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Sammanfattning 

Bakgrund Antalet människor som tvingas lämna sina hem på grund av krig och förföljelse ökar. Bland 
dessa finns asylsökande barnfamiljer som söker trygghet i Sverige.  Att arbeta som sjuksköterska inom 
barnhälsovården innebär att ställas inför nya utmaningar när det gäller att bemöta dessa familjer på 
bästa sätt. En förutsättning för att detta mål skall uppnås är att sjuksköterskan inom barnhälsovården 
arbetar familjefokuserat, det vill säga att se och bemöta barnet och familjen som en helhet och ta hänsyn 
till familjens kulturella bakgrund. 

Syfte Var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med asylsökande familjer inom 
barnhälsovården.  
Metod En kvalitativ semistrukturerad intervju genomfördes med tolv sjuksköterskor inom 
barnhälsovården. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  Analysen resulterade i tre 
kategorier och åtta subkategorier. 

Resultat Kategorierna som framkommer är; utmaningar, begränsningar samt utveckling. Det finns en 
utmaning i mötet med människor från andra kulturer på grund av missförstånd och kulturkrockar. 
Barnhälsovårds sköterskor upplever begränsningar på grund av bland annat kulturella skillnader och 
kommunikationssvårigheter. De finner arbetet med asylsökande barnfamiljer utvecklande både 
personligen och i arbetet. 

Slutsats Sjuksköterskan inom barnhälsovården är en nyckelperson för de asylsökande familjerna. Hen 
skall applicera transkulturell omvårdnad och familjefokuserad omvårdnad som komplement till 
varandra för att säkerställa ett gott möte. 

 
Nyckelord: Asylsökande, Barnhälsovård, Familjefokuserad omvårdnad, Transkulturell omvårdnad 
 



 

  

Summary 
 
Background the number of people forced to flee their home because of war and persecution is 
increasing. Those fleeing include families with children seeking asylum and safety in Sweden.  This 
situation presents a new set of challenges for Child Health Nurses in particular when it comes to 
responding to these children and families more effectively. A prerequisite for achieving this objective is 
that the nurse operates a family-oriented approach-, that is, to address the family as a whole and to be 
cognisant of their cultural backgrounds.  
Purpose was to describe the nurses' experiences of meeting asylum seeking families within the child 
health services. 
Method A qualitative semi structured interview was conducted with twelve nurses in child health care. 
The interviews were analyzed with qualitative content analysis. The analysis resulted in three categories 
and eight subcategories.  
Results and Analysis the categories found were; challenges, constraints and development. There is a 
challenge in dealing with people from different cultures due to misunderstandings and cultural conflicts. 
Children Health Nurses experience restrictions on ground such as the cultural differences and 
communication difficulties. They find working with asylum seeking children and their families 
developing. 
Conclusion Child Health Care Nurses are key persons for the asylum seeking families. They should 
apply a transcultural nursing care and family-centered nursing as a complement to ensure a good 
meeting. 

Keywords: Asylum seekers, Child health care, Family Nursing, Transcultural nursing 
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Inledning 

 

Människor världen över tvingats att lämna sina hem på grund av krig, förföljelse och fattigdom. År 
2016 tvingades 65,6 miljoner människor att fly, av dessa var 22,5 miljoner flyktingar och 2,8 miljoner 
asylsökande. Mer än hälften av dessa var barn (UNHCR, 2016). Antalet personer som sökte asyl i 
Sverige ökade från 81 000 år 2014 till 163 000 år 2015 (Statistiska centralbyrån, 2016). Att komma till 
ett annat land innebär att plantera om sina rötter i ny jord, sköta om dem för att kunna växa och 
blomma igen och hitta rätt i den nya tillvaron (Ascher, 2010).  Att söka asyl i ett främmande land kan 
innebära en utsatthet och präglas av känslor som ensamhet och sorg och dessa människor kan bära på 
traumatiska upplevelser och utsätts för psykiska påfrestningar (Strijk, Van Meijel & Gamel, 2010). 

“När det förflutna är närvarande kan det vara svårt att vara här och nu. När framtiden är oviss och 
det kanske finns hot om att tvingas tillbaka till det förflutna är det ofta omöjligt att lägga det 

förflutna bakom sig” (Ascher, 2010). 

Sjuksköterskor inom barnhälsovården upplever otillräcklighet i mötet med asylsökande barnfamiljer 
och efterlyser mer kompetens inom området (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006). Sjukvården i 
Sverige är i ständig förändring då den måste anpassas till omvärlden. Sjuksköterskor inom 
barnhälsovården måste rusta sig för nya utmaningar då Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Bakgrund 

Asylsökande 

Med asylsökande menas en person som kommer till Sverige för att söka skydd och hen har inte fått ett 
slutligt svar på ansökan om att få uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2016b). År 2016 sökte 28 939 
personer asyl i Sverige, varav 10 909 var barn vilket innebär en människa som inte fyllt 18 år (Unicef, 
1989). Det finns barn som skall ges särskild uppmärksamhet inom barnhälsovården (Socialstyrelsen, 
2014). I denna grupp ingår barn till flyktingar och ensamkommande barn då dessa ses som en 
riskgrupp ur ett psykosocialt och psykiskt hälsoperspektiv (Goodman, 2004), många av dessa barn 
mår psykiskt dåligt och får inte alltid den vård de behöver (Barnombudsmannen, 2017).  
Sjuksköterskan inom barnhälsovården (i det här arbetet fortsättningsvis benämnd som BHV- 
sköterskan) skall ha insikt i hur skilda levnadsförhållanden påverkar hälsan samt ha en helhetssyn för 
att främja barnets och familjens hälsa och välbefinnande. Hen behöver visa lyhördhet för familjer vars 
sociala nätverk ryckts bort och vara uppmärksam på de traumatiska upplevelser som kan finnas i 
familjens bagage (Williams, Cassar, Siggers & Taylor, 2016). Barn och ungdomar som har sökt asyl i 
Sverige har rätt till kostnadsfri hälso- och sjukvård (SFS 1982:763; Migrationsverket, 2016a). Alla barn 
har lika värde och rättigheter, inget får diskrimineras (UNICEF, 1989). Asylsökande barnfamiljer är en 
målgrupp som BHV-sköterskan möter i det dagliga arbetet (socialstyrelsen, 2014). 

 

Barnhälsovården i Sverige  

Till barnhälsovårdens (BHV) målgrupp räknas alla barn från födseln fram till barnet börjar 
förskoleklass (alternativt första klass om barnet inte går i förskoleklass) samt deras vårdnadshavare. 
BHV har till uppgift att främja barnets hälsa, välbefinnande och utveckling. Dess uppdrag är att arbeta 
utifrån ett fastställt program för BHV som innefattar hälsoövervakning, hälsovägledning samt 
föräldrastöd (Socialstyrelsen, 2014) vilket innebär att tidigt identifiera och bistå med åtgärder vid 
eventuella brister i barnets hälsa, närmiljö eller familjeförhållanden (Ibid.). Socialstyrelsen har ett 
övergripande ansvar för hur svensk BHV skall utformas. I Hälso och sjukvårdslagen (HSL) 
framkommer att BHV skall eftersträva “En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen med respekt 
för människors lika värde”. Lagen belyser att svensk sjukvård skall förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador och de förebyggande åtgärderna skall vara både individ och miljöinriktade 
(SFS; 1982:763). Barnkonventionen understryker varje barns rätt till god hälsa och sjukvård och 
framhåller även barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det gäller inte endast barnets fysiska 
hälsa utan också den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen (Unicef, 1989).  

För att BHV skall fungera likvärdigt nationellt finns en nätbaserad rikshandbok framtagen. Här finns 
kunskapsunderlag och en guide till hur arbetet inom BHV ska utformas. Rikshandboken finns till för 
alla professioner inom verksamheten och uppdateras kontinuerligt (Socialstyrelsen, 2014). 

