad del i patientmötet, på ett annat sätt än vid vård av icke-muslimska patienter. 

Patienten var omgiven av sina nära, vilket ofta innebar att ett stort antal personer fanns på 

plats, och ville vara delaktiga i såväl informationsutbyte som i den praktiska omvårdnaden.  

Det faktum att sjuksköterskan måste förhålla sig till att individens hälsotillstånd ses som en 

kollektiv fråga är något som också Ezenkwele och Roodsari (2013) erfarit i sin forskning. 

Familjen som såväl mentalt som fysiskt stöd har konstaterats av exempelvis Lovering 

(2012), tillsammans med beskrivningar av att den muslimska patienten ger upp sin 

avskildhet och individualitet för ett större sammanhang; familjen. Forskaren Lovering 

(2012) betonar också närståendes närvaro som avgörande för den muslimska patientens 

känsla av trygghet, en erfarenhet som delades av denna studies sjuksköterskor och som 

bland annat hanterats genom överseende med anhörigas närvaro nattetid, trots att patienten 

inte vårdades på enkelsal. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga gärna ville sköta om 

patienten själva, och ta aktiv del i praktisk omvårdnad. Även om detta, på grund av 

exempelvis många frågor, tog tid från sjuksköterskorna andra sysslor upplevde de det 

främst som en tillgång, och uttryckte förståelse och respekt för närståendes önskemål. 

Denna inställning stämmer överens med den studie som Mirlashari, Valizade, Navab, 

Craig och Ghorbani (2018) gjort, där det konstaterades att sjuksköterskorna, trots att det 

innebar viss utmaning i yrkesutövningen, stödde de anhörigas delaktighet då de förstod att 

det fanns ett värde i att respektera kulturellt betingade önskemål.  

 

Metoddiskussion  

Eftersom syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av mötet med 

kvinnliga muslimska patienter valdes en kvalitativ forskningsintervju, där fokus låg på 

sjuksköterskornas egna ord, som inte kan kvantifieras men däremot ge kvalitativ kunskap. 

Det eftersträvades inte svar på frågor som hur ofta, hur länge och så vidare - och vi var mer 

ute efter att förstå än att förklara. Med detta mål i sikte var en kvantitativ studie inte 

lämplig (Malterud, 2014). En enkätstudie hade inte gett det djup vi eftersökte i svaren, och 

skulle därför inte heller kunnat besvara syftet. En litteraturöversikt hade kanske kunnat ge 

ett mer generaliserbart resultat, men hade inte kunnat besvara frågan om sjuksköterskornas 

upplevelse av mötet, berättat med egna ord. Kristensson (2014) menar att kvalitativa 

studier ska vara holistiska och fokusera på upplevelser och tolkningar kring ett visst 

fenomen, snarare än att fokusera på själva fenomenet. Utifrån det valdes en kvalitativ 

forskningsmetod, med induktiv ansats, vilket innebär att empirin och observationerna får 

styra utfallet, utan någon teori eller annan förförståelse att förhålla sig till (Henricson & 

Billhult, 2017). Den valda metoden fungerade väl och lyckades genom intervjuerna 

besvara syftet. Utifrån Henricson och Billhults (2017) tes om att forskare inte kan vara helt 

neutrala i den här typen av kvalitativ studie, fanns under studien en medvetenhet om att 

interaktionen mellan forskare och deltagare i någon mån också påverkar intervjun.  



           

23 

 

Det var relevant att fundera över egen förförståelse kring det transkulturella ämnesområdet, 

och diskussioner om erfarenheter och transkulturella möten ägde rum före 

datainsamlingens början. Vetenskapsteoretikerna Priebe & Landström (2017) betonar 

självreflektionens betydelse när det kommer till individuella livserfarenheter, tidigare 

kunskap och inlärda värderingar. Det handlar i kvalitativ forskning inte om att försöka 

utplåna sig själv och sin påverkan på forskningsprocessen, utan att arbeta aktivt för att 

förstå sin egen roll och vad den egna förförståelsen kan ha för betydelse (Malterud, 2014). 

Ingen av författarna hade någon egen erfarenhet av att vårda muslimska kvinnor, men 

däremot erfarenheter av möten med muslimer i allmänhet. I reflekterande diskussioner 

etablerades att författarna var medvetna om sin förförståelse, och samtidigt båda var vana 

vid att med ett öppet förhållningssätt intervjua människor med olika bakgrund och 

skiftande åsikter om exempelvis religion eller politik.   

