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Sammanfattning 

 

Hur påverkar kulturen det kliniska arbetsterapeutiska arbetet med människor från en annan 

kulturell bakgrund? Den/de referens-ram/ar arbetsterapeuter använder sig av kommer, 

åtminstone oftast, från västvärlden med de värderingar och normer som finns här. I 

östasiatiska kulturer finns en delvis annan ”tids- och jag-uppfattning” än i västvärlden. Om 

värderingar och normer inte stämmer med patienternas finns en risk att behandlingen inte blir 

av tillräckligt god kvalitet.  

 

Smärtpatienter är en stor patientgrupp i primärvården. Förändringar av aktivitetsförmågan 

som påverkar delaktighet i både personligt liv, socialt liv och arbetsliv förekommer ofta. För 

att knyta samman de båda aspekterna, kultur och aktivitet, gjordes en kvalitativ studie med 

syfte att belysa uppfattningar om smärta vid aktivitet samt kulturens betydelse för en grupp 

vietnameser boende i Sverige. Fem informanter med smärta valdes genom lämplighetsurval 

och intervjuades med semistrukturerade frågor. Genom snöbollssampling valdes två 

informanter för ett samtal om kulturens betydelse med hjälp av frågeområden från en teoretisk 

modell. Genom att använda begreppen i två olika teoretiska modeller och fenomengrafisk 

metod redovisas uppfattningar om smärta vid aktivitet och hur kulturen påverkar dessa 

uppfattningar.  

 

Resultatet visar att smärtan påverkar aktivitetsförmågan negativt och att kulturella faktorer 

kan göra att arbetsterapeut och patient missuppfattar varandra. 

 

Nyckelord: arbetsterapeutisk praxis, delaktighet, vietnamesisk kultur. 
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Summary 

Vietnamese, activity and pain. A cultural perspective in occupational therapy focus. 

 

How does culture influence occupational therapy practice with people from another cultural 

background. The clinical frame/es used by occupational therapists is, most likely, based on 

values and norms from the western world. In East Asian culture there is partly a different way 

to relate to self and temporal orientation than in west. If values and norms don’t fit the patient 

the risk is that the treatment will not be good enough. 

 

Patients in pain are a large group in primary care. Change in activities will often have affect 

on the participation in personal, social and work related areas. In order to connect these two 

aspects, culture and activity, a qualitative study was made in  purpose of enlightening 

opinions on pain in activity and the influence of culture in a group of Vietnamese living in 

Sweden. Five informants with pain were chosen by suitable selection and were interviewed by 

semi structured questions. With snowball selection two informants were chosen to a 

conversation about the influence of culture. The questions emerged from a theoretical model. 

In using the concepts of two different theoretical models and phenomenografical method the 

experience of pain due to activity and how culture influence these opinions is shown.  

 

The result show that pain has a negative impact on the ability to be active and that cultural 

factors might lead to misunderstanding between occupational therapist and patient. 

 

Keywords: occupational therapy practice, participation, Vietnamese culture 
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Inledning 
 

I Sverige finns idag många människor med annat etniskt ursprung än det svenska. I Värnamo 

sjukvårdsområde finns bland annat en stor grupp med asiatiskt ursprung. De flesta har sitt 

ursprung i Vietnam, men de kan vara både kineser och vietnameser. Examensarbetet gäller de 

som är vietnameser, vilket definitionsmässigt innebär att de pratar vietnamesiska och har sitt 

ursprung i Vietnam. Det är uppskattningsvis cirka 1500 personer som pratar vietnamesiska i 

sjukvårdsområdet.  Många av dem har varit i Sverige i ca 20 år och en stor grupp är födda här. 

Det finns många barn, men förhållandevis få äldre människor i gruppen. Barnen pratar 

svenska i barnomsorg och skola medan de flesta vuxna pratar svenska i begränsad omfattning. 

De flesta arbetar i tillverkningsindustrin med enklare arbetsuppgifter. Arbetsmiljön i industrin 

är anpassad till ”normal” kroppsstorlek på svenskar. De flesta asiater är betydligt kortare och 

har därmed också mindre räckvidd än ”den svenska normen” anger. Belastningen asiaterna 

utsätts för är därmed högre än den är för ”normalsvensken”. I boken ”Ergonomics for 

Therapists” finns exempel från Sverige och Japan på antropometriska mått.  I kroppslängd 

skiljer det ca 10 cm mellan svensken och japanen och räckvidden för grepp skiljer 4 cm 

(Jacobs, 1999). Vietnameser är, enligt klinisk erfarenhet, mindre än japaner.   

 

Arbetsterapi beskrivs ofta i termer av att göra det möjligt för människor att utföra 

meningsfulla dagliga aktiviteter, vilket är den definition som används för aktivitet i 

examensarbetet (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). I arbetsterapeutens 

arbete ingår att försöka skapa förutsättningar hos individen för ett aktivt och bra liv trots 

sjukdom eller skada. För att nå fram till förändring i aktivitet krävs ett samspel mellan 

patienten och behandlaren. Språket, det talade och kroppsspråket, ger till viss del möjlighet att 

nå varandra. Kunskapen kring och förförståelsen för hur patienten lever, tänker och tror 

påverkar i stor utsträckning hur bra relationen blir mellan patient och behandlare. När språket, 

det talade, inte är bra används ofta professionella tolkar, men det löser inte alltid de 

svårigheter som finns att skapa en god kontakt mellan patient och behandlare.   

 

En stor patientgrupp i primärvården är människor som har långvarig smärta (> 3 månader). 

Smärta åtföljs, enligt Nationalencyklopedin [NE] (2008), av känslomässigt obehag. Smärta 

förekommer i samband med sjukdom eller kroppsskada, men kan finnas utan att någondera 

kan påvisas med dagens medicinska undersökningsmetoder. Upplevandet av och reaktionen 

på smärta påverkas av fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer enligt NE 

(2008). Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], är vid ett givet tillfälle 

cirka 20 % av befolkningen drabbad av svår eller måttligt svår långvarig smärta. En 

betydande del av de drabbade har svårigheter att leva med sin smärta (SBU, 2006). De flesta 

med långvarig smärta har muskuloskeletal smärta och många av dem relaterar smärta till 

arbetsuppgifter de har i tillverkningsindustrin. I utveckling av arbetet med patientgruppen har 

arbetsterapeuten i ökad utsträckning använt standardiserade arbetsterapeutiska bedömningar. 

Trots detta upplevs en svårighet att nå fram till målsättning med arbetsterapeutisk behandling 

för de asiatiska patienterna. Hur aktiviteter värderas är också svårt att uppfatta. De andra 

patientgrupperna, svenskar, personer från forna Jugoslavien och från Chile, upplevs, utifrån 

klinisk erfarenhet, lättare att ”nå till” med det arbetsterapeutiska perspektivet på aktivitet.  

 

I en artikel (Suyi, Mei, Megumi & Hua, 2006) beskrivs en studie av arbetsterapi i Singapore, 
som är det minsta landet i Sydostasien, enligt Wikipedia (2008). Under de senaste 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydostasien
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decennierna har många arbetsterapeutiska arbeten publicerats om grunderna i arbetsterapi. De 

teoretiska ramarna har börjat användas i västvärlden. Det har dock inte blivit någon 

diskussion om anpassningsmöjligheter till Singapore. I asiatisk kultur upplever generellt 

klienterna inte det som viktigt att nå självständighet och de förväntar sig att bli 

omhändertagna av familjen. Studier, som artikeln hänvisar till, visar att familjens problem 

löses i familjen och att man skäms om någon utanför vet om dem. Fler studier behövs för att 

undersöka hur kultur och sociala värderingar påverkar det kliniska arbetsterapeutiska arbetet 

(Suyi et al, 2006). 

 

I ovanstående beskrivning, men framför allt i vardaglig klinisk frustration, finns orsaken till 

ämnesvalet i examinationsarbetet: vietnameser, aktivitet och smärta ur ett kulturellt perspektiv 

med fokus på arbetsterapi.  

 

Bakgrund 
 

Klinisk erfarenhet och förförståelse är att den vietnamesiska patienten i primärvården 

särskiljer sig på flera sätt. Patienten och behandlaren, som kan vara till exempel 

arbetsterapeut, har svårt att förstå varandra. Språket är i sig ett problem, även om 

professionella tolkar används. Olika sätt att se på och hantera sjukdom och symtom från 

sjukdomar är enligt Hansen (2007) beroende av kulturella aspekter. Många sjukdomssymtom 

är allmängiltiga, men sjukdomsupplevelsen påverkas i hög utsträckning av känslomässiga 

reaktioner, kunskap om och värderingar av symtom som är inlärda. Vilka symtom som är 

viktiga respektive försumbara och hur de uttrycks är internaliserad kunskap. Hur man löser 

utförandet av dagliga aktiviteter när olika symtom finns ser också annorlunda ut från individ 

till individ både inom och mellan olika kulturella grupper (Hansen, 2007).   

 

I ”Arbetsterapeutens etiska kod” (FSA, 2005) talas om att ”skapa förutsättningar för ett för 

individen värdefull liv” och att behandlingen ska vara individuellt utformad i samarbete med 

patienten. Koden anger också att arbetsterapeuten skall upprätthålla och utveckla sin 

kompetens och anpassa verksamheten med hänsyn till samhällets föränderlighet (FSA, 2005). 

Utifrån dessa båda aspekter kan examensarbetets individ och samhällsnytta ses. Om 

kunskapen om en grupp individer ökar kan behandlingen blir mer individuell och bör 

därigenom nå bättre resultat. Utifrån samma kunskap kan verksamheten anpassas då samhället 

vi lever i är ett mångkulturellt samhälle som ställer krav på kulturell kompetens likväl som 

kompetens inom yrket.  

 

Litteratursökning om Vietnam och arbetsterapi gav en artikel som berör hur studenter från en 

arbetsterapeututbildning i Australien upplever klinisk praktik i Vietnam (Whiteford & 

McAllister, 2007). Arbetsterapi och kultur finns beskrivet i några artiklar, men dock i 

begränsad omfattning och få de senaste åren. Whitford och Wilcock (2000) beskriver en 

grupp studenter som under en treårsperiod lär sig arbeta med människor från olika sociala och 

kulturella bakgrunder. I studien poängteras det viktiga i att förstå hur man föreställer sig 

aktivitet och oberoende i olika kulturer. Konsekvensen är att framtida forskning och klinik 

måste fokusera på behovet av att aktivitet och oberoende omprövas i kulturellt relaterade 

konstruktioner (Whitford & Wilcock, 2000). Kinébanian och Stomph (1992) presenterar 8 

utbildningsverktyg som utvecklades för att nå transkulturellt säker vård för människor som 

immigrerat till Nederländerna. Där fanns invandrare från Indonesien, Vietnam, Mellanöstern, 

Medelhavsländerna, Surinam, Karibien, Kina och Sri Lanka. Först gjordes en kritisk 
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beskrivning av den vita medelklassens värderingar och normer som bildar bas i 

arbetsterapeutisk teori och praktik. Riktlinjer för att utveckla policy i behandling av 

invandrade patienter beskrevs också (Kinébanian & Stomph, 1992).  

 

Paul (1995) visar på ogynnsamma testresultat när utvärderingsinstrument använts på 

minoritetsgrupper. Fördelar och nackdelar med kulturellt rättvisa, kulturspecifika test och 

utvärderingsinstrument diskuteras också i artikeln (Paul, 1995). Jang (1995), samt MacDonald 

och Rowe (1995) redovisar i sina artiklar kulturella faktorer som väsentliga för 

arbetsterapeuter att ta hänsyn till i behandling av människor med annan kulturell bakgrund. 

Howarth och Jones (1999) beskriver vikten av att utveckla en kulturell lyhördhet. I 

arbetsterapeutisk litteratur används ofta kultur, ras och etnicitet som utbytbara ord vilket 

möjligen kan förklara oförståelsen inför begreppen. I artikeln beskrivs terminologin och de 

principiella modeller som används i transkulturell vård (Howarth & Jones, 1999). Enligt 

Michael Iwama (2003) finns behov av att finna ny kunskap inom arbetsterapi för att nå 

människor som lever i andra delar av världen än den västligt orienterade. Iwama (2003) menar 

vidare att denna kunskap kan tvinga professionen i användbar och meningsfull riktning. 

Tomoko Kondo (2004) hävdar att ”occupation” och ”independence” är ord som inte går att 

använda universellt. Rollförväntningar, familjestrukturer och attityder om livet skiljer mellan 

grupper av människor i olika kulturer, men också inom kulturer (Kondo, 2004).  