BHV kan ingå som en del av en familjecentral och drivas i offentlig eller privat regi. På 
familjecentralen finns: öppen förskola, mödrahälsovård samt socialtjänst och här arbetar ett flertal 
yrkesmän med olika huvudmän, alla arbetar enade med barnfamiljer i fokus (Rikshandboken, 
2015).  Inom BHV arbetar förutom specialistsjuksköterskor, läkare med specialistkompetens inom 
pediatrik, allmänmedicin eller barnpsykiatri. Som stöd i det psykosociala arbetet finns kurator samt 
barnhälsovårdspsykolog. Andra yrkeskategorier såsom dietist, socionom, logoped samt ortoptist 
förekommer inom vissa landsting (Socialstyrelsen, 2014). 

BHV- sköterskan är en nyckelperson inom BHV och utför den största delen av arbetet och har oftast en 
specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska alternativt en examen med inriktning mot hälso- 
och sjukvård för barn och ungdom (Ibid.). BHV-sköterskan möter olika typer av barnfamiljer som 
skiljer sig i kulturell bakgrund och sammansättning. Hens medvetenhet kring detta inverkar på 
verksamhetens utformning, informationsgivning samt bemötandet då hon arbetar med hela familjen i 
fokus (Casey, 2007).  

Familjefokuserad omvårdnad 

En familj definieras som är en grupp människor vilken förenas av starka emotionella band, en känsla 
av samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv, den innefattar människor som 
bryr sig om varandra (Wright, Watson & Bell, 2002). Ett användbart synsätt är att familjen består av 



 

  

de individer som uppger sig tillhöra den (Ibid.). I begreppet familjefokuserad omvårdnad ses familjen 
som en helhet där lika stor hänsyn tas till individen, barnet i det här fallet som till resterande familjen 
(Bell, 2009). 

Hur BHV-sköterskan ser på familjebegreppet påverkar förhållningssättet till familjen och därigenom 

omvårdnaden (Wright et al., 2002). Ett annat synsätt inom vård och omsorg är att sätta barnet i fokus 
utan att belysa det sammanhang det tillhör. Familjefokuserad omvårdnad utgår från att barnen och 
familjen ses som en enhet, där medlemmarna påverkar varandra. När barnet ingår i ett sammanhang 
påverkas inte enbart barnet i fråga utan hela familjen (Ibid.) 

Familjecentrerad vård innebär att familjen ses som ett system där varje person i familjen utgör en del 
i systemet och barnet förstås bäst i det sammanhang hen tillhör, såsom dennes familj (Benzein, 
Hagberg & Saveman 2017a; Saveman & Benzein, 2001). Familjerelaterad vård innebär att antingen 
sätts barnet eller de anhöriga i fokus och de övriga hamnar i bakgrunden. Ovanstående begrepp skall 
sjuksköterskan använda som komplement till varandra (Benzein et al., 2017a). Ett systemiskt 
förhållningssätt innebär att om en familjemedlem påverkas, drabbas även resten av familjen. Fokus 
förflyttas från individen till gruppen och belyser relationer och samspel (Ibid.), om en familjemedlem 
är sjuk drabbas även resten av familjen och det är av vikt att involvera hela familjen (Golsäter, 
Henricson, Enskär & Knutsson, 2016). 

BHV-sköterskans arbete med asylsökande familjer innebär att se till dess styrkor och resurser i 
stödjande samtal, vilket bidrar till anpassningen i det nya hemlandet (Samarasinghe, 2012). Det är av 
vikt att ta tid att lyssna till alla familjemedlemmar. Utrymme skall ges för den egna identiteten men 
även fokusera på familjens identitet. Målet är att öka familjens förståelse för varandra och för olika 
sätt att vara och agera samt att se nya möjligheter (Persson & Benzein, 2014). BHV-sköterskan 
bedömer och identifierar barnets och föräldrarnas behov, skall ha ett föräld perspektiv och inta ett 
öppet förhållningssätt. Informationsgivning skall vara opartiskt, begriplig samt ges på ett stödjande 
sätt (Coyne, O´Neill, Murphy, Costello & O´Shea, 2011). 

Barnhälsovårdsköterskans roll i mötet med asylsökande barnfamiljer 

BHV-sköterskans hälsofrämjande synsätt kan stärka familjen till god hälsa genom att bland annat 
tillgodose familjens behov av kunskap, utbildning och information (Svensk sjuksköterskeförening, 
2005). Hälsa är ett av flera konsensusbegrepp inom kunskapsområdet omvårdnad och definieras 
enligt World health organisation (WHO) som: “Ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt 
välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom eller svaghet” (WHO, 1946). Ett gott möte mellan 
BHV-sköterskan och familjen definieras som en omvårdnadsåtgärd som främjar hälsa. Det är i mötet 
med familjerna som BHV-sköterskan ger och tar emot information, samt kartlägger hälsofrämjande 
åtgärder som ska vidtas (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017 b; Duffy, 2003). 

Det har visat sig att det finns en rädsla hos BHV-sköterskor att informationen de ger vid hälsosamtal 
med asylsökande familjer, skall missförstås (Johansson, Golsäter & Hedberg, 2016) och uppfattningar 
gällande hälsa och ordets innebörd skiljer sig mellan kulturer, vilket skapar en osäkerhet (Ibid.). 
BHV-sköterskans stödjande funktion intas genom empatiskt, holistiskt samt kulturrelevant etiskt 
förhållningssätt (Tavallali, Kabir & Jirwe, 2014). Hens personliga attribut och professionella kvalitet 
har betydelse för att familjen skall uppleva god omvårdnad. Förmågor som att lyssna, visa empati och 
respekt, vara uppmärksam, känslig, ödmjuk, respektfull samt att visa intresse för individen är av 
betydelse (Ibid.). Att inte kunna kommunicera direkt med barnen och föräldrarna samt att vara 
beroende av tolk ökar känslan av osäkerhet hos BHV- sköterskor (Degni, Suominen, Essén, El Ansari 
& Vehviläinen-Julkunen, 2012; Swan, Schottelkorb & Lancaster, 2015). Då tolksamtal förekommer bör 
frågorna översättas på ett respektfullt sätt och hänsyn skall tas till kulturella aspekter (Johansson, 
Golsäter & Hedberg, 2016). Barriärer mellan asylsökande familjer och sjukvården tenderar att handla 
om kulturskillnader och är språkrelaterade (Burchill, 2011; Burchill & Pevalin, 2012; Degni, Suominen, 
Essén, El Ansari & Vehviläinen-Julkunen, 2012; Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2010). 

Transkulturella möten 

För att säkerställa god omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle skall BHV-sköterskan vara öppen och 
ha kunskap om barnets samt de närståendes unika kultur (Leininger, 2002). Detta synsätt motverkar 
fördomar och missförstånd samt bidrar till säker vård (Leininger & McFarland, 2002; Leininger, 
2007). Genom kunskap om asylsökande och skilda kulturer kan en universell omvårdnad uppstå 
(Leininger, 2002.). En modell utarbetad för att beskriva kulturell kompetens i hälsovårdsarbete 
baseras på fyra komponenter: kulturmedvetenhet, kulturell kunskap, kulturell färdighet samt 
kulturella möten i omvårdnad (Campinha-Bacote, 2002). Kulturella möten är en inlärningsprocess där 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gols%C3%A4ter%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henricson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ensk%C3%A4r%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knutsson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865250


 

  

BHV-sköterskan lär känna patientens kultur, tro, värderingar och seder. För att åstadkomma detta 
måste hen först och främst vara medveten om den egna kulturella bakgrunden och utforska möjliga 
fördomar och förutfattade meningar gentemot andra kulturer (Ibid.). 