 

Urvalsprocessen inleddes med ett researcharbete kring vilka avdelningar och sjukhus som 

kunde vara lämpliga att höra av sig till. Därefter kontaktades verksamhetscheferna för 

respektive avdelning. Det visade sig dock att ett av sjukhusen höll på med en stor 

omorganisering, vilket ledde till oklarheter kring vem som egentligen skulle kontaktas. 

Titeln “verksamhetschef” hade bytts ut till andra titlar så som “sektionschef” eller 

“funktionsområdeschef” vilket resulterade i många fel- och vidarehänvisningar. 

Svårigheterna med att få tag på rätt person ledde till ett något fördröjt svarsförlopp. I och 

med fördröjningen av svar från sjukhusen inleddes parallellt en metod inspirerad av 

snöbollsurval, där författarna kontaktade sjuksköterskor de var bekanta med. Dessa 

sjuksköterskor tillfrågades inte personligen, eftersom en personlig relation till 

intervjupersonen skulle kunna påverka svaren och ge sämre trovärdighet. När ett urval sker 

måste bias undvikas i möjligaste mån, så att deltagarnas svar inte påverkas av förhållandet 

till forskaren (Billhult, 2017). Utifrån detta ombads sjuksköterskorna komma med tips på 

andra sjuksköterskor i deras kontaktnät, som skulle kunna vara intresserade och ha relevant 

erfarenhet. Utfallet av detta snöbolls-inspirerade tillgänglighetsurval blev att två 

sjuksköterskor deltog i studien, varav den ena inte arbetade inom slutenvården. Eftersom 

hennes erfarenheter kring fenomenet var rika och omfattande valde vi att inkludera 

intervjun i studien, och i samband med det också ändra urvalskriterierna och syftet, så att 

“slutenvården” uteslöts. Eftersom målet med studien var att hitta sjuksköterskor med 

mycket erfarenhet av möten med muslimska kvinnor, och denna erfarenhet gick att hitta 

även utanför slutenvården, ansåg vi det motiverat. Anledningen till att vi valde att 

undersöka sjuksköterskors upplevelse av mötet med muslimska kvinnor och inte män, var 

all den forskning som visar att just muslimska kvinnor drabbas av kulturkrockar inom 

vården (Mujallad, 2016; Wehbe-Alamah, 2008; Martin, 2013; Reitmanova & Gustafson, 

2008; Shah et al., 2008; Vu et al., 2016). Detta gjorde det intressant att titta vidare på hur 

islamiska synsätt som påverkar kroppslig integritet, klädsel och åtskillnad mellan könen 

påverkar mötet. I tidigare forskning har de muslimska männen inte beskrivits som 

drabbade på samma sätt som kvinnorna. De muslimska synsätten gällande exempelvis 

integritet verkar vara något som styr kvinnors behov och önskningar i större utsträckning 

än männens, vilket kan innebära tydligare utmaningar i mötet med vårdpersonal. 

 

Informationen till sjuksköterskorna som deltog kom i första hand från 

verksamhetscheferna. Efter att vi blivit ihopkopplade med deltagarna berättade vi återigen 

om studien och dess syfte. I de fall sjuksköterskorna inte hade fått vårt informationsbrev 

(Bilaga B) vidarebefordrat till sig, mailade vi dem skriftlig information om studien. Innan 

själva intervjun startade berättade vi återigen om studien och dess syfte, och de gavs 

möjlighet att ställa frågor, och ge sitt muntliga och skriftliga samtycke.  
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De fick också godkänna att ljudinspelning genomfördes vilket samtliga sjuksköterskor 

gjorde. Vid ett tillfälle upplevdes inspelningen göra sjuksköterskan obekväm, vilket kan ha 

påverkat svaren. Innan intervjuerna startade var vi också noga med att informera om att 

deltagare när som helst kunde avbryta sin medverkan utan vidare förklaring och att allt 

insamlat material behandlades konfidentiellt. Denna typ av upprepad information är att 

rekommendera enligt Danielson (2017a) och en styrka genom att vi försäkrat oss om att 

deltagandet varit frivilligt och etiskt genomtänkt. 