 

Arbetsterapi och behandling av smärta beskrivs bland annat av Müllersdorf och Söderback 

(2002). I Sverige finns, enligt författarna, inte konsensus om vem som ska få tillgång till 

rehabilitering. Om läkarna och andra inom hälsovården remitterar till arbetsterapeuten beror 

på vilken kunskap man själv har om arbetsterapi och vilken lokal hälsopolicy som råder. Ofta 

talas det om vikten av evidensbaserad arbetsterapi, vilket i stora stycken inte är möjligt då 

designen på många studier är dålig och glappet mellan forskning och praktik gjort att 

implementeringen uteblivit. I samma artikel (Müllersdorf & Söderback, 2002) refereras det 

till en kritisk litteraturgranskning som visar på att multidisciplinär rehabilitering är effektiv 

för patienter med fibromyalgi och muskuloskeletal smärta. I studien som Müllersdorf och 

Söderback gjort är syftet att beskriva vilka funktionella behov som finns bland medelålders 

vuxna med långvarig smärta och de mål och interventioner svenska arbetsterapeuter 

rekommenderar för att minska smärtans effekt för ett oberoende liv. För att bedöma behovet 

av arbetsterapi utvecklades ett instrument som heter Occupational Therapy Needs Assessment 

– Pain (OTNA-P). Fem komponenter identifierades 1) behov av undervisning 2) begränsning i 

aktivitetsutövning 3) hindrande 4) beroende och 5) arbetsrelaterade behov. Interventionerna 

sammanföll med de komponenter som tidigare forskning visat som viktiga vid långsiktig 

smärtbehandling (beteende behandling, stresshantering och undervisning kombinerad med 

fysisk träning) (Müllerdorf & Söderback, 2002).  

 

Shannon (2002) skriver att bedömningen av multidisciplinära behandlingsteam visar mot en 

starkare konsensus när det gäller smärthantering. Teambehandling är effektiv, inte bara i att 

öka aktivitetsnivå och få människor åter i arbete, utan också i att minska bruket av medicin 

och sjukvård. Shannon, som arbetar i Australien, beskriver studier av hur andra team, i 

Storbritannien och USA använder sig av kognitiv beteende terapi, KBT, och en modell som 

bygger på funktionellt återställande (Shannon, 2002). Även Persson, Rivano-Fischer och 

Eklund (2004) skriver om att multidisciplinära team anses vara den mest kostnadseffektiva 

behandlingen vid kronisk smärta. KBT-inriktad behandling har fått vetenskapligt stöd, med 

hänvisning i artikeln, men även i ”Metoder för behandling av långvarig smärta” (SBU, 2006). 

Att patienten är involverad i att formulera mål för behandlingen är essentiellt. Ett aktivt 

deltagande underlättas härmed. Uppföljning efter behandlingen ger feedback till teamet, men 
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också till patienten, som blir medveten om konkreta vardagliga problem (Persson et al, 2004). 

Mårtensson och Dahlin-Ivanoff (2006) har sin utgångspunkt i att beskriva patientens 

förväntningar på ett rehabiliteringsprogram inom primärvården. Programmet leds av en 

sjukgymnast och en arbetsterapeut och spänner över 12 grupptillfällen över en 6-

veckorsperiod med ett 6-timmarspass och ett 3-timmarspass per vecka. 

Behandlingsstrategierna för smärta har förändrats från ett biomekaniskt synsätt till ett mer 

multidimensionellt. Traditionellt har smärtpatienter haft en passiv roll i sjukvården, men en 

förändring sker mot ett mer individcentrerat perspektiv där klienten och dennes familj är de 

som är primärt ansvariga för beslut om att delta i dagliga aktiviteter. Patienterna uppmanas att 

upptäcka och utveckla sina styrkor och att bli aktiva deltagare som är ansvariga för sin egen 

behandling. Klientcentrerad behandling har, enligt Mårtensson och Dahlin-Ivanoff (2006), lett 

till ökad delaktighet, tillfredsställelse, bättre funktionsnivå och följsamhet.  

 

Mead, Theadom, Byron och Dupont (2007) visar på möjligheten att genomföra ett kortare 

program i coopingstrategier vid smärta så tidigt i ”sjukhistorien” som möjligt. Syftet är att lära 

positiva coopingstrategier, beteenden och attityder och förhindra de negativa beteenden som 

är förbundna med långvarig smärta. För att delta i programmet krävdes att man hade goda 

språkkunskaper i både tal och skrift. Programmet innehåller ett tretimmars pass per vecka i 4 

veckor, men innehållsmässigt påminner det om de längre och mer intensiva program som 

bland annat beskrivits av Mårtensson och Dahlin-Ivanoff (2006). Canadian Occupational 

Performance Measure [COPM] används vid bedömning och resultatet visar på en statistiskt 

signifikant förbättring av både upplevt utförande och tillfredsställelse (Mead et al, 2007). 

COPM är ett standardiserat arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument där klienten skattar 

upplevt utförande och tillfredsställelse utifrån aktiviteter inom personlig vård, arbete och 

fritid. Klienten väljer aktiviteterna själv (FSA, 2006). 

 

Kultur 

 

Språk och kultur kan, enligt Hansen (2007) inte särskiljas. Att vara flerspråkig innebär till viss 

del att vara flerkulturell. En bra tolk ska alltså inte bara vara tvåspråkig utan tvåkulturell.  

Kommunikation kan aldrig separeras från den sociala, historiska och kulturella kontext som 

utgör ramarna. Världen ses genom personliga ”glasögon”, vilket ger ett ”kulturfilter” till hur 

världen uppfattas, där Hansen refererar till Dahl (2001). Sändare och mottagare kan alltså 

uppfatta budskap och situation helt olika, vilket kan hota självbilden och leda till sämre fysisk 

och psykisk hälsa. Hansen (2007) skriver även om samband mellan tankesätt och 

uttrycksform. Utsagor utan kontext är ofta obegripliga. Kontext kan vara högkontext eller 

lågkontext (Hall, 1981) De skandinaviska språken befinner sig bland de mer lågkontextuella 

och japanska bland de högkontextuella.  Med lågkontextuell menas att man förklarar 

budskapet och dess innebörd klart och explicit, men i den högkontextuella förväntar man sig 

att budskapet går fram utan förklaringar (Hall, 1981). Hansen skriver (2007, s71) att 

”vårdarbete överhuvudtaget inte [kan] kallas kompetent om det inte framför allt kretsar kring 

och intresserar sig för den enskilde patienten”. 

 

Hansen (2007) hänvisar till individualistisk och kollektivistisk kultur och tre olika 

tidsuppfattningar, dåtid, nutid och framtid. I österländsk filosofi och i urinvånarnas 

berättelser, hävdar Iwama (2006a), sammanfaller tidsuppfattningen med nuet eller här och nu. 

En känsla av välmående nås när alla element i en ram, tillsammans med jaget samexisterar i 

harmoni. När harmonin bryts förstörs den kollektiva samverkan eller livsenergin (Iwama 

2006a). Hansen (2007) anger att sätta mål i behandling anses viktigt för oss 
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framtidsorienterade västerlänningar. Människor med en annan tidsuppfattning tänker på 

morgondagen som något man inte rår över; den ligger i Guds eller gudarnas händer och 

planering blir därför oväsentligt. Hansen (2007) skriver om hälsoförebyggande åtgärder som 

nutidsorienterade människor inte rättar sig efter. Västerländska rehabiliteringsmetoder bygger, 

enligt Iwama (2006a) mot en tänkt framtid och passar därför dåligt i ett österländskt liv och 

dess kultur. Hur man visar smärta i olika kulturer beskrivs också i boken ”Omvårdnad i ett 

mångkulturellt samhälle” (Hansen, 2007). Om man tänker sig ett kontinuum med ”lite 

smärtuttryck” som en pol och ”mycket kraftigt smärtuttryck ” som den andra polen ligger den 

skandinaviska kulturen i ändan med ”lite smärtuttryck”. I andra ändan, med ”mycket kraftigt 

smärttuttryck” finns många asiatiska kulturer, där Hansen (2007) refererar till Sachs (1987), 

Sargent (1984) samt Dawes och Thoner (1996). Forskning har gjorts, enligt Hansen, om det är 

skillnad i smärttröskel men man har inte hittat något entydigt svar. Det är troligen 

förväntningarna på när och hur smärta ska uttryckas som är olika (Hansen, 2007). 

 

Kultur kan, enligt Iwama (2006a) observeras utifrån hur jaget konstrueras socialt och i 

relation till omgivningen. Välmående är ett mått på hur väl jaget kan kontrollera 

omständigheterna i omgivningen. Vi västerlänningar använder termer som 

funktionsnedsättning och handikapp som är negativa då jaget inte når upp till normen att vara 

kompetent, effektiv och ha kontroll. Oberoende, autonomi, jämlikhet och jag-determism är 

hyllade ideal i västvärlden (Iwama, 2006a). Ett vanligt kännetecken i Östasien och hos 

urinnevånare är att jaget inte är centralt eller ensidigt utan snarare mer än en av många delar i 

en odelbar helhet, där Iwama (2006a) hänvisar till Bellah (1991) och Gustavsson (1993). 

Hälsa och handikapp ses inte och tros inte ha personlig betydelse. Livsupplevelser är 

beroende av en vidare helhet, som bestämts av orsaker och beståndsdelar både inom och utom 

den fysiska kroppen. Enligt författaren rår man inte själv över omgivning och möjligheter. 

Kulturellt finns även skillnad av jaget i relation till tid (Iwama, 2006a). 

 

Kulturella aspekter i arbetsterapi är något som arbetsterapeuter (både kliniker och teoretiker) 

behöver arbeta med överallt och hela tiden (Watson, 2006). Arbetsterapeuter har, enligt 

författaren, en gemensam tro på styrkan och den positiva möjligheten i sysselsättning för att 

förändra människors liv. Detta är kärnan, ”essence”, i professionen. Människors ”varande” 

(being) formas av kulturen man lever i och kulturen formar ”görandet” (doing), vilket innebär 

att arbetsterapin måste utföras olika i olika kulturer. Watson (2006) säger också att ett 

samhälles kultur hela tiden är engagerat i en pågående process om mening, meningar som är 

osäkra, komplexa och obeständiga, vilket leder till att kulturen hela tiden omformas. Kulturen 

ger en bild av ett socialt liv och inte endast av individer. När vi arbetsterapeuter engagerar oss 

i människor som utmanar vår ”världsbild” bör vi, enligt Watson (2006), bli medvetna om 

skillnaderna i vad som värderas. Vi behöver vidare finna relevans för vårt arbete i varje 

kultur, samhälle, grupp och person. Enligt författaren behöver kliniskt arbetande 

arbetsterapeuter och arbetsterapeuter med ett starkt teoretiskt engagemang arbeta tillsammans 

för att tydliggöra vår förförståelse och vad vi behöver lära för att bli relevanta och tydliga i 

praktik och teori. Arbetsterapi anser att sysselsättning har både utförande- och menings- 

komponenter. Att vara kulturellt lyhörd är en förutsättning att ”nå till” de andra. I 

utvecklingsländer eller nya arbetsfält är det viktigt med professionssamverkan mellan kliniker 

och teoretiker/forskare. Kliniskt verksamma måste ha modet, tro på sina idéer och skriva om 

sina erfarenheter så att vi gemensamt kan diskutera vår framtida form och funktion och de 

teoretiska referensramarna vi använder i praxis (Watson, 2006). 

 

Gebru och Willman (2003) beskriver Socialstyrelsens kritik mot att faktakunskaper, forskning 

och klinisk erfarenhet inte förenas i tillräcklig utsträckning under sjuksköterskeutbildningen. 
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Socialstyrelsen ifrågasatte också, enligt Gebru och Willman (2003), bristen på kunskap om 

kulturella aspekter i omvårdnaden.  

 

Kultur ur ett omvårdnadsperspektiv 

Kultur, och kunskap kring denna, är som ovan beskrivits relevant ur många olika perspektiv. 

Kultur inom vård och omsorg har beforskats av bland annat Madeleine M. Leininger. Hon har 

sedan 1950-talet utvecklat en transkulturell omvårdnadsteori, Culture Care Diversity and 

Universality. Madeleine Leininger är antropolog och sjuksköterska och har i sin forskning 

kombinerat dessa två ämnesområden (Johnson Lutjens, Reynolds, Leininger & Reed, 1995). 

 

Teorin beskrivs som en heltäckande metod för att identifiera dolda fenomen och använda dem 

för att förändra utbildning och praktik (Johnson Lutjens et al, 1995). Kulturellt baserad 

omvårdnadskunskap var, enligt Leininger (2002), ett stort tomt fält i mitten av 1900-talet och 

är det fortfarande i vissa delar av världen. 

 

Teorin presenterar de antaganden som legat till grund för utveckling av kulturrelaterad 

omsorg, som teorin kallas på svenska. Leininger har 13 ställningstagande, varav det 3:e, 10:e 

och 12:e är relevanta för denna studie (Johnson Lutjens et al, 1995).  

 Det tredje ställningstagandet är kulturrelaterad omsorg som är den bredaste och mest 

holistiska metoden för att lära känna, förklara, tolka och förutsäga sådana 

omvårdnadsfenomen som ligger till grund för omvårdnadsutövningen.  