BHV-sköterskor skall ha förståelse för familjens sociala sammanhang, språk, kommunikationsmönster 
(Leininger, 2002), skilda kulturers syn på hälsa och vård samt ta hänsyn till individuella kulturella 
behov (Leininger & McFarland, 2002; Leininger, 2007). Ett flertal BHV-sköterskor är inte nöjda med 
deras formella och kliniska kompetens samt saknar de riktlinjer i bemötande av asylsökande barn och 
familjer (Burchill, & Pevalin, 2012; Hultsjö & Hjelm, 2005; Swan et al., 2015). Svårigheter upplevs 
också i att hantera föräldrarnas förväntningar (Burchill & Pevalin, 2012; Swan et al., 2015). Formell 
utbildning i skilda kulturer kan minska BHV-sköterskors upplevelse av misslyckande (Burchill & 
Pevalin, 2012; Hultsjö & Hjelm, 2005; Swan et al., 2015).  

För att upprätthålla säker vård är god kommunikation av betydelse (Priebe et al., 2011) och egna 
erfarenheter, tolkningar och referenser påverkar kommunikationsprocessen. Missförstånd kan 
förekomma trots att budskapet upplevs ha levererats klart och tydligt (Marleah, Oetzel, & Sklar, 2014). 
BHV-sköterskors arbetsbelastning har inverkan på patientsäkerheten (Aiken et al., 2014) och hen 
upplever svårigheter i att ansvara för ett stort antal barn med utländsk bakgrund (Swan et al., 2015). 

 

Motiv till studien 

Ofrivilligt immigrerade familjer lever under negativ stress i anpassningen till det nya hemlandet (Strijk 
et al., 2010) och här finns utmaningar för BHV-sköterskan i mötet med familjerna. Familjens 
välbefinnande och hälsa är under hot, dels för barnet men även familjens sammanhållning och 
funktion. 
Arbetet med asylsökande barnfamiljer kan försvåras på grund av språkförbistringar, kulturella 
skillnader samt olika syn på vård och behandling (Swan et al., 2015). Mötet med asylsökande 
barnfamiljer ställer nya krav på BHV-sköterskors kompetens och det finns fortfarande lite forskning 
inom området och av den anledningen är ämnet relevant (Berlin et al., 2006). 

  



 

  

Syfte 

 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med asylsökande familjer inom 
barnhälsovården. 

Material och metod 

Design 

En kvalitativ design valdes då syftet handlade om BHV-sköterskors erfarenheter av att möta 
asylsökande barnfamiljer (Henricson & Billhult, 2017; Polit & Beck, 2012). För att få en fördjupad 
förståelse för BHV- sköterskors erfarenheter valdes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2004) som lämplig analysmetod (Elo & Kyngäs, 2008; Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2017). Studien hade en induktiv ansats då den utgick från empirin och analyserades förutsättningslöst 
(Elo & Kyngäs, 2008). 
 

Urval och datainsamling 

Urvalet gjordes ändamålsenligt och endast deltagare som kom i daglig kontakt med asylsökande 
barnfamiljer inkluderades (Polit & Beck, 2012; Danielsson, 2017a). Inklusionskriterier var 
sjuksköterskor med specialistutbildning inom BHV som hade minst två års yrkeserfarenhet 
(Danielson, 2017 b). För att komma upp i önskat antal informanter som beräknades vara mellan tolv 
till femton BHV-sköterskor (Kvale & Brinkmann, 2009), riktades förfrågan till barnavårdscentraler i 
områden med stor andel asylsökande familjer. Tre verksamhetsansvariga inom en region i södra 
Sverige kontaktades via mejl under våren och ett informationsbrev bifogades (Bilaga 1). När 
semesterperioden närmade sig, hade ingen respons kommit och kontakt togs via telefon till berörda 
chefer. Efter semestern svarade en av tre verksamhetsansvariga att mejl hade skickats ut tillsammans 
med informationsbrev till en berörd vårdenhetschef. Hen mejlade ut informationsbrevet till de 
anställda (Bilaga 2). Två tackade ja till en intervju och tid och plats bestämdes. De andra två 
verksamhetsansvariga kontaktades ytterligare via mejl och telefon. Efter ytterligare en månad 
meddelades att mejl skickats ut till berörda vårdenhetschefer. Då ingen respons kom från de två 
vårdenhetscheferna togs ännu en telefonkontakt. Därefter vidarebefordrades informationsbrev till 
berörda BHV-sköterskor. Då inget gensvar kom kontaktades enskilda BHV-sköterskor per telefon. När 
kontakt tagits med BHV-sköterskor på sju olika BHV hade tio stycken informanter från sex BHV givit 
sitt medgivande att delta. På den sjunde BHV uppgavs att de sällan kommer i kontakt med 
asylsökande och valdes därmed bort. Tid och plats för intervjun bestämdes. Totalt tackade tolv BHV-
sköterskor ja till att delta, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Deltagare i studien.  

Bakgrundsvariabel Antal 
informanter 

Ålder på  
informanterna 

Antal 
yrkesverksamma 
år 

Kön kvinnor 

Distriktssköterska/ 
Barnsjuksköterska 

12 35 - 63 3 - 16 12 

 

Datainsamling 
Data samlades in med semistrukturerade individuella intervjuer för att deltagarna skulle kunna prata 
fritt och med egna ord (Polit och Beck, 2012). Frågeguiden bestod av en huvudfråga med tillhörande 
följdfrågor. Huvudfrågan var: Vill du berätta om dina erfarenheter av att möta asylsökande barn och 
familjer? (Danielson, 2017a) som skulle besvara syftet. De semistrukturerade intervjuerna gav 
författarna möjlighet att ändra ordningsföljd om informanternas tidigare spontant tagit upp ämnet. 
Intervjun spelades in med hjälp av mobiltelefon och pågick mellan tjugo till trettio minuter. 
Information om informanternas ålder, antal yrkesverksamma år samt kön samlades in. Intervjuerna 
genomfördes på informanternas arbetsplatser både enskilt och av båda författarna, sju intervjuer 
genomfördes tillsammans och fem utfördes enskilt. Innan varje intervju fick informanternas veta att 
de närsomhelst kunde välja att avbryta samt att intervjuerna inte skulle innehålla namn eller vilken 
arbetsplats informanterna arbetar på (Ibid.). 



 

  

Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades med utgångspunkt i Graneheim och Lundmans (2004) 
analysmodell för kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Danielson, 2017b; Graneheim & 
Lundman, 2004). Data bearbetades utifrån en manifest nivå, vilket innebär att enbart det synliga och 
explicita innehållet analyserades (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Intervjuerna lästes flera 
gånger av båda författarna. En allmän och översiktlig läsning gjordes för att få en helhetsbild över 
intervjuerna följt av en noggrann och fördjupad läsning. Transkribering av intervjuer skedde i nära 
anslutning till intervjutillfället (Graneheim & Lundman, 2004). I det transkriberade materialet 
tilldelades varje deltagare ett nummer och deras utsagor markerades med röd färg medan 
intervjuarens text markerades med I (Danielson, 2017b). Detta för att skilja mellan informanternas 
utsagor och intervjuarens frågeställningar.  
Allt insamlat material transkriberades på samma sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). Transkriberingen 
uppdelades på fem och sju intervjuer var. Texterna delades in i meningsbärande enheter som innehöll 
viktig information som svarade på syftet, vilket kunde bestå av en del av en mening, en hel mening 
eller flera meningar. Kondenserade meningsbärande enheter urskildes med avsikt att förkorta texten 
samtidigt som kärnan i innehållet bibehölls. Kodningen styrdes av insamlat data (Graneheim & 
Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009). Koder skapades ur de meningsbärande enheterna i form 
av ord och fraser och grupperades därefter i olika kategorier som innehöll den centrala innebörden i 
intervjuerna. Subkategorier skapades ur alla kategorier. Från det analyserade materialet framkom tre 
kategorier och åtta subkategorier. Exempel på analysprocessen i tabell 2. 
 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen från meningsbärande enheter till en kategori  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
mening 

Kod Subkategori Kategori 

Jag blev ju en kontakt- 
person för henne, hon ville  
komma hit flera gånger för här 
 fanns ett stöd. 
 