 

Urvalet av sjuksköterskor hade relativt stor spridning, både geografiskt inom 

Stockholmsområdet och när det kom till vilken inriktning av vård sjuksköterskorna 

arbetade med. Denna spridning är något som stärker variationen i upplevelser kring det 

studerade fenomenet menar Henricson & Billhult (2017). I och med att 

verksamhetscheferna tillfrågade samtliga i personalen tillämpades ett bekvämlighetsurval. 

Kristensson (2014) menar att det är ett bra sätt att snabbt rekrytera många deltagare men att 

det finns en risk att variationen blir mindre då deltagare rekryteras från samma kontext. 

Denna risk motverkades dock genom att urvalsgruppen bestod av sjuksköterskor från flera 

olika avdelningar. Något som vi diskuterat är huruvida de intervjuade sjuksköterskorna i 

grunden är mer samhällsintresserade och engagerade i frågor som rör mångfald än sina 

kollegor, och därför tackade ja till att delta i studien. Många av sjuksköterskorna uttryckte 

ett tydligt jämställdhets- och rättvisepatos och var noga med att betona att de behandlade 

patienterna lika oavsett bakgrund eller religion. Eftersom kvalitativa studier inte kan ge 

generaliserbara svar (Priebe & Landström, 2017) spelar denna potentiella skevhet i 

förförståelse inte en avgörande roll men är ändå något som skulle kunna ha påverkat 

resultatet. Ett kvalitativt resultat kan dock enligt Polit och Beck (2017) överföras till 

liknande miljöer, vilket innebär att denna studies resultat skulle kunna vara överförbart när 

det gäller hur sjuksköterskor i somatisk vård i svenska storstäder upplever mötet med 

kvinnliga muslimska patienter. Frågan om studiers reliabilitet härrör sig ofta till om de 

skulle kunna reproduceras av andra (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi kan inte hävda att 

intervjupersonerna skulle svara likadant om de intervjuades av någon annan, eller ens om 

samma person gjorde om intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att detta 

ifrågasättande är giltigt för hela processen; från formulering av frågor till dataanalys. De 

anser samtidigt att en för stark tonvikt på reliabilitet kan motverka det kreativa och 

tolkande värdet av en kvalitativ forskningsstudie. Innehållsvaliditeten har säkrats genom 

att vi, utifrån Billhults (2017) begreppsdefinition, intervjuat sjuksköterskor med erfarenhet 

av det valda fenomenet, och mätmetoden har gett oss information om det som ämnades 

undersökas.  

 

Intervjuguiden upplevdes tillfredsställande när det kom till frågornas utformning och 

formulering för att besvara syftet. Efter pilotintervjun ansåg vi dock att några 

intervjufrågor med fördel kunde omformuleras till att fokusera ännu tydligare kring 

sjuksköterskornas beskrivningar och upplevelser av möten med muslimska kvinnor. Övriga 

frågor fungerade mer som ett säkerhetsnät, för att fånga upp faktorer och aspekter som 

kunde påverka mötet. De fyllde också en funktion i att skapa en god interaktion mellan 

intervjuare och sjuksköterska, något som Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar. Då 

vi efter pilotintervjun strävade efter något mer omfattande svar på frågan om upplevelsen 

av mötet, ställde vi fortsättningsvis fler följdfrågor och bad sjuksköterskorna komma med 

fler konkreta exempel. Intervjuernas kvalitet varierade mycket, och sträckte sig från 

omfattande målande svar från en del, till knapphändigt beskrivna erfarenheter av någon 

enstaka. Vår egen föreställning om vilka sjuksköterskor som skulle komma med de mest 

omfattande upplevelserna och beskrivningarna visade sig inte stämma. Till exempel hade 
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vi förväntat oss många bra exempel och beskrivningar från sjuksköterskor på gyn- och 

kirurgavdelningar, eftersom dessa sjuksköterskor antogs hamna i intima situationer. 