 Det tionde är kulturspecifik omvårdnad (rehabilitering för arbetsterapeuten) som 

endast kan utövas om kulturrelaterade värderingar, uttryck eller mönster är kända och 

tillämpas på ett lämpligt och meningsfullt sätt av sjuksköterskan (arbetsterapeuten) i 

kontakten med individer och grupper.  

 Det tolfte ställningstagandet är det kvalitativa forskningsparadigmet med sina 

naturalistiska undersökningsmetoder som utgör ett väsentligt redskap för utforskandet 

av transkulturella aspekter på mänsklig omsorg.  

Madeleine Leininger anger att antagandena tjänat som språngbräda för hennes teoretiska 

tolkningar, aningar och förutsägelser kring kulturrelaterad omsorg (Johnson Lutjens et al, 

1995).  

 

I teorin finns också ett antal orienterande definitioner av vilka kultur och hälsa nämns. 

 Kultur definieras som de inlärda, gemensamma och överförda värderingar, 

övertygelser, normer och levnadssätt inom en viss grupp, som styr människornas 

mönster för tänkande, beslut och handlingar.  

 Hälsa definieras som ett tillstånd av välbefinnande som är kulturspecifikt definierad, 

värderad och praktiserad och som avspeglas i individers (eller gruppers) förmåga att 

utföra sina dagliga rollaktiviteter i form av en livsstil som är kulturspecifikt 

formulerad, fördelaktig och organiserad (Johnson Lutjens et al, 1995).  

Syftet med teorin är att kunna identifiera kulturellt betingade skillnader och likheter i 

omsorgen för att bidra till kunskapsutveckling i omvårdnad som disciplin och profession 

(Johnson Lutjens et al, 1995). Målet för teorin är att erbjuda ”kulturkongruent omvårdnad” för 

att förbättra kvaliteten på omvårdnaden av människor med olika eller likartad kulturell 

bakgrund. Omvårdnaden måste anpassas till patienterna och inte tvärt om. Om anpassning 

inte sker leder det till konflikter och problem som kan fördröja tillfrisknande, förhindra 

välbefinnande eller till och med förorsaka oväntade dödsfall. Konsumenterna och allmänheten 

behöver se både den vetenskapliga och den humanistiska omvårdnaden (Johnson Lutjens et al, 

1995). 
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Teorin, Culture Care Diversity and Universality, Sunrise Model (kulturrelaterad omsorg) 

beskrivs som en soluppgång där olika faktorer påverkar (bilaga 1). Det är teknologiska, 

religiösa och filosofiska, släktband och sociala, kulturellt betingade värderingar och livsstilar, 

politiska och juridiska, ekonomiska och utbildningsfaktorer. Leininger presenterar tre 

strategier för handling eller beslut i strävan att erbjuda kulturkongruent omvårdnad.  

 Kulturrrelaterad bevarande och/eller upprätthållande  

 Kulturrelaterad anpassning och/eller förhandling 

 Kulturrelaterad omformning eller omstrukturering.  

Genom att samla data om komponenterna i modellen identifieras vilken/vilka strategier som 

är lämpliga för klienten (Johnson Lutjens et al, 1995). 

 

Det finns många artiklar (220 st 2002) och böcker (28 st) skrivna av Leininger och i boken 

”Anteckningar om Omvårdnadsteorier III” (Johnson Lutjens et al, 1995) kan man läsa att 

andra än omvårdnadsforskare använt teorin för sitt arbete och då modifierat vissa termer för 

att kunna tillämpa den inom sina discipliner.  

Kulturella aspekter ur ett rehabiliteringsperspektiv 

I utveckling och forskning kring rehabilitering har International Classification of Functioning 

Disability and Health [ICF] sedan den publicerades av World Health Organisation [WHO] 

2001 blivit flitigt använd över världen (Socialstyrelsen, 2003). WHO:s arbete med 

klassifikationen har föregåtts av flera versioner. I revisionen som föregick slutversionen fanns 

flera syften varav ett var att det skulle vara kulturellt tillämpbart och allmängiltigt 

(Socialstyrelsen, 2003). I det dagliga arbetet som arbetsterapeut och då framför allt i 

journalskrivning används ICF-begreppen kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktiviteter och 

delaktighet, samt omgivningsfaktorer för att tydliggöra de olika fokusar arbetsterapeuter 

arbetar med. I förhållande till kulturella faktorer finns möjligen en brist i ICF:s struktur, enligt 

Michael K. Iwama (2006a) där dessa kulturella aspekter inte belyses så tydligt. Vidare menar 

författaren att ICF pekar ut en riktning mot ökad social komplexitet och den kontext som 

förklarar människors hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Sociala faktorer och 

omgivningsfaktorer är mer betonade, vilket leder till större vikt vid delaktighet och mindre 

vikt vid sjukdom och funktion i synen på hälsa och handikapp (Iwama, 2006a). Kultur är en 

del av omgivningsfaktorerna, men också en del i aktiviteter och delaktighet.  

 

En av de största utmaningarna för ICF är ”kultur” och de olika sätt som individer och 

samhällen ser på och upplever sin värld, vilket både Hansen (2007) och Iwama (2006a) 

skriver om på olika sätt och med olika referenser. Livsvärlden formar den egna förståelsen för 

hälsa och funktionshinder. Om funktionshinder upplevs som en personlig tragedi mer än en 

”social tragedi”, kan det i vissa kulturella sammanhang möta liten förståelse, eller till och med 

missuppfattningar, om livsvärlden ses mindre rationell, mer naturlig och kollektivt (socialt) 

orienterad. När de västerländska modellerna och praxis inte fungerar finns det en tendens att 

lägga felet hos klienten. Ofta sägs det bero på kommunikationssvårigheter och klientens            

”o-följsamhet” hellre än att de kulturella normer och faktorer som är inbäddade i 

rehabiliteringsprogrammets filosofi inte passar klientens kulturella kontext som både 

Leininger (Johnsson Lutjens et al, 1995) och Iwama (2006a) påpekar. Kulturell kompetens i 

rehabilitering måste bli mer än bara förståelse för, och lyhördhet för kulturella särdrag. 

Kulturell kompetens måste också innefatta en förståelse för den egna professionens kultur 

(Iwama, 2006a, 2006b, Watson, 2006). Professionens kultur utesluter ofrivilligt klienter och 

terapeuter som har en annan kulturell ”norm”. Om rehabiliteringens syfte är att minska 

effekten av funktionshinder och möjliggöra bättre hälsa i ett riktigt kulturellt sammanhang, 
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måste inte enbart formerna för praxis förändras utan också de teoretiska referensramarna och 

systemen som formar den.  

 

Kulturella aspekter i arbetsterapi 

Inom arbetsterapi finns ingen transkulturell teori, med motsvarande inriktning som Madeleine 

Leiningers. Charles Christiansen skriver i sitt förord till boken The Kawa Model, Cultural 

Relevant Occupational Therapy (Iwama, 2006b) om en arbetsterapeutisk modell som i första 

hand är relevant i en kollektivistisk kontext, där beroende, snarare än oberoende är hörnstenar 

i kulturen. Christiansen skriver att modellen även tilltalar människor från västvärlden med sin 

dynamiska metafor. Modellen bör kunna hjälpa oss arbetsterapeuter, att förklara vad vår 

behandling syftar till (möjliggöra delaktighet, hälsa och välmående) för patienter men även 

för andra yrkesgrupper (Iwama, 2006b). Övriga modeller inom arbetsterapi vänder sig inte till 

någon speciellt kulturell kontext, utan har ambitionen att varar universella, med olika 

framgång. ICF, som används inom arbetsterapi, kan ses som en modell med ambition att 

spänna över kulturgränser (Socialstyrelsen, 2003). 

 

I Japan kände inte arbetsterapeuterna sig hemma med Model of Human Occupation [MoHO] 

(Kielhofner 2002) och Canadian Model of Occupational Performance [CMOP] (Townsend, 

1997). I MoHO talas om ”doing” i form av arbete, lek eller aktiviteter i dagliga livet [ADL]. 

Sysselsättning omfattar vitt skilda former av arbete, lek eller ADL i en kontext som består av 

tid, rum, sociala och kulturella faktorer. Sysselsättningen formas av kontexten. MoHO vill ge 

en förklaring av människors sysselsättning utifrån individens liv (Keilhofner, 2002). CMOP 

beskrivs som en klientcentrering för att nå meningsfulla aktiviteter för individen. Både 

”occupation” (sysselsättning) och klientcentreringen bygger på aktivt deltagande klienter och 

ett delat ansvar mellan klient och arbetsterapeut. Den multikulturella kontext vi finns i 

tvingar, enligt CMOP, arbetsterapeuten att kritiskt utvärdera personliga och professionella 

antaganden om kultur (Townsend, 2002). De japanska arbetsterapeuterna upplevde att den 

individcentrerade behandlingen inte fungerade i den japanska kulturen. En modell måste visa, 

filosofiskt, hur ”världsbilden” ser ut och om bilden inte stämmer i sammanhanget kommer 

troligen inte begreppen i modellen kännas igen av patienter och anhöriga. Ytterligare en 

aspekt av en teoretisk modell är att den visar för patienter, anhöriga och övrig vårdpersonal 

vad som är centralt i det arbetsterapeutiska paradigmet (Iwama, 2006a).  

KAWA 

The Kawa (River) Model: Client centered rehabilitiation in cultural context är en 

arbetsterapeutisk begreppsmodell utvecklad i en annan kulturell sfär än den västerländska 

(Iwama, 2006a, 2006b). 

  

När de japanska arbetsterapeuterna började formulera en arbetsterapeutisk modell utgick man 

först från ett västperspektiv i ett diagram med fyra faktorer som alla var förbundna med 

varandra. Det var omgivningsfaktorer, omständigheter och problem i livet, personliga 

tillgångar och åtaganden samt livsflöde och hälsa. Denna figur kändes dock inte tillräckligt 

tydlig utan man valde i stället att presentera modellen som en naturens metafor. Metaforen är 

en flod, KAWA, (på japanska) som visar på dynamiken och flödet i modellen (bilaga 2a och 

2b). Livet är en komplex outgrundlig resa som flödar genom tid och rum. Optimalt välmående 

i livet kan liknas vid en stark, djup flod med ett ohindrat flöde. Olika aspekter av 

omgivningen och omständigheter, som strukturer i floden kan ha inflytande på och påverka 

flödet. Stenar och klippor (omständigheter i livet), vägg och botten (omgivningen) och 
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drivved (tillgångar och ansvar) påverkar floden. Arbetsterapi syftar till att underlätta harmoni 

mellan alla element (Iwama, 2006a, 2006b).  

 

Mizu – det japanska ordet för vatten representerar energin i livsflödet. Flytande, rent, kraftigt, 

fyllande, renande och förnyande är bara några av de meningar och funktioner ordet ofta 

associeras med. Omgivningarna påverkar flödet liksom vattnet påverkar omgivningarna. När 

livsenergin eller vattenflödet minskar kan man beskriva tillståndet som ohälsa eller som ett 

tillstånd av disharmoni. När flödet tar slut och floden rinner ut i en ocean eller ett hav har man 

nått livets slut. I kollektivistisk kultur värderas tillhörighet och att vara beroende av varandra 

lika högt som oberoende i individualistiska kulturer. Arbetsterapi blir enligt Kawa ett sätt att 

öka flödet oavsett på vilken nivå hindret finns (hos individen, institutionen, organisationen, 

samhället eller staten)(Iwama, 2006a, 2006b).  

 

Flodens sidor och botten, som på japanska heter kawa no soku heki och kawa no zoko är de 

strukturer i metaforen som representerar omgivningen. Det är möjligen den mest avgörande 

faktorn i en persons livsflöde. I Kawa modellen representerar flodens sidor och botten 

framförallt den sociala kontext en person delar med andra. Det kan vara familj, 

arbetskamrater, klasskamrater mm. Flodens sidor och vägg kan påverka både volym och takt 

på flödet så att det minskar eller ökar (Iwama, 2006a, 2006b).  

 

Stenar – iwa som på japanska betyder både stora stenar och klippor, representerar skilda 

omständigheter som skapar hinder i livets flöde. Klienten upplever dem som problem som är 

svåra att förflytta. Varje sten har sin unika storlek, vikt, form, färg och yta. De flesta floder, 

liksom de flesta människors liv, innehåller både stenar och hinder av olika slag och antal. 

Stenar i anslutning till flodbotten eller vägg kan förstöra flödet. Stenar kan finnas i flödet från 

början som till exempel ett medfött funktionshinder. De kan också uppstå plötsligt som vid en 

skada eller en sjukdom eller vara av tillfällig art. En persons fysiska funktionsnedsättning blir 

ett funktionshinder i relation till den omgivande miljön. När arbetsterapeuten känner till 

patientens stenar (inklusive storlek och läge i floden) kan man hjälpa till att hitta områden och 

strategier som kan förbättra flödet. Modellen är flexibel och anpassningsbar till varje patient 

vid vilken tid och plats som helst. Om patienten inte själv kan beskriva sin flod kan 

familjemedlemmar eller andra grupper av människor som är involverade bidra med assistans 

och perspektiv (Iwama, 2006a, 2006b). 