Blev en kontakt-
person. Här 
fanns stöd. 

Kontaktperson 
 
Stöd 

Sjuksköterskans 
stödjande 
funktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utmaninga
r 

Där fanns det en mamma  
som hade fött sitt första 
barn och var ju verkligen i kris, 
 fött barn och flytt från sin 
 man och sen hade hon två 
 barn i sitt hemland. 
 

Fått barn är i kris 
och får inte vara 
nära sin familj 

Livskris 
 
Långt ifrån sin 
familj 

familjens 
psykiska 
påfrestningar  

Jättemycket frustration över 
deras situationer. Man få 
dela väldigt mycket, man få 
höra jättemycket, mycket 
frustration över att jag 
faktiskt inte kan hjälpa med 
allt jag kan inte lösa allt. 

De är frustrerad 
och jag känner 
mig frustrerad, 
med.  

Frustration Känslomässig 
påverkan 

 
Etiska överväganden 

Etiska överväganden har utförts utifrån Vetenskapsrådets fyra forskningsprinciper vilket innefattar 
informationskravet, informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2017). Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolan i Jönköpings protokoll utfördes innan 
informationsbrev skickades ut (Jönköping University, 2016).  

 Vad gäller informations- och konfidentialitetskravet fick informanterna skriftlig information via mail 
gällande studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt.  

Informationskravet uppfylldes genom att informanterna fick grundlig information gällande studien 
och dess syfte. Information delgavs både via mail och på plats innan intervjun påbörjades.  

När det gäller konfidentialitetskravet vid presentation av resultatet valdes citat ut så att informanterna 
inte kunde identifieras. Kravet på informerat samtycke uppfylldes genom att deltagandet i studien var 
frivilligt (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna kände till rätten att de när som helst kunde avbryta 



 

  

intervjun utan att ange orsak. I denna studie har endast författarna haft tillgång till de inspelade 
materialet samt utskrifterna, inspelat material förvarades i kodad mobiltelefon så att ingen obehörig 
kan komma åt dem.  Nyttjandekravet framhölls då informanterna delgavs att materialet endast 
används i denna uppsats och raderas efter studiens genomförande. Informationen som framkommit 
vid intervjuerna har använts enbart för studiens ändamål (Ibid.). 

  



 

  

Resultat 

Efter bearbetning och analys av datamaterialet framkom tre kategorier och åtta subkategorier. 
Kategorierna utmaningar, begränsningar och utveckling presenteras som huvudrubriker. Under varje 
huvudrubrik följer tillhörande subkategorier, se tabell 3.  
Figur 1. Presentation av kategorier samt tillhörande subkategorier. 

 

Utmaningar 

Stödjande funktion  
Att skapa trygghet vid besöken på BHV är återkommande hos BHV-sjuksköterskorna då de tänker på 
vad familjerna har gått igenom innan de kom till Sverige och är måna om att skapa tillit mellan dem 
och familjerna. De vill att BHV ska ses som en plats dit de kan komma och känna trygghet och BHV-
sköterskorna uppger att en del av dessa familjer inte har någon annan att gå till som den första och 
enda kontakten. BHV-sköterskorna menar att basprogrammet får komma i andra hand och det 
viktigaste är att skapa goda relationer och att familjerna ska känna trygghet. Det är betydelsefullt att få 
familjerna att förstå att BHV-sköterskan inte är där för att döma, utan för att stötta och hjälpa. BHV-
sköterskor uppger att många av familjerna saknar baskunskaper och de får fylla en viktig funktion i att 
undervisa i basala kunskaper som till exempel hur en människokropp fungerar.  

 
“Ja dom har inte baskunskaperna föräldrarna som kommer hit, dom vet inte hur en människokropp 

fungerar, vi måste ha stor kunskap men på ett enkelt sätt och det kan vara svårt ibland” 
(BHV-sköterska 15 års erfarenhet) 

 
BHV-sköterskor talar om vikten av att anpassa informationen efter familjens förutsättningar, 
kunskaper och behov och se till helheten och inte så mycket på detaljerna. I mötet med asylsökande 
familjer anses det viktigt att familjerna själva får välja att berätta vad de vill och BHV - sköterskorna 
talar om vikten av att inte vara för frågvis. 
 

“Man får arbeta på ett annat sätt, det går inte att jobba med detaljer utan mer skapa trygghet och bara vara 
en vänlig själ” 

(BHV-sköterska 4 års erfarenhet) 

 
Känslomässig påverkan 
BHV-sköterskorna uttalar sig om att mötet med asylsökande barnfamiljer många gånger är väldigt 
känslomässigt laddat. Barnfamiljernas levnadsvillkor och historien om resan hit lämnar dem inte 
oberörda. Samtidigt känner BHV-sköterskorna maktlöshet och frustration inför att inte kunna hjälpa 
familjerna och lösa deras problematik. Vissa familjer saknar kunskap om vad de kan få för hjälp av 
BHV-sköterskan och de förväntar sig hjälp med boende, jobb med mera. Avsaknad av kontinuitet i 
arbetet då familjerna flyttar konstant ökar känslan av maktlöshet och gör att arbetet upplevs 
betungande.    

“Jättemycket frustration över deras situationer. Man får dela väldigt mycket, man får höra 
jättemycket, mycket frustration över att jag faktiskt inte kan hjälpa med allt, jag kan inte lösa allt”  



 

  

(BHV-sköterska 10 års erfarenhet) 
 

BHV-sköterskorna uttrycker frustration över den maktlöshet de upplever då asylsökande familjer får 
negativa besked och kommer till BHV med sin oro och ångest inför framtiden. Flera upplever en 
känsla av maktlöshet och otillräcklighet när de ser att familjer inte mår bra psykiskt. De beskriver att 
det är lätt att bli berörd när familjerna berättar om flykten till Sverige. 

 
“Kämpigt att höra hur de blivit misshandlade vid gränserna och hur de har tagit deras pass och 

så.  Hur dom lämnat delar av familjen i hemländerna för att barnen var för små och inte kunde vara 
tysta när dom skulle smyga och sådär” 

 (BHV-sköterska 4 års erfarenhet) 
 

Familjens psykiska påfrestningar 
BHV-sköterskorna upplever att många av de asylsökande barnfamiljerna ger uttryck för psykisk ohälsa 
vilket ses som en utmaning av BHV - sköterskan att bemöta. Föräldrarna mår inte bra, har ingen 
energi för att ta hand om barnen och orkar till exempel inte gå ut och låta dem springa av sig. 
Föräldrarna tycker att det är jobbigt att komma ut med barnen och leka med dem och orkar inte 
engagera sig.  
 

”Det är givet att det går ut över barnen också, alltså barn. Du kan ju märka barn som antingen är 
jättetysta eller jättestilla eller barn som far runt och är jätteoroliga”  

(BHV-sköterska 11 års erfarenhet) 
 
Asylsökande familjer upplevs leva i ständig frustration. Inte bara på grund av allt de varit med om på 
resan hit eller under kriget, utan även frustration över de förväntningar och förhoppningar de har om 
hur livet i Sverige skall bli.  När de väl anlänt till Sverige får de många gånger bo trångt i en lägenhet 
eller med främmande människor på ett boende och utöver detta, ovissheten om de får stanna i Sverige 
eller inte. Deras liv är präglat av ständig oro och ovisshet och de kan inte bestämma över sina egna liv. 
Många gånger går denna frustration ut över barnen, vilket enligt BHV-sköterskorna visas i mycket 
tysta eller hyperaktiva barn. 
 