Upplevelsen av de intima situationerna visade sig dock inte skilja sig så mycket baserat på 

patientens kulturella eller religiösa bakgrund, vilket ledde till att sjuksköterskorna från 

dessa avdelningar inte gav mer omfattande svar än de andra deltagarna. En av intervjuerna 

gav väldigt knapphändiga svar eftersom sjuksköterskan hade svårt att berätta om det 

specifika i mötet med aktuell patientgrupp. Hon kunde urskilja och berätta om ett fåtal 

konkreta situationer, men menade samtidigt att dessa inte direkt kunde härledas till att 

kvinnorna var muslimska. Enligt henne kunde deras önskemål och behov lika gärna delas 

av kvinnor med annan bakgrund. Sjuksköterskans ovilja att särskilja muslimska kvinnor 

gjorde det svårt att få svar på frågorna, och utgjorde därmed en svaghet i intervjun. 

Samtidigt går det inte att veta om en person är en god berättare innan mötet äger rum, och i 

ett öppet intervjuklimat ska deltagarna alltid själva kunna välja hur mycket de vill berätta 

(Kristensson, 2014). Intervjuaren ställde i detta fall om frågor, samt omformulerade dem, 

och intervjun gav i slutänden svar på flera för syftet relevanta frågor. 

 

En annan iakttagelse av urvalsgruppen var att de sjuksköterskor som hade störst erfarenhet 

av att arbeta med människor från olika kulturer, eller själva hade vuxit upp i en 

mångkulturell miljö, i många fall var de som hade svårast att urskilja det specifika i mötet 

med muslimska kvinnor. Vi uppfattade att de inte registrerade olikheter som andra 

sjuksköterskor tog upp, och att detta skulle kunna bero på att deras tillgång till “tyst 

kunskap” ledde till färre krockar eller situationer att lägga på minnet. Samtidigt är det 

omöjligt att generera svar från en individ, som inte på något sätt färgas av sin livsvärld; sin 

unika upplevelse av den levda världen (Kvale & Brinkmann, 2014). Övriga deltagare 

påverkades följaktligen också av sina livs- och yrkeserfarenheter, även om vi som 

intervjuare inte fick veta på vilket sätt. Det finns inget sådant som en ideal intervjuperson, 

som Kvale och Brinkmann (2014) poängterar. Olika personer ger olika svar, som kan vara 

värdefulla på sitt sätt. 

 

Transkriberingen skedde så snabbt som möjligt efter att intervjun genomförts, ofta samma 

dag, eller nästkommande. Detta var en styrka eftersom det tydliga minnet av intervjun 

snabbt kopplades ihop med det skriftliga materialet, och gav en tydligare bild av mötet och 

det som sagts. Danielson (2017b) menar att en noggrant genomförd transkribering 

underlättar analysen, vilket vi tog fasta på och nedtecknade nyanser och kroppsspråk, 

genom att anteckna pauser, betoningar och gester. Intervjuerna delades upp så att en gjorde 

fyra stycken och en gjorde fem, och de intervjuer den andre genomfört, både lyssnades- 

och lästes igenom ett flertal gånger av den andre. På detta sätt fick båda författarna en bra 

uppfattning om hela analysenheten.  

 

Studiens syfte skulle kunna uppfattas som kontroversiellt, då det handlade om att studera 

människor i en specifik grupp. Sjuksköterskorna var noga med att påpeka att de inte såg 

muslimska kvinnor som en homogen grupp, trots att de delar samma religiösa övertygelse. 

Vi upplevde att sjuksköterskorna genomgående var rädda för att generalisera, och i vissa 

fall hade svårt att uttrycka sina erfarenheter kring patientgruppen. Viljan att framhålla att 

de inte skilde på muslimer och icke-muslimer upplevde vi i vissa fall begränsade deras 

berättelser om situationer de varit med om. Något som kan ha påverkat intervjupersonerna 

var att samtalen spelades in. Det märktes i några fall att intervjupersonen slappnade av och 

pratade mindre “politiskt korrekt” när inspelningen stängdes av, ett fenomen som Kvale 

och Brinkmann (2014) menar inte är ovanligt i kvalitativa intervjuer. 
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En styrka genom intervjuprocessen var att båda författarna tidigare arbetat som 

journalister, vilket möjligtvis gjorde att svaren blev mer omfattande och de intervjuade 

sjuksköterskorna tryggare i situationen. Innan själva intervjun startade var vi måna om att 

småprata med sjuksköterskorna och få dem att slappna av, något som Polit & Beck (2017) 

menar påverkar intervjun positivt. Vanan att lyssna aktivt och ställa relevanta följdfrågor 

påverkade eventuellt också intervjuernas kvalitet i positiv riktning. I och med att vi båda är 

vana intervjuare såg vi ingen poäng med att vara tillsammans under intervjutillfällena, då 

detta, liksom Danielson (2017a) nämner, snarare kan göra deltagaren nervös och dessutom 

är mer tidskrävande.  