 

Drivved – ryuboku- representerar personliga kännetecken och tillgångar som värderingar (t ex 

ärlighet), karaktär (t ex envishet), personlighet (t ex utåtriktad), speciella färdigheter (t ex 

snickare), icke-materiella tillgångar (t ex syskon) och materiella tillgångar (t ex rikedom). 

Drivveden kan påverka flödet positivt eller negativt. Om drivveden fastnar bland stenarna 

eller i flodbottnen kan det förhindra flödet. Om det däremot kan användas för att flytta stenar 

ur vägen kan det öka flödet markant. Alla individers eller gruppers flöde innehåller för dem 

unika faktorer, vilka en effektiv behandlare ägnar särskilt intresse åt att finna (Iwama, 2006a, 

2006b).  

 

Sukima – som kan översättas med området mellan hindren, är där energin – vattnet - kan 

flöda. Detta motsvarar ”occupation”. När man i arbetet med metaforen klargjort vilka hinder 

som finns och vilket flöde som finns riktar man uppmärksamheten mot sukima. Flödet kan se 

olika ut i olika sammanhang och kan i sig bidra till att hindren slipas ner och blir mindre 

(erodera). Här finns också arbetsterapin och dess kännetecken med meningsfulla aktiviteter 

och att arbeta med klientens förmågor och tillgångar med ett holistiskt perspektiv. Det visar 

också på vikten av att arbeta med alla de beståndsdelar som påverkar. I stället för att fokusera 
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på detaljer i flödet bör man enligt Kawa arbeta holistiskt genom att förstå klientens 

identifierade, integrerade och odelbara kontext. Flodens utrymme representerar möjligheter 

till problemlösning med fokus på de positiva möjligheterna, som kanske har liten direkt 

relation till personens medicinska status (Iwama, 2006a, 2006b). 

 

Genom att använda den här modellen kan arbetsterapeuten, enligt Iwama (2006a), i 

partnerskap med klienten leta efter alla de möjligheter som finns (i den vidare kontext 

modellen talar om) för att öka flödet och förhindra att det minskar ytterligare. Utifrån 

patientens, eller anhörigas, berättelser formas behandlingen och de åtgärder som kan öka 

livsflödet för individen. 

 

En större förförståelse för patienter från en annan kultur, i det här fallet vietnameser, bör göra 

den arbetsterapeutiska bedömningen och behandlingen bättre utifrån individens perspektiv. 

Utifrån behandlarperspektivet bör kunskapen också utveckla kompetens och göra det möjligt 

att anpassa verksamheten till det mångkulturella samhället. Över tid bör denna anpassning 

leda till bättre resultat och att en större arbetstillfredsställelse uppnås. Dessa båda 

målsättningar speglar individ och samhällsperspektivet av studien som gjorts utifrån 

ovanstående inledning och bakgrund. 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är  

 Beskriva vietnamesers uppfattning av smärta vid aktivitet. 

 Beskriva kulturens betydelse för vietnameser i Värnamo sjukvårdsområde. 

 

Material och metod 
 

Intervjuer är, enligt Kvale (1997) lämpliga för att studera människors livssyn, beskriva 

upplevelser och uppfattningar och klargöra deras perspektiv på sin livsvärld. Den kvalitativa 

intervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel i stället för att ge 

naturvetenskapliga förklaringar till det som framkommer vid intervjun. Styrkan i intervjun är 

att den kan fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett ämne och ge en mångsidig 

och kontroversiell bild av en mänsklig värld, som Kvale uttrycker det. Vidare beskriver han 

på sidan 40 samtal som ett ”grundläggande sätt att vinna kunskap”. Vetenskap bör frambringa 

ny kunskap på ett systematiskt och metodiskt sätt, vilket kvalitativ intervju kan göra, enligt 

Kvale (1997). Leininger nämner i det tolfte ställningstagandet i Sunrise modell att det 

kvalitativa forskningsparadigmet med sina naturalistiska undersökningsmetoder utgör ett 

väsentligt redskap för utforskandet av transkulturella aspekter på mänsklig omsorg (Johnson 

Lutjens et al 1995 s 76). Därför stärks valet av en kvalitativ ansats för genomförandet av 

denna undersökning. I boken ”Forskning – en introduktion” (DePoy & Gitlin, 1999) beskrivs 

hur olika datainsamlingssätt kan användas för att öka och fördjupa förståelsen av de fenomen 

som studeras. I de fall olika sätt att samla data förekommer är det inte säkert att detta 

planerats innan studien påbörjats utan det beslutas utifrån det som framkommer under tiden 

studien pågår (DePoy & Gitlin, 1999). 

 

Då studien har två syften har två kvalitativa metoder använts och dessa kommer att redovisas 

var för sig. Kvalitativ intervju användes som metod för att beskriva vietnamesers uppfattning 
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av smärta vid aktivitet. För att beskriva kulturens betydelse användes också intervju, men i 

form av ett samtal med två personer som inte har smärta, men en god förmåga att samtala om 

vietnamesisk kultur i Sverige och Vietnam.    

För att se strukturen finns nedanstående schematiska bild över hur metod och resultat 

redovisas, se figur 1. 

 

 
 

 

Figur 1. Schematisk bild av metoden 

 

 

Metod för smärta vid aktivitet 

Urval  

Urvalet blir ett lämplighetsurval (DePoy & Gitlin, 1999) där valet är att tillfråga vietnameser, 

boende i Värnamo sjukvårdsområde, som söker vård för smärta inom primärvården, om de 

vill delta.  

 

Inklusionskriterier: Vietnameser som söker vård inom primärvården för smärta. Vietnameser 

som redan har en kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller kurator/psykolog har 

valts ut. En förutsättning var att få tag på vietnameser som förstår och pratar svenska så bra att 

en diskussion om olika frågor kring smärta, aktiviteter, hälsa och sjukdom kan föras. De 

paramedicinska kollegorna tillfrågade de vietnameser som kunde svenska så bra att 

behandlingen inte krävde tolk om de ville delta i studien.   

 

Exklusionskriterier: Vietnameser som är kineser. Vietnameser som inte pratar tillräckligt bra 

svenska för att kunna diskutera kring aktiviteter, smärta, hälsa och sjukdom. 
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Till paramedicinska kollegor, skrevs brev med önskan om hjälp att hitta lämpliga vietnameser 

till undersökningen (bilaga 3). Namn och telefonnummer erhölls från dem som gav muntligt 

samtycke. Så snart som möjligt togs kontakt med dem för att ytterligare presentera studien 

och få bekräftat om de var villiga att delta. Tid bokades för intervjun och ett 

introduktionsbrev, som översatts till vietnamesiska (bilaga 4, 5) skickades hem till dem i god 

tid innan intervjuerna. Flera av vietnameserna önskade få brevet på både svenska och 

vietnamesiska. Vid intervjutillfället har samtycke till att delta i studien skrivits under (bilaga 

6). Innan samtycket skrivits på har jag uppmanat dem att fråga om det är något de inte förstått 

om syftet med studien för att bekräfta att de förstått hur informationen skulle användas. 

 

Fem vietnamesiska kvinnor har tackat ja till att delta. Kvinnorna var mellan 34 och 54 år och 

har varit i Sverige mellan 7 och 16 år. 4 av dem har varit sjukskrivna mellan 2 och 3 ½ år för 

smärtproblematik. En har haft en kortare period av smärta efter en akut skada. Kvinnorna har 

haft kontakt med läkare i primärvården (några även med läkare i slutenvården) samt med en 

eller flera av följande; arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator eller psykolog. Några har 

genomgått flera utredningar för att ställa en medicinsk diagnos, men tre av de fem har ingen 

preciserad diagnos enligt ICD10 (Socialstyrelsen, 1997) enligt vad de själva säger. En av 

kvinnorna har en son med sig när hon kommer för intervjun. Hon uppger att hon har en dålig 

dag och frågar om sonen får vara med vid intervjun. Under intervjun kommer sonen ibland in 

för att ”tolka” och ibland kommer han med synpunkter som är hans egna. Flera försök görs 

för att få kvinnan att svara själv utan sonens hjälp, vilket fungerar i vissa delar av intervjun. 

Datainsamlingsinstrument 

Fem kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor genomfördes för att belysa 

vietnamesernas uppfattning av smärta i relation till aktivitet. Utgångspunkten för intervjuerna 

var Kawa Model (Iwama, 2006b) och dess olika metaforiska begrepp om livsflödet. Frågorna 

hade fokus både på individens upplevelse och på den sociala upplevelsen. Intervjufrågorna 

har formats utifrån Kvales (1997) beskrivning av forsknings och intervjufrågor så som de var 

vid tiden för projektplanen inför examinationsarbetet. Intervjufrågorna har varit 

undersökningens intervjuguide (bilaga 7). 

 

Intervjun inleddes med några allmänna frågor om ålder, hur länge de varit i Sverige, vilket 

arbete man har (har haft), varför man sökt vård och vilken hjälp man fått. Intervjun avslutades 

med frågan ”Hur nöjd är du med livet nu”.  

Datainsamling 

Intervjuerna tog mellan 22 och 54 minuter. Intervjuerna har genomförts på den vårdcentral 

där de vietnamesiska kvinnorna haft sin kontakt med paramedicinsk personal. Intervjuerna har 

spelats in på band. Kvalitéerna på inspelningarna har varierat då någon kvinna talat mycket 

tyst. Språkligt har det ibland varit svårt att uppfatta enskilda ord, men vid förfrågan har 

kvinnorna för det mesta kunnat förklara vilket ord de menar. Vid något enstaka tillfälle, har 

det trots försök till förtydligande, inte gått att förstå exakt vad som sagts.   

Databearbetning 

Transkription av intervjuerna har skett i direkt anknytning till varje intervju. Då det varit svårt 

att uppfatta alla ord har det angivits i utskriften. I analys av utskrifterna har en ansats av 

fenomenografisk metod använts för att ge struktur åt alla de uppfattningar kvinnorna har om 

sin egen aktivitet och smärta (Uljens, 1989). Fenomenografi är en forskningsform inom den 

samhällsvetenskapliga sfären och används bland annat inom pedagogik. Utsagorna, som 

kallas beskrivningskategorier, används för att jämföra likheter och skillnader i 
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uppfattningarna av kvalitativt (innebördsmässigt) olika uppfattningar. Uppfattningarna om 

smärta vid aktivitet har kategoriserats utifrån begreppen i Kawa Model och Sunrise Model. 

Uljens (1989) ger ett förslag på hur man kan beskriva sambanden mellan två aspekter av en 

uppfattning, vilka är vad och hur man tänker. Vad är inriktat på objektet för tanken, som kan 

vara både av fysisk och psykisk (kognitiv) karaktär (Uljens, 1989). Denna undersökning har 

berört frågor angående uppfattningar om aktivitet och smärta. Uppfattningarna representerar 

vad man uppfattar om aktivitet och smärta.  Hur-aspekten är de processer som ger en 

avgränsning av vad-aspekten. Hur man uppfattar aktivitet och smärta presenteras i denna 

studie i de beskrivande termer Kawa använder för att symbolisera livsflödet i personens liv 

vid intervjutillfället. Det är en konstant växelverkan och samtidighet mellan de båda frågorna, 

vad och hur, under analysarbetet.    

 

Rent praktiskt gjordes databearbetningen genom en noggrann genomläsning av de 

transkriberade intervjuerna. Texten lästes flera gånger innan de korta textavsnitt som visar vad 

informanten tänker om frågorna markerades. De fem intervjuerna behandlades alla på detta 

sätt innan nästa fas. Nästa fas blev att försöka gruppera beskrivningarna från alla dessa vad i 

hur med hjälp av Kawas beskrivningskategorier av livsflödet . Varje intervjus alla markerade 

textavsnitt placerades i kolumner med rubriker utifrån tolkning av det sammanhang där 

avsnittet fanns. Detta representerar hur kvinnorna beskrev sin tanke om intervjufrågorna. 

Återvände sedan till vad de tänkte och grupperade det utifrån frågeställningarna om aktivitet 

och smärta samt några av de faktorer som M. Leininger (Johnson Lutjens et al, 1995) pekar på 

som viktiga att veta något om utifrån Sunrise Model; släktband och sociala faktorer, kulturellt 

betingade värderingar och livsstilar, ekonomiska faktorer och miljömässig kontext, språk och 

etno-historia.  