“När man är i asylprocessen så knyts man ihop väldigt mycket i familjen för att man har bara 
varandra. Ehhh, så att det bli väldigt sammansvetsade eller så är det mycket oro och bekymmer som 

också går ut över anknytning alltså” 
 (BHV-sköterska 16 års erfarenhet) 

 

Begränsningar 

Kulturella skillnader 
BHV-sköterskorna tar upp kulturella skillnader som kan uppstå under ett möte med en asylsökande 
familj. Något som anses roligt och intressant men som även kan upplevas betungande då det ibland är 
svårt att förstå och nå fram till varandra. Det som många gånger skiljer sig är vilken mat som skall ges 
till barnet, tandvård samt kroppskännedom. BHV- sköterskorna poängterar vikten av att förklara 
rekommendationerna i Sverige, men även att ha en ödmjuk och förstående inställning. Det som är 
självklart för en människa är inte lika självklart för någon annan.  
 

“ Nä men det är ju det att inte trampa dom på tårna, för vem kan säga att vi i vår kultur har rätt 
men man får säga vi brukar tänka så här eller vi brukar göra såhär. Vi brukar vänta med den 

maten eller vad det nu kan vara och då brukar dom lyssna”  
(BHV-sköterska 12 års erfarenhet) 

 
Hos många av de asylsökande familjerna finns en stor oro över basala behov. BHV-sköterskorna upplever att 
många av de asylsökande familjerna inte har kunskaper i egenvård och uppsöker sjukvården för minsta besvär. 
De är vana att få mediciner utskrivna i hemlandet och förväntar sig att få det här med, även om det handlar om 
en förkylning. En kulturkrock uppstår då BHV-sköterskorna rekommenderar egenvård i första hand. Hen 
informerar kring egenvård, vad som är friskt och sjukt och när man skall söka sjukvård och inte. Ett 
samtalsämne som BHV-sköterskorna återkommer till är tandvård och sötsaker.  



 

  

Att lära barnen och föräldrarna vikten av tandborstning och ett begränsat sockerintag är kunskaper som många 
av de asylsökande familjerna saknar och tandstatusen hos flera av dessa barn är undermålig.  
 
“Om dom är sjuka så kommer dom hit till oss och då får man förklara för dom vad som är sjukt och vad som 

är friskt och att man inte behöver söka bara för att man har en prick och det här basala att man kan ta en 
temp hemma och att är man sjuk så får man vara hemma från förskolan. Sånt måste man tala om för de här 

familjerna”  
(BHV-sköterska 7 års erfarenhet) 

 
Trots ovisshet och stressmoment hos asylsökande barnfamiljer menar en stor del BHV-sköterskor att 
familjerna inte har några svårigheter i anknytningsprocessen. De uppger att det är så naturligt för dem 
att knyta an till sina barn. Vissa BHV-sköterskor menar att tiden för att bedöma 
anknytningsproblematik hos dessa familjer är för kort.  
 

 Kommunikationssvårigheter 
Att inte ha ett gemensamt språk beskrivs som ett hinder och svårigheter upplevs särskilt när 
familjerna kommer oanmälda till BHV då endast kroppsspråk och enkla ord kan användas. Även då 
det finns tillgång till tolk är det inte alltid en självklarhet att besöket blir bra, då kvaliteten på tolken 
varierar. Ibland känner tolken och familjerna varandra sedan tidigare vilket försvårar situationen. En 
osäkerhet finns hos BHV-sköterskorna om tolken verkligen översätter allt. När samtalen kräver en tolk 
kan de upplevas som krystade och att fokus ligger främst på undersökningar som barnet ska gå igenom 
och det spontana samtalet är svårt att få till. De upplever det svårare att lära känna familjerna på ett 
djupare plan då en tolk är närvarande. Att jobba med tolksamtal tar ofta lång tid och många gånger 
försöker de fokusera på de väsentliga. Ett besök på BHV med en asylsökande familj kräver extra tid på 
grund av tolksamtal. BHV-sköterskorna får ingen extra avsatt tid för att möta dessa familjer, vilket är 
utmanande. Tidsbristen medför svårigheter att gå på djupet och lära känna familjen, vilket de 
egentligen vill. De är även rädda för att missa avvikelser hos barnen. 
 
“Det är irriterande att prata genom tolk och inte veta om tolken tolkar det jag vill ha sagt. Det finns 

olika kvalitet på tolkar en del är jätteduktiga och andra mindre. Med tolksamtal tycker jag att det är 
svårt att stämma av eller summera samtalet” 

 (BHV-sköterska 3 års erfarenhet) 
 
BHV-sköterskorna beskriver en skillnad mellan att ha en tolk på plats och att använda telefontolk. En 
tolk på plats föredras då det upplevs lättare att se om tolkningen är rätt utförd, eftersom kroppsspråket 
avslöjar hur det som översätts mottas, genom nickningar och ansiktsuttryck. 

När det gäller telefontolk uttrycker de att det är svårt när de skall instruera barn och få dem att förstå 
att den som inte syns skall instruera via telefonen. Ibland får telefontolkar instruera föräldrarna som i 
sin tur instruerar barnen. Det upplevs som en lång kommunikationsväg och de är oroliga att 
informationen inte översatts på rätt sätt. Tolkar som inte har barnperspektivet när de tolkar upplevs 
som ett problem då de inte anpassar samtalet utifrån barnets nivå. 

 
“Det är ju lite svårt tycker jag om man ska instruera barn fyra och femåringar om syn och 

hörselkontroller. Tolken får förklara för föräldrarna och föräldrarna får förklara för barnet. Men ju 
fler steg det är ju fler felkällor är det ju också naturligtvis”  

 
(BHV-sköterska 5 års erfarenhet) 

Utveckling 

Ny kunskap 

BHV-sköterskorna tycker att de får uppleva världen på ett annat sätt i mötet med de asylsökande 
barnfamiljerna och mötena ger dem insikt i att det finns andra sätt att hantera vardagen på än vad de 
är vana vid eller har lärt sig. De upplever att mötena ger dem mer erfarenhet och ökad kunskap, vilket 
skapar en känsla av trygghet i mötet med de asylsökande barnfamiljerna. De beskriver det som 
berikande och lärorikt med alla mångkulturella och spännande möten både arbetsmässigt och på det 
personliga planet. BHV-sköterskorna uttrycker att deras värld skakas om och de inser att deras sätt att 
tänka inte alltid är det rätta. 



 

  

“Det är ju berikande att träffa människor från andra kulturer. Det är ju det som är så roligt med att 
vara på ett sånt här område där man får träffa de här människorna, man har ju fått en annan... 

alltså inte bara arbetsmässigt utan även personligt, så får man ju en annan kunskap om livet och om 
andra”  

(BHV-sköterska 9 års erfarenhet) 

 
BHV-sköterskorna uppger att det finns ett behov av mer utbildning för att kunna bemöta asylsökande 
familjer på bästa sätt och många är positiva till mer utbildning. De efterlyser mer kunskap gällande 
kulturella skillnader och bemötande av människor från olika kulturer. De flesta har fått några få 
utbildningstillfällen men efterlyser mer utbildning. 
En del av BHV-sköterskorna önskar inte någon mer utbildning utan anser att professionella möten är 
det mest väsentliga samt att möta föräldrar och barn lika oavsett kulturell bakgrund. 
 
“Det är ju inte deras kultur jag skall lära mig och jag skall inte tänka som dom tänker. Nu kanske jag 
låter lite hård, men det jag skall ge är ju ett professionellt möte, att jag kan möta föräldrar och barn. 