 

I analysprocessen användes Kristensson (2014) som referens och modell och utifrån hans 

rekommendation konstruerades ett “kategoriträd”, där intervjuernas tydligaste linjer blev 

synliga. Analysschemat gjorde det överskådligt vilka teman som var mest vanligt 

förekommande, och i vilka situationer sjuksköterskorna upplevt liknande- eller skilda 

företeelser. Kristensson (2014) menar att den text som inte besvarar syftet ska tas bort. 

Detta arbetssätt kan innebära en risk, eftersom intervjusvar kan uppfattas olika relevanta 

genom olika delar av analysprocessen. Svar som först inte verkade besvara syftet kunde 

efter en djupare analys visa sig göra det. För att undvika denna fallgrop rödmarkerades text 

som besvarade syftet, medan ursprungsintervjuerna fanns kvar i samma dokument. Trots 

att de meningsbärande enheterna lades in i analysschemat behövde vi vid flera tillfällen gå 

tillbaka och jämföra med ursprungsintervjuerna. Ibland behövde nya citat tas ut och ibland 

behövdes större delar av citatet tas med för att texten skulle bli begriplig, något som 

Danielson (2017b) menar är viktigt för att inte textens innebörd ska gå förlorad. I vissa fall 

behövde intervjuerna läsas på nytt för att göra oss påminda om helheten och den 

underliggande meningen i det som sas.  

 

Vi anser att metoden fungerade väl för att besvara studiens syfte och att samma studie inte 

hade kunnat genomföras med någon annan metod.  

 

Slutsats   

Sjuksköterskorna upplever öppenhet som avgörande i mötet med kvinnliga muslimska 

patienter - ett möte som de poängterar innebär stora variationer utifrån patientens 

kulturella-, individuella- och språkliga förutsättningar. De använder underlättande faktorer 

som tolk, tekniska hjälpmedel och flerspråkiga kollegor för att överbrygga 

kommunikationshinder i mötet. I de fall sådana hjälpmedel inte finns att tillgå känner 

sjuksköterskorna frustration över att inte kunna ge fullgod information om behandling och 

åtgärder, och uppfylla kriterierna för informerat samtycke. Sjuksköterskorna tillmötesgår, 

då det är praktiskt möjligt, de muslimska kvinnornas behov av exempelvis åtskillnad 

mellan könen och täckande klädsel. I mötet med den kvinnliga muslimska patienten 

behöver sjuksköterskorna avsätta såväl tid som rum för närstående, som uppfattas som en 

integrerad del av patienten. 

 

Fortsatta studier 

Sjuksköterskorna upplevde att religiös eller kulturell bakgrund inte påverkade 

omvårdnaden nämnvärt, samtidigt som de kunde beskriva konkreta situationer där 

kulturella, religiösa och språkliga olikheter ledde till missförstånd och dilemman för både 

dem och patienterna. Utifrån detta vore det intressant att studera om rädslan för att framstå 
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som fördomsfull leder till att kulturella olikheter som påverkar vården förbises och inte 

diskuteras i tillräckligt stor utsträckning.  

Det hade också varit intressant att forska vidare kring tekniska hjälpmedels betydelse inom 

den transkulturella omvårdnaden. Då åsyftas framförallt mobiltelefoner eller hemsidor och 

appar som översätter språk eller ger information om kulturella skillnader. Vidare har vi 

genom denna studie fått ökad kunskap om fördelarna med att ha en mångkulturell 

personalstyrka. Detta skulle kunna undersökas utifrån frågeställningar kring kulturell 

mångfald i personalgrupp kontra patientgrupp. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

Resultatet visar bland annat att kulturellt kompetent vård kan vara komplicerat att utföra 

om sjuksköterskan inte har tillräckliga kunskaper. Genom denna studie kan vårdgivare 

uppmärksammas på några vanliga situationer som uppstår i mötet med muslimska kvinnor, 

och hitta strategier för hur eventuella utmaningar kan hanteras, och kulturella olikheter 

överbryggas. Samtidigt kan fyndet om diskrepansen mellan sjuksköterskans öppenhet och 

oviljan att ta upp problem vara ett incitament för att, på arbetsplatser, våga ta upp denna 

typ av frågor, som ibland kan vara känsliga.  