Metod för kulturens betydelse 

Urval  

Urvalet för samtalet om kultur blev en snöbollssampling. En av mig känd person, som vid 

fråga sa sig vara villig att delta, ombads bjuda med fler. Inklusionskriteriet var att prata 

tillräckligt bra svenska för att vi ska kunna föra ett samtal om kultur hos de vietnameser som 

bor i Värnamo sjukvårdsområde. Tid för samtalet bokades och samma introduktionsbrev som 

till kvinnorna användes (bilaga 4, 5).  I samband med samtalet har samtycke till att delta i 

studien skrivits under (bilaga 6). Innan samtycket skrivits på har jag uppmanat dem att fråga 

om det är något de inte förstått om syftet med studien för att bekräfta att de förstått hur 

informationen skulle användas. 

 

I samtalet deltog två personer, en man och en kvinna. De har goda kunskaper i svenska 

språket och har varit i Sverige lång tid (17 respektive 26 år). De är etablerade på 

arbetsmarknaden inom serviceyrken. Båda två har starka band till den vietnamesiska kulturen 

och de försöker leva tvåkulturellt, inte bara tvåspråkigt. 

Datainsamlingsinstrument 

I det kulturella samtalet användes faktorerna i Sunrise Model som utgångspunkt för 

undersökningens frågor (Johnson Lutjens et al, 1995). Faktorerna är: släktband och sociala 

faktorer, politiska och juridiska faktorer, utbildning, teknologi, ekonomi, religion och filosofi, 

miljömässig kontext språk och etnohisoria och värderingar och livsstilar. I frågeområdet 

miljömässig kontext, språk och etnohistoria användes också en del tankar från Hansen (2007) 

om ickeverbal kommunikation och tid (bilaga 8). 
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Samtalet inleddes på samma sätt som de övriga intervjuerna med några allmänna frågor om 

ålder, hur länge de varit i Sverige och vilket arbete de har.  

Datainsamling 

Samtalet tog 71 minuter och genomfördes i ett hem, vilket var intervjupersonernas val. Hela 

samtalet spelades in på band.  

Databearbetning 

Transkription av samtalet gjordes i direkt anslutning. Bearbetningen av det ”kulturella 

samtalet” gjordes genom att samtalet som följde på varje fråga och dess följdfrågor, lästes 

igenom flera gånger innan textavsnitt med meningsbärare markerades. Utifrån dessa 

markerade avsnitt sammanfattades vad som sagts utifrån de olika frågeområdena (bilaga 8) i 

Sunrise Model och de olika aspekterna på kommunikation och tid som hämtats från Hansen.  

Etiska överväganden gällande både smärta vid aktivitet och i 
kulturens betydelse 

Frågan om språk och språkförståelse, både personligt och för vietnameserna, har väckt många 

etiska funderingar genom hela studiens gång. Detta har medfört försök till att vara så 

noggrann som möjligt samt försök att kontrollera att inga missförstånd uppstått. Givetvis kan 

det dock inte garanteras att det inte förekommer missförstånd i någon del av intervjuerna eller 

i samtalet. 

 

De etiska aspekterna av studien uppnås genom att deltagandet är frivilligt och självvalt. Den 

skriftliga informationen (bil 4, 5) som informanterna fått på vietnamesiska och svenska (om 

de önskat) tar upp flera etiska aspekter; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2008). Informationskravet uppfylls 

då alla fått information muntligt, men även skriftligt och då på vietnamesiska och svenska, om 

de så önskat. Samtyckeskravet uppfylls då de vid flera tillfällen informerats om möjligheten 

att när som helst avbryta deltagande om de inte längre samtycker. Även här finns både 

muntlig och skriftlig information. Konfidentialitetskravet finns beskrivet i informationen de 

fått. I presentationen ska det inte gå att hitta ”individer” även om intervjuaren och tillika den 

som skriver arbetet, samt även informanterna själva kan känna igen sig. Nyttjandekravet 

tillgodoses genom att endast intervjuaren har tillgång till materialet och det hanteras på ett sätt 

som garanterar att ingen annan har tillgång till det. I samband med intervjun fanns möjlighet 

att fråga om något var oklart innan skriftligt samtycke lämnades. En informant hade en son 

med vid intervjutillfället, vilket troligen påverkade vad och hur hon samtalade, men det 

påverkade även konfidentialitetskravet då han hörde, och ibland tolkade, det hon sa.  

 

En provintervju genomfördes med en för mig välkänd patient som är kinesisk vietnames och 

vars språkkunskap visade sig vara för dålig. Det gav trots detta möjlighet att prova frågorna 

och vilket förhållningssätt som kan vara lämpligt inför intervjuerna.  

 

Dokumentet för etisk egengranskning från Hälsohögskolan har använts. 

 

Resultat 
 

Resultatet har sammanfattats utifrån tre perspektiv. Det första perspektivet är en 

sammanfattning av olika typer av information om smärta vid aktivitet som kvinnorna givit. I 



   

 20 

det andra och tredje perspektivet är informationen systematiserad utifrån vad och hur de 

uttryckt sina uppfattningar om de olika ”ämnen” vi samtalat om. I samtliga perspektiv 

används citat för att tydliggöra kvinnornas uppfattningar. 

Smärta vid aktivitet 

Kvinnornas uppfattningar om varför de har sin smärta  

Kvinnornas uppfattningar ser väldigt olika ut men en av dem säger så här via sonen som 

tolkar ”hon ramlade moped eller kanske påverkar från kemi när hon använder till när hon 

planterar ris du vet man använder en massa olika medel som dödar insekter så kanske dom 

påverkar dom också” D3:2-3. Hon säger också via sonen ”besviken på hennes sjukdom 

förändra hela livet blir sämre hon vill inte sjuk” D3:4. En annan kvinna säger att smärtan är 

obehaglig.  

Hantering av smärta 

Kvinnorna beskriver olika sätt för att hantera sin smärta. En av dem säger att hon brukar tappa 

upp ett badkar fullt med varmvatten, lägga sig i det och nästan somna. En annan säger att hon 

använder en värmekudde som hon lägger där hon har ont. En tredje säger ” man försöker sitta 

vila och sen försöker göra någonting för att glömma ont va till exempel man titta på TV eller 

pyssla barnen ja så gör man jag då … ja, det går inte göra något ting det gör ont när jag 

bara sitter och vilar då” D4:1. 

Tankar om aktivitet 

Kvinnorna uttrycker en vilja till aktivitet och värdesätter arbete högt. De accepterar inte sin 

sjukskrivning, även om de är trötta och kan se att det är nödvändigt i nuläget. De talar om 

sorg, trötthet, stress och ilska. En av dem uttrycker att hon inte alltid orkar diska efter maten, 

men blir då stressad, eftersom hennes ambition är att det ska vara rent och fint hemma. Så här 

säger en av dem ”så jag vill gärna men kroppen det tillåter inte så det, det är nästan jag har 

två sidan av mig en som jag vill och en som är mot mig på något sätt” D2:2 . Samma kvinna 

säger ”försöka att ha sysselsättning lite varje dag ju gå till sjukgymnast ta en promenad och 

umgås med barnen och min man så” D2:4. På frågan om vardagsaktiviteter svarar en kvinna 

bland annat så här: ”om min son är hemma han hjälpte mig att dra bakom mina byxor till 

exempel BH jag köpte att jättevid” D3:5, hon vill också vattna blommor för att det är roligt. 

Energinivån är ofta påverkad. En kvinna talar om det på följande sätt:” har förlorat 90 % 

eller mer än 90 % i mitt vardagslivet som jag har haft   eller som energi som jag har förut” 

D1:7.   

Personer som påverkar smärtan 

Olika personer påverkar kvinnornas smärta. En kvinna, som har små barn, beskriver att 

barnen hjälper henne att kämpa. Hon kan sluta vila för att i stället gå med dem ut så att de kan 

leka och hon sitta ute och ta det lugnt. Hon beskriver situationen som ”Det är mycket mmm 

(generat fniss) jag är ledsen för att jag säger så med det är det eftersom vissa dagar jag kan 

inte komma upp jag är helt ensam med barnen och … vissa dagar jag kan inte komma upp på 

morgonen jag kan inte hjälpa dom frukost……..påverkar dom faktiskt och ibland som att dom 

vill vara ute och leka och jag kan inte följa med men dom får inte gå ner på gården att leka 

själva heller…”D1:3.  En annan säger: ”Mina barn är jättesnäll mot mig” D3:4.  

En annan kvinna säger att det känns som ett handikapp att behöva be sin man om hjälp, ”min 

man förstå inte mig (generat fniss) bara gräla och tjata, gräla och tjata” D5:4, vilket får tjäna 

som ett citat som visar att personer i omgivningen inte alltid är ett stöd. Samma kvinna 

uttrycker att det är bra att få lite hjälpmedel och att vi (arbetsterapeuter) lyssnar på henne. 
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Roller    

Alla har talat om olika roller som de upplevt. Det är roller i familjen, men också på arbetet. 

Båda dessa roller har förändrats. Arbetsrollen är nu mest en negativ påminnelse om det som 

var positivt förut. En mening som får symbolisera detta är ”jag alltid har trevligt jag trivs bra 

på jobbet när jag kommer till jobbet jag alltid vara trevlig och glad och välkomnar dom runt 

omkring mig ” D1:7 (arbetat i ett omsorgsyrke). En annan av dem säger via sonen: ”hade 

jobbat jättehårt, var inte den som är lat person” D3:3 . Relationen till arbetsgivaren uttrycks 

på olika sätt. En säger: ”händer olycka så ingen bryr sig om mig” och fortsätter ”kanske dom 

tycker jag inte så bra eller så” D4:5 En annan uttrycker det så här: ”jag träffade min chefen 

och några personer dom krama mig länge” D3:7. Mammarollen, som de alla beskrivit som 

något positivt och oerhört centralt: ”Ja det är det jag gör nåt som att dom är glad och trivs 

bra i den då känner jag att jag mår bra jag är en bra mamma (skratt)” D1:9.  

Språk 

Alla kvinnor pratar om språket och användandet av svenska. En kvinna beskriver det så här: 

”Ibland jag kan prata svenska ibland det blir svårare det beror på hur jag mår i kroppen” 

och fortsätter ”Förut jag prata svenska bättre än vietnamesiska eftersom mitt vardagsliv hela 

tiden att jag pratar svenska ”D1:10. 

Förändring över tid 

Hur smärtan och aktiviteten kan förändras över tid har varit svårt att få dem att prata om men 

en av dem sa ”Nej jag tror det ska följa med mig livet ut det jag tänker så nu men innan så jag 

tror att jag mår bättre en dag gå till jobbet som normal igen men hoppet är inte kvar….” 

D2:4. 

 

Vad uppfattas  

Nedan redovisas vad som sagt utifrån de markerade beskrivningskategorierna. Det är mina 

frågeställningar kring smärta och aktivitet och Sunrise Models olika faktorer som redovisats i 

databearbetningen. En del av exemplen verkar kanske inte stämma, men det beror på att de är 

ryckta ur sitt sammanhang från intervjuerna.  

Smärta  

Smärta har jag valt att dela i tre olika kategorier. Orsak, som speglar uppfattningar om varför 

man har sin smärta. Hantering passiv och aktiv som speglar på vilket sätt man hanterar 

smärtan, där passiv hantering är att följa med smärtan utan att försöka påverka den själv. 

Aktiv hantering kan vara att äta den medicin som ordinerats eller på annat sätt försöka att 

påverka själv. Exempel på orsaker: Händer något negativt, min kropp är sönder, fel hos mig, 

orkar inte längre. Exempel på passiv hantering: Leva med den, ingenting som kan hjälpa 

mig, sitta stilla, vila, försöker ta det försiktigt. Exempel på aktiv hantering: Göra nånting för 

att glömma ont, gå och tappa ner en fullt badkar varmvatten, bra stunder med mina barnen,   

lägga på den plats som har ont, kan sova lite så det blir mindre ont, massage, hemma jag har 

redskap, sprutor kortisonsprutor, mediterar, äter inte medicin. 

Aktivitet 

Aktivitet är också delad i tre delar, förr, nu och i framtiden. Speglar hur aktiv man varit, är 

och tror sig vara i framtiden. Exempel från förr: Jag kämpar, göra nåt för att glömma ont, 

allting hemma, göra nåt hela tiden.  Exempel från nu: Jag diskar inte, har ingen kraft för att 

göra, inte koncentrera, blir helt slut, göra hushållssysslor, kroppen det tillåter inte, ingen 
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krånglig mat, sovbesvär. Exempel om framtiden: Nej aldrig, kanske kan inte cykla igen, 

försöker träna mig. 

Arbete 

Arbete som har samma då, nu och framåt perspektiv som aktivitet. Exempel från förr: ge 

dom (de personer hon träffar i sitt omsorgsyrke) kärlek, börjat jobba så tidigt (var ung), 

försöker jobba ändå. Exempel från nu: Har man ont kan man inte jobba, min plats mer 

personer. Exempel om framtid: Hur klarar jag jobbet, ingen vill anställa mig, inte lika stark.  