För mig är dom människor”  
(BHV-sköterska 16 års erfarenhet) 

 

Arbetsglädje  

Vidare beskrivs arbetet med asylsökande barnfamiljer som roligt och givande trots att arbetet med 
asylsökande kan vara krävande och betungande. BHV-sköterskorna uttrycker tacksamhet över att få 
arbeta med människor från olika kulturer, vilket berikar arbetet. De uppger att det tillför mycket att 
möta människor med andra synsätt än det egna. Det ger nya perspektiv både i arbetslivet men även 
privat.  

 

“Det är såklart att de ger mig, en rikedom också och, det är ju liksom, att få uppleva världen på 
något annat sätt. Jag tycker det är det är väldigt spännande och det ger mycket att få möta dem”  

 
(BHV-sköterska 5 års erfarenhet) 

 

En lustfylld del i arbetet är när BHV-sköterskorna har följt en familj under längre tid och ser att de 
mår bra och gör framsteg. De arbetar mycket med att få in familjerna i det svenska samhället och 
uppmuntrar dem till att gå till öppna förskolan även om det många gånger är svårt att få dem dit. Det 
är tillfredsställande när familjerna väljer att komma till öppna förskolan. BHV-sköterskorna gläder sig 
när de knyter nya kontakter, får uppehållstillstånd eller lär sig språket så bra att en tolk inte längre 
behövs. 
 
“Det är roligt när man helt plötsligt inte behöver tolk efter ett år kanske. Att dom har lärt sig språket 

och att dom kommer till öppna förskolan och lär känna nya människor, och dom tittar in här och 
säger hej och man ser att dom mår bra”  

(BHV-sköterska 5 års erfarenhet) 

 

Uppskattning 

De asylsökande familjerna upplevs som väldigt tacksamma och de tar till sig råden och är positiva till 
barnhälsovården. Trots att vissa av dem har barn sedan tidigare lyssnar de och respekterar råden från 
BHV- sköterskorna. De uppger att det finns ett särskilt intresse hos förstagångsmödrar som ställer 
många frågor och undrar hur de ska göra för att kunna ta hand om sitt barn på bästa sätt.  

”De ger så mycket av sig själva och när dom kommer till oss tycker dom det är roligt och dom undrar 
när nästa tid är. Ska jag inte komma förrän om ett halvår? Kan dom säga, samtidigt förstår man ju 

att då har dom något att se fram emot” 

(BHV-sköterska 7 års erfarenhet) 

BHV-sköterskorna anser att de upplevs som en nyckelperson som de asylsökande familjerna kan 
anförtro sig åt i olika sammanhang. Familjerna har inte alltid så mycket socialt nätverk och vissa har 
delar av familjen kvar i hemlandet. De har inte alltid höga tankar om myndigheter men BHV blir en 



 

  

viktig kontakt för många av familjerna. En svensk kontakt de litar på och som kan guida dem i hur 
saker och ting fungerar i det nya landet. BHV-sköterskorna upplever att familjerna känner att de vill 
dem väl och är på deras sida. Familjerna är ofta glada inför besöken på BHV och ser fram emot att 
komma. BHV-sköterskorna kan märka att familjerna blir besvikna då det dröjer lång tid till nästa 
besök. 

“Jag tror att vi är en ganska viktig person som dom tänker på i olika sammanhang. Dom är ju vana 
vid att ha den här individuella kontakten det sociala kontaktnätet är ju otroligt viktigt.  Myndigheter 

är ju inte alls viktiga. Expertisen är ju högt aktad och vi blir lite expertis” 

 (BHV-sköterska 10 års erfarenhet) 
 

  



 

  

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Avsikten med studien är att få en fördjupad förståelse när det gäller BHV-sköterskors erfarenheter av 
att möta asylsökande familjer och därmed valdes en kvalitativ design (Polit & Beck, 2012). Människors 
erfarenheter framträder genom samtal (Ibid.). Begreppen tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet samt 
delaktighet är vanliga termer inom kvalitativ forskning (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 
Dessa begrepp har applicerats på denna uppsats för att understryka studiens tillförlitlighet. En 
beskrivning av metod, urval och analysmetod gjordes för att läsaren ska kunna ges möjlighet att 
bedöma giltighet (Ibid.). Val av deltagare har inverkan på studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 
2004). 
Ett ändamålsenligt urval genomfördes för att få tag i informanter som kunde svara på studiens syfte 
(Polit & Beck, 2012). Inledningsvis var det svårt att komma igång med intervjuerna då inget gensvar 
kom på de informationsbrev som skickades under våren till berörda verksamhetschefer. 
Uppfattningen var att läget inte var passande för de olika verksamheterna på grund av hög 
arbetsbelastning, semesterplanering samt personalomsättning. Trots ett flertal telefonsamtal för att 
påminna verksamhetscheferna om informationsbreven gav det inga resultat. Efter semesterperioden 
togs åter telefonkontakt med verksamhetscheferna. Samtalen upplevdes nu mer avslappnade och 
tillåtelse gavs till att komma och intervjua. Verksamhetscheferna lovade att skicka vidare 
informationsbrev till berörda BHV- sköterskor. Även den verksamhetschef som uttryckte att det inte 
fanns möjlighet till intervju tackade ja efter semesterperioden. Detta visar på vikten av rätt tidpunkt 
om förfrågan att komma och intervjua.  

Då en av författarna dagligen möter asylsökande i arbetet fanns en viss förförståelse (Lundman & 
Hällgren-Granheim, 2017). För att inte påverka deltagarna bestämdes att hen som inte träffar 
asylsökande intervjuade och den andra satt i bakgrunden och lyssnade (Henricson & Billhult, 2017). 
Därmed fanns tillfälle att fånga detaljer och undvika att något missas. Information kan gå förlorad då 
endast en intervjuare är med (Polit & Beck, 2012). Författarnas delaktighet i datainsamlingen är en 
självklarhet när gäller att fånga erfarenheter genom berättelser och det har strävats efter att hålla 
distans till texten, så informanternas röst framträder (Lundman & Hällgren-Granheim, 2017). Målet 
har varit att hålla en objektiv bild under hela arbetet.  

En viss förförståelse kan dock ha en positiv inverkan på resultatet då författarnas kunskap inom ämnet 
kan bidra till ytterligare tyngd och djup i resultatet (Ibid.). Sju intervjuer genomfördes tillsammans 
och fem stycken genomfördes av den ena författaren. Det hade varit en styrka om alla intervjuerna 
genomförts tillsammans men det var svårt att få tid för intervju och den ena författaren arbetade och 
kunde inte få ledigt. En intervjuguide användes. Intervjutekniken var likvärdig vid alla intervjuer då 
samma författare genomförde samtliga intervjuer vilket stärker tillförlitligheten (Polit & Beck, 2012). 
Efter intervjuerna upptäcktes att författarna vid vissa tillfällen under intervjuerna fyllde i 
informanternas meningar då de inte hittade rätt ord. Författarnas syfte var att uppmuntra 
informanterna att berätta mer om ämnet men har insett i efterhand att det inte var lämpligt då det är 
av vikt att låta informanterna prata utan att bli avbrutna. 
I en kvalitativ innehållsanalys efterfrågas variationer. BHV- sköterskorna som ingick i studien 
varierade i ålder och antal arbetsår inom BHV och arbetade i både större stad, tätort samt landsbygd 
vilket är stärkande för resultatets tillförlitlighet. Deltagarna i studien var alla kvinnor i olika åldrar. Det 
är en fördel att inkludera både män och kvinnor i skilda åldrar för att spridningen gällande 
erfarenheter skall bli större (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017). På de BHV där intervjuerna 
utfördes fanns inga verksamma BHV- sköterskor som var män under den tiden som studien 
genomfördes. 
För att deltagarna skulle få berätta med egna ord och skapa ett djup i intervjuerna, valdes 
semistrukturerade frågor. Som stöd till intervjuerna användes en intervjuguide med ett fåtal en öppen 
fråga som kompletterades med följdfrågor för att ge informanterna möjlighet att utveckla svaren, 
exempelvis: Kan du berätta mer? Vill du ge exempel?  Användning av intervjuguiden stärker 
tillförlitligheten då alla deltagare får samma frågor och bidrar till att samtalen håller sig till syftet 
(Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017). Frågorna var inte för detaljerade så att de förstör 
interaktionen (Danielson, 2017a) samt så att författaren får möjlighet att beskriva det studien syftar till 
(Polit & Beck, 2012). En provintervju kunde med fördel ha genomförts för att få fördjupad kunskap 
gällande intervju som datainsamlingsmetod samt för att säkerställa kvaliteten på intervjufrågor 
(Danielsson, 2017a). Processen med att få tag på informanter blev utdragen och författarna hade inte 