 

Särskilt tack 

Stort tack till de sjuksköterskor som medverkat och delat med sig av sina erfarenheter. 

Utan er hade inte studien gått att genomföra. Tack också till alla verksamhetschefer som 

tagit sig tid att hjälpa oss i rekryteringsprocessen. Även tack till vår handledare och 

handledningsgrupp som kommit med värdefull feedback under arbetets gång. 
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BILAGA A 

 

  

                                                                                                      Stockholm 2018-02-XX 

Till verksamhetschef 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

  

  

Hej, 

vi heter Linda Lundqvist och Malin Candell och är sjuksköterskestudenter (termin 5) som 

ska genomföra ett självständigt arbete under vårterminen, omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör transkulturell omvårdnad; mer specifikt sjuksköterskors 

upplevelse av att möta muslimska kvinnor. Ytterligare information om studien finner Du i 

medföljande brev. 

  

Om Du godkänner att studien genomförs vid x kliniken, är vi tacksamma för Din 

underskrift för godkännande i medföljande underlag. Denna kan med fördel scannas och 

returneras med e-post, eller enligt överenskommelse mellan oss. Om du önskar ett annat 

tillvägagångssätt så hör av Dig till oss. Vi är också mycket tacksamma om Du kan tänka 

dig att hjälpa oss genom att kontakta sjuksköterskor Du tror kan vara aktuella för vår 

intervjustudie. 

  

Om Du känner tveksamhet för genomförande av denna studie vid Er klinik eller har 

ytterligare frågor om studien är Du mer än välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

   

Med vänliga hälsningar    

  

  

__________________________                                __________________________ 

Malin Candell, student                                                Linda Lundqvist, student   

Mobil: 076-242 26 88                                                 Mobil: 073-043 49 40 

Mail: malin.candell@stud.shh.se                                Mail:linda.lundqvist@stud.shh.se 

 

  

__________________________           

Camilla Tomaszewski (högskoleadjunkt), handledare 

Tel: 08-406 29 24 

Mail: camilla.tomaszewski@shh.se 
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BILAGA B 

 

Om studien ”Transkulturell omvårdnad – sjuksköterskans möte med kvinnliga 

muslimska patienter” 

 Under de senaste åren har det skett en ökad invandring till Sverige. Enligt Statistiska 

centralbyråns befolkningsstatistik flydde år 2016 drygt 160 000 människor hit, främst från 

länder med övervägande muslimsk befolkning (SCB, 2017*). 

Vid kontakt med svensk sjukvård kan mötet mellan patient och vårdare med skild kulturell 

och/eller religiös bakgrund erbjuda nya utmaningar. I hälso-och sjukvårdslagen [HSL] 

instiftas att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet (SFS, 2017:30, kap. 3, 1 §). I sjuksköterskans 

professionella ansvar ingår att främja mänskliga rättigheter samt respektera värderingar, 

sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer. Patienten ska få korrekt och 

kulturellt anpassad information, samtidigt som sjuksköterskan ska vårda i enlighet med 

professionella värden som respektfullhet, lyhördhet och medkänsla. 

  

Syftet med denna studie är att beskriva hur sjuksköterskor upplever mötet med muslimska 

kvinnor inom den somatiska vården. 

  

För att kunna genomföra studien ämnar vi intervjua legitimerade sjuksköterskor från olika 

vårdavdelningar och sjukhus i Stockholms läns landsting. Målsättningen är att sex till åtta 

sjuksköterskor ska medverka i studien, att de har varit yrkesverksamma i minst ett år och 

att de har erfarenhet av kvinnliga muslimska patienter. Intervjuerna kommer genomföras 

under februari månad och vara helt konfidentiella för de som deltar. Alla intervjuer 

kommer att spelas in för att transkriberas ordagrant, och därefter analyseras efter ett 

kodschema. Materialet kommer endast att vara tillgängligt för studiens författare och 

handledare, och informanterna kommer att avidentifieras i den färdiga skriftliga studien. 