Släktband och sociala faktorer 

Släktband och sociala faktorer har delats i familj (make och egna barn, samt föräldrar och 

egna syskon) och andra (vänner och bekanta, arbetskamrater, exmake, barnens lekkamraters 

föräldrar). Exempel från familj: Viktigt med man och barnen, bara mina barn, påverka 

barnen, inte så där trevlig, dom (barnen) sa att om byta ont, min man som hjälper, Exempel 

från andra: Inte bjuda en vän, orkar inte skaffa nya vänner. 

Miljömässig kontext, språk och etno-historia 

Beskriver uppfattningar om språk (både vietnamesiska och svenska) och miljö i Vietnam. Här 

finns även traditioner och sedvänjor. Exempel: Träna svenska, börjat jobbat så tidigt, försökt 

lära mig språk, medel som dödar insekter, bor hos äldre människor så dom måste lyda.  

Ekonomi 

Ekonomi är uppfattning om den egna ekonomin. Exempel: jag köpte, hur ska jag betala sen, 

jobbar för dom andra för att man ska få pengar, får tjäna pengar, säljer en sån apparat, inte 

råd. 

Kulturellt betingade värderingar och livsstilar 

Beskriver uppfattningar om vad man tror och känner. Exempel: Man tänker på hur dom andra 

(man, barn och mamma) vill inte, inte beskriva, dom (arbetsgivaren) tycker jag inte så bra 

eller så, gör mig ont, vara bästa mamma, framtid död, hjälplöst, mina barn det är det är jag 

nöjd, jag vet inte, är ledsen så blir generad, vara besviken på mig, som handikapp, effektiva 

behandlingsmetoder, blir arg.  

Hur uppfattas  

Nedan följer en redovisning av hur-aspekterna som representeras av begreppen i Kawa enligt 

Uljens metod som beskrivits i databearbetningen. Redovisar här korta utsagor från kvinnorna 

som kan kopplas till de olika områdena i Kawa. Vissa av exemplen verkar inte passa in, men 

det beror på att de är tagna ur sitt sammanhang. 

Mizu 

Vatten; livsenergi och flöde: Nåt viktigt, jag passar på, ingen energi i kroppen, stressar, följer 

med, kan inte göra nåt, tappar minnet, jag kämpa, orkar inte längre, vill ha ingen värk, gillar 

jättemycket att cykla, jag har små barn, kämpa för livet, bästa stunden, inte bjuda en vän, 

prata svenska bättre än vietnamesiska, hjärnan som inte fungerar, jag tror det inte, kunde 

förut, blir ledsen, värdelöst, inte så där smart som förut.  

Kawa no soku heki och Kawa no zoko 

Flodens sidor och botten; omgivningen och då framför allt social kontext: Han (maken) blir 

irriterad, svårt att sova, sova 2-3 timmar, jättetråkigt, jobba (tidigare) 60-70 timmar i veckan, 
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helt ensam med barnen, åker till Vietnam, få ett riktigt jobb, jag fortsätter skola, hans maskin, 

han måste tänka på mig, känner inte så många här, kunde inte språket, har inget, 

handikappad, nåt som är viktigt, bästa mamma. 

Iwa 

Sten och klippa; omständigheter som skapar hinder i flödet: Påverkan jobba, inte återkomma 

till jobbet, oroar alltid, kan inte göra nåt, värsta är yrseln, vara besviken på mig (själv), 

hoppet är inte kvar, hjärnan som fungerar inte, min kropp är sönder, fel hos mig, drabbas, 

ingenting som kan hjälpa mig, vill inte leva längre, orkar inte sova, ingen energi i kroppen, 

ingen vill anställa mig, orkar inte skaffa nya vänner, doktorn som inte så lyssnar, besviken, 

förändra hela livet blir sämre, rädd, hjälplös, påverkar psykiskt. 

Ryuboku 

Drivved; personliga kännetecken och tillgångar: Blir arg, dom (barn och barnbarn) gör mig 

pigg och glad, lånat lite hjälpmedel, dom (chefen m fl) krama mig länge, inte farligt, leva 

med den, göra nåt för att glömma ont. BH jag köpte vid, försöker träna mig, ha 

sysselsättning, bra stunder med barnen, nytt ord på svenska, då måste jag prata svenska, 

spara, frivilligt, inte för att jag ska slippa. 

Sukima 

Området mellan hindren; där energin kan flöda: Ni tar tid att lyssna på mig, mindre ont om 

man tränar regelbundet, vill göra lite hemma, avbryta den ensamhet, jag har kunskap om 

ledvärk, smörjer, får inte tänk på mycket den, hantera del av dagen, tränar svenska, mitt sätt, 

jag måste. 

 

Kulturens betydelse 

Resultatredovisning av det ”kulturella samtalet” utgå från Sunrise Model då teorin är väl 

beprövad (enligt Johnson Lutjens et al, 1995) och ger ett brett spektra på kultur. Har även 

använt några utgångspunkter från Hansen (2007) som handlar om språklig kontext och tid. 

 

Samtalet har sammanfattats utifrån de olika faktorerna och citat används för att exemplifiera. 

Släktband och sociala faktorer 

Släktbanden är starka och förr levde man ofta tillsammans flera generationer. Far- eller 

morföräldrar kan ta hand om sina barnbarn om föräldrarna av någon anledning inte kan 

försörja dem. När far- eller morföräldrarna sedan blir gamla tar barnbarnen hand om dem i sin 

tur. De vietnameser som lever i Sverige lever inte så, vilket kan beror på ekonomiska faktorer 

eller att man försöker efterlikna den kultur man lever i. Ofta har man även starka sociala band 

till sina grannar. En av informanterna uttrycker det på följande sätt: ” Flyttar från norr till 

söder håller dom ihop till den by och dom bildar till en ny by eller ny stadsdel så som 

svenskarna göra där i USA.” D1:2   

Politiska och juridiska faktorer  

Det finns olika anledningar till att man flyttade eller flydde från Vietnam. Vissa flydde av 

politiska skäl, andra av ekonomiska och ytterligare andra för att återförenas med sin familj. 

När man blir gammal är det ”som en dröm” D2:3 att flytta tillbaka. De uppger att de inte tål 

klimatet här. Den svenska demokratin uppskattas samtidigt som man inte tror att det 

vietnamesiska folket är moget för demokrati än. De som var politiska flyktingar har till viss 
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del försökt arbeta politiskt i Sverige för att påverka livet i Vietnam ”jag har gjort en del 

tidigare med det hjälpte inte” D1:3. De uttrycker att vietnameser och kineser lever nära 

varandra, men när de gäller nord och syd finns det spår av fördomar av politiska och/eller 

juridiska faktorer som orsak till att man flydde sitt land. 

Utbildning 

Skolgången i Vietnam är 12 år, men efter nian görs ett prov som avgör om man kommer in på 

gymnasiet. Om man inte kommer in får man gå en yrkesutbildning i stället. I samband med 

intagning till universitet och högskola är det också intagningsprov, kring vilka det 

förekommer mutor och bedrägerier, vilket de säger är en del av kulturen. Konkurrensen om 

arbete efter utbildning är stor och ”väldigt svårt att få jobb efter utbildning” D2:5. De vuxna 

vietnameser som bor i Sverige klarar inte att studera då de inte behärskar svenska, men de 

hoppas att barnen ska skaffa utbildning och därmed få bättre jobb än de själva har.  

Teknologi 

I Vietnam lever många enkelt utan tillgång till vardagsteknik i form av TV, telefon och 

datorer. Den yngre befolkningen använder mer teknik än den äldre. En viss ambivalens finns i 

inställning till den svenska sjukvårdens tillit till teknik, om de upplever som både bra och 

dålig. En del läkare frågar lite och förlitar sig på provresultat i stället för att fråga lite mer hur 

man tänker och känner som patient. Sjukvården i Vietnam ”funkar ingenting om man har 

utan pengar” D2:5 och det finns inte heller så mycket teknisk utrustning ”utländska som har 

investerat lite så det är bättre på teknik……men jämför med Sverige så fortfarande dålig 

mycket” D2:6. 

Ekonomi 

Man vill tjäna mycket pengar på att jobba, men ”räcker till vardagslivet så kanske är bra 

….jag får det leva i frid” D1:6.  De önskar också kunna åka hem och hälsa på i Vietnam. 

Informanterna har uppfattningen att vietnameserna litar till välfärdssystemen vid sjukdom, 

men de tycker inte att man ska ta emot socialbidrag utan man måste jobba. Ett ekonomiskt 

ansvar gentemot föräldrar och syskon kan ses som en inofficiell plikt vilket informanterna 

säger hör till kulturen.  

Religion och filosofi 

Religion påverkar det vietnamesiska samhället i hög grad. Buddism och katolicism är de stora 

religionerna. I båda religionerna finns en tro på ett liv efter detta fast tron ser olika ut. 

Buddisterna har ”svårt att få tillgång till sina tempel” D1:7. Man försöker leva sunt för att 

undvika sjukdomar. I samband med svår sjukdom och död försöker man hantera lidandet så 

att anhöriga inte lider. Anhörig ska finnas i närheten och ofta vill man inte umgås med andra 

än dem. Att skämmas för sjukdomstillstånd och att tycka synd om sig själv kan förekomma. 

Det finns en generationsskillnad bland vietnameser i Sverige där de yngre försöker anpassa 

sig och efterlikna det bästa i det svenska synsättet. 

Miljömässig kontext, språk och etnohistoria 

På landsbygden i Vietnam finns små resurser.  Tidigare fanns till exempel inte elektricitet, 

vägar och vatten. Att umgås med släkten vid nyårshelgen är viktigt och då försöker man åka 

hem ”man göra nåt så man minner föräldrarna och förföräldrarna” D1:9.  Respekt mot äldre 

och för andra människor är djupt rotade i vietnamesisk kultur och något som man vill bevara 

även i Sverige. Det viktigaste för att bevara kulturen är dock att hålla språket levande. De 

upplever det som svårt då ”barnen tänker helt annat sätt” D1:9. Att integreras i det svenska 
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samhället säger man är svårt och att det behövs en vilja från båda parter om det ska bli 

möjligt. I integrationen spelar kulturen och kunskapen eller brist på kunskap en avgörande 

roll. Det går bra att samtala om konkreta saker, men det finns också mycket outtalat i 

samspelet människor emellan. Omedvetet utesluter man varandra ur gruppen.  

 

Angående språk, kontexten, finns en skillnad som informanterna uttrycker. För att förstå 

undermeningen i språket behöver man känna personen. Att se ansiktsuttryck kan vara till 

hjälp för att kunna tolka om det som sägs är på skoj eller är sagt ironiskt. Uttryck skiljer sig 

också. .”Klockan den är åtta då menar man att nu pratar man inte mer” D1:11 eller gör som 

den andre säger till en att göra är ett exempel på ett vietnamesiskt talesätt. Samtalet skiljer sig 

åt när man pratar med kända och okända, samt om det finns en åldersskillnad. Vietnamesiska 

är ett svårt språk som kräver erfarenhet då många ord kan ha olika betydelse. Bemötandet i 

den svenska sjukvården är oftast bra, men det krävs att man är tydlig och att målet är att 

patienten ska förstå vad som menas. Leende kan vara en viktig del i ett samtal. Det kan 

uppmuntra eller dölja till exempel sorg. I vietnamesiska kan man sätta ett ord före eller efter 

ordet le som gör att det får en annan innebörd. Uttrycket ”man ler fluga…. tycker lite ovärdig 

det värd inte mycket för den andre” D1:11. Att tolka leenden är kulturellt betingat enligt 

informanterna. Ett råd är därför att i kommunikation med vietnameser, med eller utan tolk, 

fråga vad leendet betyder. Tystnad i ett samtal uppfattas som jobbigt i synnerhet mellan 

främmande personer. Ögonkontakt under ett samtal uppskattas. Brist på ögonkontakt kan 

tolkas som ett bristande intresse och därmed nedvärderande. Informanterna tror att svenskar 

tittar mer i ögonen än vietnameser gör. Vill man dölja något tittar man inte i ögonen. I 

hemmet pratar man vietnamesiska, men i samtal med barnen blir det ofta en blandning med 

svenska för att barnens erfarenhet av språket (vietnamesiska) inte räcker till ”använda 

svenska för förklara för dom” D2:13. Det ställer till bekymmer i många sammanhang att 

uttrycken inte kan tolkas ordagrant. Den ene av informanterna berättar att ”när man i Vietnam 

säger att man ska slå ihjäl dig då menar man tvärt om att man älskar och skyddar dom så 

mycket man kan” D1:13. I Sverige har uttrycket tolkats ordagrant och därför har det varit uppe 

i polismyndigheten i Sverige som ett missförstånd av kulturell natur.  