 

  

många tillfällen för att välja mellan och kände därför att de var tvungna att komma igång med 
intervjuprocessen. 

En noggrann beskrivning av analysprocessens olika steg ökar resultatets tillförlitlighet och vikt lades 
vid att kodning, subkategorisering och kategorisering överensstämde med textens innehåll (Polit & 
Beck, 2012). Under analysarbetet valdes meningsbärande enheter som svarade på syftet samt kodning 
som överensstämmer med den kondensering som genomfördes av textens innehåll. Det framgår hur 
urval, datainsamling och dataanalys genomfördes och det anses att någon annan kan göra om studien 
och komma fram till liknande resultat.  Analys av intervjuer gör att subkategorier och kategorier 
frambringas och det blir lättare att se sammanhang och mönster. Det kan även innebära svårigheter i 
att få fram lämpliga subkategorier och kategorier då det finns risk att överblivet material pressas in i 
de kategorier som redan finns (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017). Detta har upplevts under 
analysprocessen. Då studien genomfördes på manifest nivå kan information på latent nivå ha gått 
förlorad, såsom det underliggande och dolda i texten som tolkas av författarna själva (Graneheim och 
Lundman, 2004). 

Kvalitativ innehållsanalys är tidskrävande. Författarna läste alla transkriberade intervjuer var för sig. 
Innehållet diskuterades för att få en förståelse av vad som framkommit och om det transkriberade 
materialet uppfattats på samma sätt (Ibid.). En av intervjuerna bearbetades tillsammans, intervjun 
lästes, meningar som svarade på syftet plockades fram och kondenserades. Därefter påbörjades en 
diskussion för att få fram kategorier och subkategorier. Detta gjordes för att få en gemensam förståelse 
av analysprocessen (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017). Triangulering applicerades under 
analysprocessen då författarna konsulterade varandra och deras handledare under bearbetningen för 
att stämma av tolkningen (Kristensson, 2014). Vid analysarbetet pendlade författarna fram och 
tillbaka för att kontrollera att allt materialet fanns med i analysen. Det undersöktes om kodningen 
stämde med textens innehåll. Vissa koder grupperades om och även justeringar i val av namn på 
kategorier förändrades under analysprocessen.   



 

  

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva BHV-sköterskors erfarenheter av att möta asylsökande familjer. Resultatet 
redovisar tre huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Resultatdiskussionen lyfter några av 
resultatets huvudfynd och presenteras i ordningen psykiska påfrestningar, ny kunskap samt 
kommunikationssvårigheter. 

För att stödja familjer med psykiska påfrestningar är familjefokuserad omvårdnad att föredra.  Detta 
synsätt uttrycks i BHV- sköterskornas agerande i mötet med asylsökande familjerna. De tar hänsyn till 
de svårigheter familjerna har utsatts för tidigare och utformar vården utifrån familjens 
förutsättningar. Genom att jobba familjecentrerat och anpassa informationen har de kunnat tillgodose 
familjens behov. Resultatet visar att BHV sköterskorna har förståelse för att en familjemedlems 
psykiska ohälsa även påverkar resten av familjen. Här ses familjen som en helhet där lika stor hänsyn 
tas till individen som till resterande familjen (Aragona et al., 2015). BHV-sköterskorna berättar att 
föräldrarnas oro och rädsla tog sig uttryck hos barnen som i sin tur kunde uppträda tillbakadragna 
eller utåtagerande.  Andra studier visar att asylsökande föräldrar känner stress och oro inför framtiden 
vilket har gjort att de inte kunde ta hand om sina barn (Burchill, 2011; Samarasinghe, Fridlund & 
Arvidsson, 2006; Samarasinghe et al., 2010). Sundelin Wahlsten (2001) redogör för motsatsen, att 
barn till föräldrar som visar tecken på psykisk ohälsa inte mår sämre utan visar obetydliga tecken på 
posttraumatisk stress. Föräldrars stress projiceras på barnen vilket återspeglas i deras beteende 
(Samarasinghe et al., 2006). För att fungera som ett stöd till familjen ska BHV-sköterskan besitta 
förståelse för familjens sociala sammanhang (Leininger, 2002).  

I mötet med familjerna fokuserade BHV- sköterskornas på familjens behov, då de utgick från var 
familjerna befann sig och anpassade information och åtgärder därefter. 

Detta överensstämmer med Drennan & Joseph (2005) som uppger att familjens behov ska prioriteras 
fysiologiska behov såsom; mat, hälsa bör komma i första hand och därefter det förebyggande 
hälsoprogrammet för barn. BHV-sköterskorna önskade en djupare och bredare kunskap kring skilda 
kulturer för att underlätta förståelsen för familjens sätt att vara och agera. För att hälso- och 
sjukvårdspersonal skall kunna bemöta och förstå familjer från olika kulturer behövs mer kunskap 
(Jirwe, Gerrish, Keeney & Emami 2009; Hultsjö & Hjelm, 2005). En annan infallsvinkel som resultatet 
visade var att ingen ytterligare kulturell kunskap efterfrågades utan att det viktigaste är att bemöta alla 
lika och delge ett professionellt möte. Enligt BHV- sköterskorna var kulturell kompetens och 
utbildning något positivt, men det mest betydande i sammanhanget är att BHV -sköterskorna kan 
bemöta föräldrar och barn likvärdigt oavsett kulturell bakgrund. Kulturell kompetens inhämtas inte 
enbart genom utbildning utan är något som erhålls genom erfarenhet och klinisk erfarenhet (Lampley, 
Little, Beck-Little & Xu, 2008; Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010). Att inneha 
kunskap om familjens kultur, tro, värderingar och seder är centralt när det gäller kulturella möten 
(Campinha-Bacote, 2002). Då ingen människa är representant för en kultur ska hänsyn tas till varje 
individ eller familj (Lampley et al., 2008). Resultatet visade att BHV- sköterskorna tyckte att det var 
viktigt att bemöta familjerna med ödmjukhet utan förbehåll och en vilja att förbättra den kulturella 
kompetensen. Det är viktiga komponenter när det gäller kulturella möten vilket också Rosenjack 
Burchum (2002) visar.  