Medverkan är helt frivillig och kan avbrytas utan angiven orsak. Intervjuerna beräknas ta 

20-30 minuter, och kan genomföras på den plats informanten önskar. Vi formulerar 

frågeställningar i förväg, men intervjun är flexibel så till vida att uppföljande frågor kan 

förekomma. 

  

Studien beräknas vara klar i april, och kommer därefter att finnas tillgänglig på portalen 

DiVa. Vi skickar naturligtvis gärna vårt färdiga arbete till er, om intresse finns. 

  

Vill du ha mer information om vårt självständiga arbete, tveka inte att kontakta oss: 

 

Linda Lundqvist 

linda.lundqvist@stud.shh.se 

0730-434940 

  

Malin Candell 

Vår handledare: 

Camilla Tomaszewski, högskoleadjunkt 

camilla.tomaszewski@shh.se 

08-406 29 24 

malin.candell@stud.shh.se 

0762-422688 

  

  
*http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring 

  

                 

mailto:linda.lundqvist@stud.shh.se
mailto:camilla.tomaszewski@shh.se
mailto:malin.candell@stud.shh.se
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/
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BILAGA C 

 

 

Underlag för godkännande från verksamhetschef                                            

  

  

  

Jag godkänner härmed att Linda Lundqvist och Malin Candell får intervjua sjuksköterskor 

på kliniken/avdelningen i genomförandet av sitt självständiga arbete för Sophiahemmet 

Högskola. 

  

  

  

  

  

__________________________ 

Ort, datum 

  

  

  

__________________________ 

Namnteckning verksamhetschef/ansvarig chef 

  

  

  

__________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA D 

Intervjuguide för studien ”Transkulturell omvårdnad – sjuksköterskans möte med 

kvinnliga muslimska patienter” 

 

Informera om: 

● Anonymitet; avidentifiering och ingen tillgång för utomstående. 

● Intervjun spelas in, endast för ordagrann transkribering 

● Intervjupersonen är fri att hoppa över frågor eller avbryta intervjun om den så 

önskar 

● Samtycke; blankett för underskrift (muntlig och skriftlig information) 

  

Bakgrundsfrågor 

● Hur lång yrkesverksamhet som sjuksköterska? 

● Kön, ålder? 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad är det första du tänker på när du hör uttrycket Transkulturell omvårdnad? 

 

2. Kan du berätta om när du har mött och vårdat muslimska kvinnor? 

● Hur vanligt förekommande? 

● Beskriv genom exempel? 

 

3. Beskriv situationer i mötet som kan uppstå 

● Hur kände du i dessa situationer? 

● Upplevde du några utmaningar i mötet – i så fall vilka? 

 

4. Berätta om de strategier du använt inför mötet med olika kulturer? 

● Finns strategier/särskilda program? 

● Vad kunde du ha gjort bättre, om något? 

  

5. Berätta om eventuella närståendes delaktighet i mötet? 

● Hur har du upplevt dessa situationer? 

 

6. Vilka faktorer tycker du påverkar mötet, berätta om upplevelser och erfarenheter! 

 

7. Hur väl tycker du att personcentrerad omvårdnad fungerar i praktiken, i mötet med 

patienter med annan kulturell bakgrund? 

● Utmaningar? 

● Yttre påverkan? 

 

8. Vilken kunskap behöver sjuksköterskor om transkulturell omvårdnad? 

 

9. Finns det något du vill tillägga? 
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BILAGA E 

 

 
  

                                                                                                           

  

  

 Samtycke om deltagande i studien 

”Transkulturell omvårdnad – sjuksköterskans möte med kvinnliga muslimska 

patienter” 

  

  

  

  

Härmed godkänner jag mitt deltagande i ovanstående studie. Jag har informerats om 

studiens syfte och genomförande, samt att mitt deltagande är frivilligt och kan avbrytas 

utan angiven orsak. Mitt deltagande är konfidentiellt, och den ljudinspelning som görs av 

intervjun kommer inte att vara tillgänglig för obehöriga. 

  

  

  

  

  

  

___________________________                                         _________________________ 

Namnunderskrift.                                                                    Datum och ort. 

  

  

  

____________________________ 

Namnförtydligande. 

 