 

Om man ska kunna leva ett bra liv i Sverige måste man prata flytande svenska annars ”kan 

inte förstå inte prata kan inte få information eller kan inte säga precis som man vill så det är 

väldigt jobbigt” D2:14. Barnen kan ibland lura sina föräldrar då de inte har så goda kunskaper 

i svenska. Språkmässig och kulturellt blir det också bekymmer i kontakt med äldre 

generationer som bor kvar i Vietnam. Som förälder kan man bli ledsen över detta och även 

ångra att man flyttat hit som de uttrycker. De säger också att en tolk bör anpassa språket så att 

det passar kulturellt, viket märks tydligast i kommunikationen med äldre personer.  

Värderingar och livsstilar 

Pengar och hälsa värderas högt, men även yrke. En av dem invänder ”nej jag tycker familjen” 

D1:15. Ett vietnamesiskt talesätt uttrycker att man måste leva ett bra liv i familjen innan man 

kan gå ut i samhället och lära andra hur de ska leva. Viljan att lära sig det svenska språket 

finns, men ”dom har gett upp” D2:15 då ”alla önskar att dom kan prata perfekt språk” 

D1:15. Man utesluter möjligheten att smälta in i samhället genom att ge upp  försöken att lära 

sig svenska.  Äldre människor i Vietnam är mycket aktiva socialt. De umgås med släktingar, 

grannar och i föreningar och är även andligt aktiva. Klimatet gör det också lättare att vara 

social. I Sverige finns så mycket bekvämligheter i hemmet att man inte vill gå ut. 

Informanterna upplever att äldre svenskar är väldigt ensamma. Vietnameserna i Sverige 

umgås inte heller så mycket då de har jobbet och tider att passa.  
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Om man blir sjuk i Vietnam tar ett barn eller barnbarn eller någon annan släkting hand om 

ADL aktiviteter och det uppskattas att få den hjälpen av dem. Det finns kanske ekonomiska 

skäl till det också och troligen kommer det att ändras över tiden, men förhoppningsvis inte till 

den ytterlighet som i Sverige då familjebandet trots allt uppfattas som starkare i Vietnam än i 

Sverige.  ”Vi vill gärna att barnen ska vara självständig…..klara sig bra i samhället vi kan 

inte leva med dom i evighet” D1:17. De säger ”vi lever på den förflutna mycket” D1:17 om 

tid och att ungdomarna som är födda i Sverige inte tänker så och att de ”inte nåt lång planera 

några veckor” D2:17. I Vietnam lyssnar ungdomarna på och samtalar mer med sina föräldrar 

vilket gör att informanterna bland tycker synd om sig själva i förhållande till föräldrar och 

barn som bor i Vietnam. De menar att barnen tappat bort känslan och respekten för äldre då 

uppfostran är mycket individuell. Säger att det individuella är ett stort ämne och tar som 

exempel homosexuella äktenskap. ”Om samma kön gifter sig då tänker man inte på framtiden 

och nästa generation” D1:18. ”Vi säger familjen är kärna kärnämne” D1:18 och med familj 

menas i första hand den egna familjen, men den kan utökas med föräldrar och syskon också. 

Äktenskapet ses som ett löfte att leva som ett hela sitt liv av både katoliker och buddister 

Resultatsammanfattning 

 

Smärta vid aktivitet uppfattas på många olika sätt och inte lika av de fem kvinnorna. Alla 

uppfattar dock att smärtan påverkar aktivitetsnivån negativt. Alla anger att de varit mycket 

aktiva förut. Vilka tankar de har om aktivitet i framtiden har varit svårt att få några 

uppfattningar om trots frågor om det. Alla talar i beskrivande form om sina tankar om smärta 

och aktivitet, men beskrivningarna är oftast korta.  

 

Kulturen påverkar vietnamesernas liv här i Sverige mycket. Många av de kulturella 

faktorerna kan också göra att vi missuppfattar varandra. Att kunna eller inte kunna förstå och 

göra sig förstådd på svenska påverkar många delar av livet. I språket finns också en skillnad 

mellan generationer som utgör ett hinder i kommunikation mellan unga och äldre i Sverige, 

men framförallt mellan unga och äldre släktingar som fortfarande lever i Vietnam.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

M. Leininger nämner i sitt ställningstagande i Sunrise modell att det kvalitativa 

forskningsparadigmet med sina naturalistiska undersökningsmetoder utgör ett väsentligt 

redskap för utforskandet av transkulturella aspekter på mänsklig omsorg. (Johnson Lutjen et 

al, 1995 s 76). Detta stärker valet av en kvalitativ ansats för undersökningen. Enligt Kvale 

(1997) utgör kvalitativa kunskaper en viktig bas för kunskap om ett ämne som är relativt 

okänt, vilket kultur, smärta och arbetsterapi är, vilket ytterligare förstärker valet av en 

kvantitativ ansats.  

 

 

Kvale (1997) presenterar tolv aspekter som jag vill anknyta till här. 

 

1. Livsvärld: Genom hela examensarbetet har vietnamesernas uppfattning av sin livsvärld 

varit i fokus. Genom att använda Kawa Model (Iwama, 2006b) och Sunrise Model (Johnson 

Lutjens et al, 1995) som utgångspunkt vid datainsamlingen och fenomenografi (Uljens, 1989) 

som analysredskap är det vietnamesernas uppfattningar av sin livsvärld som presenteras i 

resultatet. Om andra modeller och analyser använts hade troligen resultat blivit annorlunda. 
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Före studiens början fanns önskan att beskriva narrativt, men språkligt visade det sig inte 

genomförbart.   

 

2. Mening: Under intervjuerna och det kulturella samtalet ställdes flera frågor och följdfrågor 

kring samma tema. Detta var ett sätt att försöka få fram vietnamesernas mening om dessa 

olika teman. Språket var även här en källa till tankar. Skulle det ha varit möjligt att genomföra 

studien med tolk och hade resultatet blivit annorlunda då? För det första fanns det ingen 

ekonomisk möjlighet att använda tolk och för det andra hade samtalet troligen inte blivit så 

fritt och öppet som det ändå varit. I ett framtida forskningssammanhang bör tolkanvändning 

provas och övervägas. En annan väg är givetvis antingen att lära vietnamesiska eller att en 

vietnamesisk arbetsterapeut genomför studier i syfte att fördjupa kunskap ytterligare om 

arbetsterapi för vietnameser boende i Sverige. 

 

3. Det kvalitativa: Vi vet inte mycket om denna grupp (vietnameser med smärta) i relation till 

arbetsterapi. Det finns inte heller så mycket kunskap om andra grupper av människor med 

smärta utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Kulturen beskrivs i mycket ringa omfattning 

inom arbetsterapeutiska publikationer och få är nya. Det påpekas i de arbetsterapeutiska 

teoretiska modellerna, CMOP (Townsend, 1997) och MoHO (Kielhofner, 2002) och även i 

ICF (Socialstyrelsen, 2003) att individens förutsättningar måste förstås för att kunna nå till 

meningsfull sysselsättning. Om inte personens kulturella kontext efterfrågas kommer 

bedömning och behandling utgå från behandlarens kontext, vilket kommer leda till 

missförstånd och dåliga resultat. Detta kommer i sin tur leda till att professionen arbetsterapi 

fortsätter vara otydlig för patienter, andra vårdgivare, beslutsfattare och politiker. 

 

4. Det deskriptiva: Har, trots språkproblemen, fått en nyanserad beskrivning av olika aspekter 

av de intervjuade vietnamesernas livsvärld. Om tolk använts hade kanske beskrivningarna 

blivit ännu tydligare, se ovan. 

 

5. Det specifika: Har fått beskrivningar av specifika situationer och handlingar som används 

för att hantera aktivitet och smärta. 

 

6. Förutsättningsmedvetande: Har försökt visa öppenhet för nya och oväntade fenomen under 

intervjuerna men även under analysarbetet. Har, tyvärr, ibland ställt ledande frågor under 

intervjuerna, men har under tiden blivit bättre på att undvika detta. Resultatet får tolkas utifrån 

dessa misstag. 

 

7. Fokusering: De kvinnor som varit mest öppna och pratsamma har ibland haft en tendens att 

driva bort från intervjuns teman. I de fall dessa ”avbrott” blivit till hinder har intervjun 

avbrutits. Har därefter erbjudit att diskussionen kan fortsätta efter intervjun. Har sedan återfört 

intervjun till sitt tema. 

 

8. Mångtydighet: I flera intervjuer förkommer att vietnameserna motsäger sig själva. Bland 

annat sa en att ingen mer än hon påverkades av hennes smärta, men senare i intervjun sa hon 

”stackars dom (om barnen)” som tydligt visar att hon är medveten om att hennes smärta 

påverkar barnen.  

 

9. Förändring: En av kvinnorna sa att samtalet förändrat hennes uppfattningar om aktivitet 

och smärta. En annan berättade att hon före intervjun själv sökt information, vilket förändrat 

hennes kunskapsnivå om smärta, som hon själv uttryckte det. 
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10. Känslighet: I intervjusituationen har tid funnits, som beskrivits av Hansen (2007) som en 

viktig faktor för att förstå kultur. Tidsaspekten har känts som en avgörande faktor för 

möjligheten att vara känslig för det som sägs och inte sägs under samtalet. Att vänta in och ta 

varje uttalande på allvar och förtydliga vad som sagts har känts mycket tillfredsställande.  

Alla kvinnor har under någon del samtalet varit rörda, några har gråtit och visat sin rädsla.  

 

11. Mellanmänsklig situation: En kvinna sa, om mina arbetsterapeutiska kollegor, ”ni tog er 

tid att lyssna”, vilket återigen belyser vikten av att vara närvarande i samtalet och lyssna 

förutsättningslöst (så gott man kan) på det som sägs. Att ställa frågor och följdfrågor för att 

ytterligare klargöra vad och hur man uppfattar det som sägs påpekades i det kulturella 

samtalet. Alla kvinnorna har vid intervjuns avslutning tackat för samtalet, vilket inte känns 

som det vanliga tacket man får i behandlingssituationen utan mer som ett tack för en givande 

stund i förtrolig kommunikation med mig som genuint intresserad av deras åsikt och tankar. 

De har varit där för min skull och inte tvärt om som det är i den vardagliga relationen mellan 

patient och behandlare. 

 

12. Positiv upplevelse: Samtliga intervjuer och det kulturella samtalet har blivit förtroliga 

samtal där de vietnamesiska kvinnorna lämnat ut uppgifter om sitt liv och sina tankar som i 

behandlingssituationen inte brukar hinnas med. Det är inte givet att dessa uppgifter bör 

efterfrågas i alla behandlingssituationer. 

 

Från början var tanken att göra intervjuerna i vietnamesernas hem där aktivitetsperspektivet är 

lättare att hålla tydligt. I den kliniska vardagen med smärtpatienterna görs ofta bedömningen i 

patientens hem, men en svårighet finns i att göra bedömningen hos vietnameserna utan 

”inblandning” från familj, släkt och vänner. I den sociala miljön är det också svårare att 

kommunicera på svenska eftersom det inte är det vardagliga språket i sammanhanget. Wallén 

(1996, s 76) skriver att ”samtal bör föras i sådant sammanhang där det som man samtalar om 

är aktuellt”. Utifrån inklusionskriterierna blev valet den vårdcentral där vietnameserna söker 

vård för sin smärta. 

 

Inom fenomenografi talas om validitet och reliabilitet (Uljens, 1989) och inte om trovärdighet 

och tillförlitlighet som är de vanligaste begreppen inom kvalitativ forskning. Även Kvale 

(1997) använder begreppen validitet och reliabilitet.  I en kvalitativ studie upplevs denna 

fråga ofta problematisk då begreppen kommer från logisk-empirisk filosofi och för 

beteendevetenskaperna från den psykometriska traditionen. Det blir i en kvalitativ uppsats, 

som denna, i stället en fråga om tolkningen (som process och resultat) är valid. Uljens 

uttrycker att validitet är att fånga det man vill. Att det insamlade materialet representerar den 

verklighet man undersökt tar man, enligt Uljens (1989), för givet.  Den kvalitativa 

forskningen vill ofta nå till ny förståelse av de objekt som studeras. Validitet kan då uttryckas 

som att datamaterialet (intervju och samtal) och tolkning av detta i databearbetningen och 

resultatet har sin grund i materialet. I resultatredovisningen ovan finns endast en tolkning av 

det material (transkriberad text) som finns. Tolkningen är gjord utifrån de frågeställningar 

som presenterats ovan i metoden och resultatet är det som finns i materialet. Om materialet 

varit större (fler individer, större spridning i ålder och kön, bättre språkkunskaper med flera 

tänkbara kriterier) hade troligen tolkningen blivit delvis annorlunda. Utifrån det material som 

funnits är därmed redovisningen att betrakta som valid, och ger en godtagbar förståelse.  

 

Reliabiliteten inom fenomenografi är en fråga om hur bra eller noggrant kategorierna lyckas 

kommunicera meningsinnehållet. Reliabiliteten i studien kan sägas vara oprövad, eftersom 

studien genomförts av en person. Om någon annan läst de transkriberade texterna och utifrån 
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dessa sett samband till tolkningen så som de kategoriserats i resultatet hade man kunnat säga 

att det finns en reliabilitet i studien. Uljens (1989) beskriver ett system med medbedömare där 

en utomstående person fördelar intervjuerna i de beskrivningskategorier som forskaren skapat. 