Kommunikationssvårigheter har visats vara förekommande i möten med asylsökande barnfamiljer 
detta förstärktes när asylsökande barnfamiljer kom oanmälda till barnhälsovården och behövde hjälp. 
Denna svårigheter har även bekräftats i andra studier (Burchill, 2011; Burchill et al 2012; Degni et al., 
2012 & Samarasinghe, et al., 2010). Då det inte fanns tillgång till tolk var BHV-sköterskorna tvungna 
att använda kroppsspråk och detta upplevdes inte som god omvårdnad, liknande lösning har använts 
av BHV-sköterskorna i en studie av  Samarasinghe et al., ( 2010). Den kulturella kompetensen ökade i 
och med den kontinuerliga kontakten med asylsökande barnfamiljer. Att tala samma språk är en viktig 
förutsättning för att en god kommunikation skall uppfyllas. Vid de flesta besöken de asylsökande 
familjerna gjorde på BHV fick en tolk användas. Informanter uppgav svårigheter med att använda tolk. 
Det upplevdes svårt att få till spontana samtal då de kändes krystade och det var svårt att nå familjerna 
på ett djupare plan. Samtalen kretsade främst kring de undersökningar som skulle utföras och de kom 
inte familjerna nära. Trots språksvårigheter kunde BHV- sköterskan göra rätt bedömningar och de 
kunde kommunicera med barnen genom leken (Swan et al., 2015). BHV- sköterskorna uppgav att 
tolksamtalet försvårades då familjerna och tolken ibland kände varandra. Samtalet påverkades även av 
kvaliteten på tolken vilket var något som varierade. Det är en fördel om personal inom hälso- och 
sjukvård är medveten om de svårigheter som ibland uppstår under tolksamtal såsom att familjerna 
inte känner tillit till tolken  (Høye & Severinsson, 2008). En tolks närvaro under ett möte på BHV kan vara 

ett hinder då familjen kan få en närmare relation till tolken än till BHV sköterskan (Barnes, Ball och Niven, 



 

  

2011). Ett effektivt och gott samarbete mellan BHV-sköterskorna och tolken är grundläggande för att utföra vård 

av god kvalitet (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011). 

 

Slutsatser 

BHV-sköterskan är en nyckelperson för de asylsökande familjerna. De väljer att vända sig till hen i 
deras många gånger otrygga tillvaro. Med sin kompetens är hen den sammanhållande länken mellan 
familjerna och olika aktörer. Arbetet med asylsökande familjer lämnade inte BHV-sköterskorna 
oberörda då de fick lyssna till tragiska berättelser som ibland var betungande för dem. Det finns en 
utmaning i mötet med människor från andra kulturer då det uppkommer missförstånd och 
kulturkrockar. Detta på grund av språkförbristning och användande av tolk.  

Arbetet med asylsökande familjer upplevdes berikande både i det privata och arbetsmässiga livet. De 
mötte mycket tacksamhet och glädje från familjerna vilket medförde att BHV-sköterskorna kände sig 
uppskattade för det arbete de genomförde. Familjefokuserad omvårdnad och transkulturell 
omvårdnad kan användas som komplement till varandra. Det är viktigt för en BHV-sköterska att 
inneha kulturkompetens. Familjen kan se annorlunda ut beroende på härkomst. BHV-sköterskan skall 
ha hänsyn till detta. Morföräldrar, kusiner med flera kan i vissa fall räknas som familjemedlemmar. Då 
en enskild familj inte kan vara representant för en hel kultur bör mötet anpassas utifrån varje familjs 
förutsättningar.  

Klinisk implikation 

Att få ta del av BHV-sköterskors erfarenheter från möten med asylsökande familjer är viktig kunskap 
för att förbättra omhändertagandet av asylsökande barnfamiljer samt för vårdens utformning. Det ger 
också vetskap om det eventuellt saknas kunskap, vad som är bra och vad som behöver förbättras för att 
vården ska vara jämlik för alla barn. 

Resultatet i studien förväntas bidra till en högre förståelse för BHV-sköterskans upplevelse av att möta 
asylsökande familjer. Den enskilde BHV- sköterskan har ett eget ansvar i att ta del av ny forskning 
inom området. Fortbildning inom kulturell kompetens är något positivt men kan inte ersätta den 
kompetens som härstammar från lärande genom det kliniska arbetet.  

Dessa två skall komplettera varandra. Förslagsvis kan BHV-sköterskor med mer erfarenhet fungera 
som stöd för att utbilda kollegor med mindre erfarenhet. Att få möjlighet att samtala och reflektera 
regelbundet med varandra kan vara Lärande. Tid bör avsättas för att BHV- sköterskorna skall kunna 
reflektera tillsammans. Verksamheten bör avsätta mer tid i mötet med asylsökande familjer då 
tolksamtal är tidskrävande. Tydligare riktlinjer behövs i mottagandet av asylsökande barnfamiljer 
samt ett bättre samarbete med migrationsverket. Vidare forskning skulle kunna innefatta asylsökande 
familjers upplevelse i mötet med BHV- sköterskan samt hur BHV- sköterskan kan få en bredare och 
djupare kompetens när det gäller kulturella möten. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschefen 

 

Hej! 
Vi är två distriktssköterskestudenter som läser vår vidareutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping. 
Nu planerar vi inför vår magisteruppsats som kommer att genomföras hösten 2017.                     

Vi har valt att skriva vår uppsats inom området barnhälsovårdens verksamhet. Syftet med studien 
kommer att vara att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med asylsökande barn och 
deras familjer. Då det råder brist på tidigare forskning kring detta ämne ser vi ett behov av att fördjupa 
oss inom detta område. 

För att samla in data till vår uppsats skall vi genomföra intervjuer med sjuksköterskor sommöter 
asylsökande barn och familjer i sitt dagliga arbete. Enskilda Intervjuer kommer att genomförs på den 
barnavårdscentral som du ansvarar för. Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter och kommer att spelas 
in. När intervjuerna är färdiga kommer innehållet att analyseras och endast vi studenter samt vår 
handledare kommer att ta del av materialet som samlats in. De personer som intervjuas har rätt att 
avsluta sin medverkan när som helst utan att ange förklaring och deltagandet är helt anonymt. 

Vi önskar nu ett samtycke från dig för att studien skall kunna genomföras. Om du godkänner att denna 
studie kan genomföras önskar vi att du ger ditt skriftliga samtycke på nedanstående blankett, scannar 
in blanketten med underskriften och sänder detta via mail till oss. Vidare kontakt kommer att tas då vi 
fått ditt godkännande. 

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss: 

Sara Folkesson 

lindvallsara@hotmail.com. 0705270494 

Mathu Ntumba 

matchouli_louise@hotmail.com: 0739073161 

Handledare: Ylva Ståhl  ylva.stahl@ju.se 

Med Vänlig hälsning Sara och Mathu  

 

Bilaga 2 Informationsbrev till deltagare 

Hej! 
Vi heter Sara Folkesson och Mathu Ntumba. Vi studerar distriktssköterskeprogrammet vid 
hälsohögskolan i Jönköping. Vi håller nu på med vår D uppsats där syftet är att undersöka 
sjuksköterskor inom barnhälsovårdens erfarenheter av att möta asylsökande barn och dess familjer. 
För att ta reda på detta kommer ca 15 intervjuer att genomföras. Vi ser detta som ett angeläget område 
som det i nuläget råder brist på forskning kring, därför behöver vi din hjälp. Du tillfrågas eftersom du 
möter asylsökande barn och familjer i ditt dagliga arbete och dina erfarenheter är viktiga för oss. 
Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in. Intervjuerna kommer att ske på din 
arbetsplats. Endast vi studenter samt vår handledare kommer att ta del av materialet. Ditt deltagande 
kommer att behandlas helt konfidentiellt och inga personuppgifter kommer att röjas. Deltagandet i 
studien är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avsluta din medverkan utan att behöva ange 
anledning. 

Härmed tillfrågas du om deltagande i denna forskningsstudie. Vid frågor kontakta: 

Studenter: 

Sara Folkesson : lindvallsara@hotmail.com 0705270494 

Mathu Ntumba:  matchouli_louise@hotmail.com  0739073161 

Handledare: Ylva Ståhl: ylva.stahl@ju.se 
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