Medbedömaren utgår från meningsinnehållet i intervjuerna. Man kan då säga att forskare och 

medbedömare jobbar i motsatt riktning mot varandra. I de fall samstämmighet råder finns god 

reliabilitet, vilket inte kan vare sig förutsägas eller förnekas i denna studie. Också Kvale 

(1997) tar upp reliabilitet där han bland annat skriver om ledande frågor som ett sätt att 

kontrollera reliabiliteten hos intervjupersonens svar. Han, Kvale, menar vidare att ledande 

frågor fått oproportionellt stor uppmärksamhet mot hur forskningsfrågorna styr effekterna av 

projektet. För att ytterligare förstärka detta skriver Kvale ”Det avgörande – för intervjufrågor 

och för forskningsfrågor – är inte om det leds eller inte leds utan vart frågorna faktiskt leder, 

om de leder i viktiga riktningar som ger ny och värdefull kunskap” (Kvale, 1997, s 259). 

Utifrån Kvales resonemang kan därför sägas att reliabiliteten trots allt finns då ny och, 

åtminstone för mig, värdefull kunskap om en grupp människor ur en annan kulturell bakgrund 

presenteras i resultatet. 

Diskussion om urval  

Som befarat var språkkunskaperna ett problem både i urvalet och även lite i 

intervjusituationen. Mina kolleger i sjukvårdsområdet har tillfrågat flera som tackat nej och de 

har även låtit bli att fråga dem som talar svenska med större begränsning. En av patienterna 

hade ett vuxet barn med sig vid intervjun. Barnet agerade ”tolk” i vissa delar av intervjun och 

vid transkription finns även synpunkter med som är barnets egna på moderns aktivitet och 

smärta. Troligen hade intervjun blivit annorlunda om barnet inte varit med, men samtidigt 

kändes det som ett bidrag till samtalet på ett bra sätt vad gäller språket.  De kvinnor som 

intervjuats har alla relativt goda språkkunskaper. I början av bakgrunden beskrevs att de flesta 

vietnameser som bor i Värnamo sjukvårdsområde arbetar inom industrin, vilket inte 

kvinnorna och mannen i studien gjort (två av de sammanlagt sju arbetar i industri). Kvinnorna 

är troligen sådana som är eller varit talesmän på sina arbetsplatser. Flera av dem arbetar inom 

serviceyrken vilket kanske också förklarar att de pratar bättre svenska än många av dem som 

arbetar inom tillverkningsindustrin. På arbetsplatsen är det naturligt att använda svenska i 

kommunikation med arbetskamrater och arbetsledning, men i hemsituationen är det 

vardagliga språket vietnamesiska.   

 

Flera av dem har sagt att barnen pratar bra svenska, men även bra vietnamesiska. En av 

kvinnorna har pratat om dubbla kulturer och att barnen är mer tvåkulturella än hennes 

generation, vilket stämmer med Hansen (2007). 

 

Jag hade givetvis önskat ha både kvinnor och män i undersökningen. Åldersspridningen och 

hur länge de varit i Sverige känns däremot bra utifrån befolkningsgruppen.  

Diskussion om datainsamlingsinstrument 

Konstruerandet av intervjufrågorna utgick från frågeställningarna (som fanns i projektplanen) 

och Kvales (1997) tankar om hur intervjufrågorna ska vara länkade till forskningsfrågorna. 

Efter provintervjun gjordes inga förändringar av frågorna mer än att ordningen inte var 

nödvändig att följa (bilaga 7). I det kulturella samtalet var det självklart att välja Sunrise 

Model (Johnson Lutjens et al, 1995) som bas för att spegla olika aspekter på kultur. Eftersom 

kultur har så många olika ”ansikten” önskades en så bred bild som möjligt och Leiningers 

teori kändes och känns fortfarande som en god källa till reflektion över många olika, 

samverkande, faktorer i en människas eller en grupp människors kulturella särdrag. Det kan 

likväl visa på att det också finns stora likheter mellan människor och grupper.  
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Diskussion om datainsamling 

Att längden på intervjuerna varierar beror på att kvinnorna berättat olika mycket. I detta 

sammanhang var inte språket avgörande utan mer hur villig man var att svara på frågorna och 

följdfrågorna. Det kulturella samtalet var betydligt svårare att lösa rent praktiskt då det 

förutsatte goda kunskaper i svenska. Samtalet blev spännande och lärorikt där mannen och 

kvinnan berättade om sin kultur och hur de tror och tänker på ett öppenhjärtigt sätt. De 

berättade om hur de själva lever och tänker om sin kultur och hur den påverkas av det svenska 

samhälle de lever i. När de samtalar om hur det är i Vietnam tänker de troligen ibland på hur 

det var där innan de själva flydde/flyttade därifrån och ibland på hur det är när de nu besöker 

sitt gamla hemland. De pratade mycket om språk som en bärande del i kulturen och om 

svårigheterna att bevara språket levande i ett annat kulturellt sammanhang.  

Diskussion om databearbetning 

I bearbetningen av de transkriberade intervjuerna och det kulturella samtalet har 

frågeställningar samt en del av begreppen ur Sunrise Model (Johnson Lutjens et al, 1995) och 

Kawa Model (Iwama, 2006a) använts genomgående. Detta kallas att operationalisera 

begreppen.    

 

Valet av fenomenografi gjordes i samråd med handledaren efter att hon fått ett uppslag vid sin 

handledning av docent Anita Björklund. Metoden visar på hur olika personer uppfattar ett 

fenomen på olika sätt. En nackdel är dock, enligt E. Björklund-Boistrup (personlig 

kommunikation 22 december, 2007) att den endast beskriver individens uppfattning och inget 

om det sammanhang individen finns i. Fenomenografi används ofta inom pedagogisk 

forskning och då bland annat med fokus på hur inlärning går till. När man tittar på inlärning är 

man givetvis intresserad även av den tidiga inlärningen, den som ett barn gör långt innan han 

eller hon kan sätta ord på vad och hur man lär sig något. I detta sammanhang har modellen 

med vad och hur axlarna kommit till. Efter genomläsning av det transkriberade intervjuerna 

med kvinnorna fanns 1684 markerade beskrivningskategorier som skulle grupperas på något 

sätt. Ville se vad kvinnorna uppfattar kring frågeställningarna om smärta, aktivitet, släkt och 

social faktorer, miljö, språk och etnohistoria, ekonomi och värdering/livsstil. Ville dessutom 

se hur de relaterar dessa uppfattningar till sin egen livssituation. Begreppen i Kawa Model 

ger en mångfasetterad bild av hur livet uppfattas av kvinnorna vid intervjun.  

 

Om en annan metod än fenomenografi använts hade givetvis data bearbetats och presenterats 

på ett annat sätt. Fenomenografi presenteras av Uljens (1989) som forskning om 

uppfattningar, vilket dock motsvarar syftet med studien och därmed stärker valet av metod. 

Resultatdiskussion 

Smärta vid aktivitet 

Svaren har i resultatredovisningen grupperats i olika teman för att ge en översiktsbild av 

kvinnornas uppfattning av aktivitet och smärta. Varje enskild fråga från frågeguiden hade 

möjligen varit ett annat sätt att redovisa. Att redovisa så hade nog blivit rörigt och 

opedagogiskt. Valet av indelning grundar sig på erfarenhet av behandling av smärtpatienter 

och studiens syfte. Ville även belysa några av de kulturella aspekter som kunde vara de 

faktorer som skiljer mest mellan vietnameser och svenskar. Om det är så, att det skiljer mellan 

vietnameser och svenskar har inte undersökts nu, men känslan kvarstår; att gruppen 

vietnameser särskiljer sig från andra patientgrupper.  
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De vietnamesiska kvinnornas beskrivning av smärta vid aktivitet är mångfacetterad och ibland 

motsägelsefull. I många av de citat som använts finns spår av en icke västerländsk syn på 

jaget och tiden så som Iwama (2006a), Hansen (2007) och Leininger (Johnson Lutjens et al, 

1995) skriver om. Hur kvinnorna ser på tiden kan tolkas utifrån Iwama´s (2006a) och 

Hansen´s (2007) beskrivningar om att leva här och nu och i förfluten tid, men inte så 

framtidsorienterat som människor i västvärlden. Utifrån detta perspektiv blir det en 

nödvändighet att tänka på ett annat sätt när mål med arbetsterapeutiska interventioner ska 

formuleras (Iwama, 2003). Målen ska ju, enligt arbetsterapeutisk teori, vara individuella och 

värdefulla för patienten. Som formulerats i bakgrunden förutsätter det att arbetsterapeuten 

förstår vad patienten värderar som värdefullt. Mål formulerade för en framtid, som i den 

vietnamesiska kulturen inte har någon framträdande roll, blir för patienten en paradox 

(Iwama, 2006a, Hansen, 2007 och Johnson Lutjens et al, 1995).  

 

I svaren från de vietnamesiska kvinnorna finns många ”aktivitetstankar” att utgå ifrån i en 

bedömnings och behandlingsplanering med patienter från en annan kultur, vilket Howart och 

Jones (1999) skriver om som en utveckling av kulturell lyhördhet. Aktivitetstankarna präglas i 

berättelserna av förfluten tid (Iwama, 2006a och Hansen, 2007). Oberoende och 

självständighet är inte heller självklart begrepp att sträva efter om jaget är större än vårt 

västerländska (Kondo, 2004). Oberoende vill alla intervjuade vietnamesiska kvinnor vara, 

även om de i nuläget inte är helt oberoende av familjens stöd. Vad gäller jaget stämmer 

kvinnornas beskrivning av sig själva som sammanlänkade med barnen och även bakåt i 

generationer i högre grad än människor från den ”svenska” kulturen. Tanken på oberoende 

har däremot förändrats till ett mer västerländskt tankesätt som Whitford och Wilcock (2000) 

beskriver, vilket tolkas som en ny kulturell konstruktion hos dessa kvinnor, vilka lever i en ny 

kulturell sfär. 

 

Roller, som är ett centralt begrepp i MoHO (Kielhofner, 2002) har alla kvinnor beskrivit. I 

KAWA (Iwama, 2006a) motsvaras rollerna av Ryuboku (drivved) som faktorer som både kan 

minska och öka flödet (Mizu). Det som påverkar flödet allra mest är dock flodbotten och 

flodvägg (Kawa no soku heki och Kawa no zoko) och den sociala kontext som dessa begrepp 

står för, vilket redovisas i ”hur uppfattas” nedan.  

 

Det har inte varit lätt för de vietnamesiska kvinnorna att prata om en tänkt framtid (Iwama, 

2006a, Hansen, 2007 och Johnson Lutjens et al, 1995) och hur smärtan kan förändras över tid. 

Troligen beror det på att tidsaspekten inte förändrats i samma utsträckning som kollektivistisk 

– individualistisk kultur har gjort. De lever i då tid och nu tid, men inte så mycket i framtiden 

som vi svenskar gör. Kan vi lära något av det? Ja, absolut! Att ibland koncentrera sig på nuet 

är ett sätt att vara genuint intresserad av det personen uppfattar om sin ”hälsa” enligt 

Madeleine Leiningers definition (Johnson Lutjens et al, 1995). Utifrån beskrivningen av nuet 

och av förfluten tid kan vi, patient och behandlare, gemensamt troligen hitta en önskan och 

förhoppning för framtiden, som kan bli det mål som formuleras för behandlingen. I 

västerländsk kultur finns idag påtagliga hälsoproblem som kan sägas härröra ur vårt 

framtidsfokus. Stress-sjukdomar och ökad psykisk ohälsa, som kanske till viss del kan 

tillskrivas en ”kultur” som förändrats i en aldrig tidigare upplevd takt. Det västerländska 

samhället är väldigt individualistiskt och dessutom i stora delar ”historielöst” med få riktigt 

nära relationer med människor i andra generationer än sin egen. 
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Vad uppfattas 

Samtliga intervjuade vietnamesiska kvinnor har pratat om sin sociala situation, men i olika 

utsträckning. Miljö, språk och etnohistoria går att urskilja i det kvinnorna berättat.  Det har 

inte funnits någon fråga som relaterar till ekonomi, men trots det finns uttalanden om pengar. 

Värdering och livsstil har näst flest uppfattningar av alla de olika kategorierna, vilket inte är 

så konstigt då frågorna uppmanar till värderande svar. 

 

Vad kvinnorna uppfattar om smärta vid aktivitet kan även det relateras till tiden och jaget så 

som beskrivits ovan. De frågeställningar som hämtats från Sunrise Model (Johnson Lutjens et 

al, 1995) är i dagsläget inte en del i de bakgrundsfakta som samlas för att kunna bedöma och 

behandla. För att göra det mer möjligt och troligt att nå bättre behandlingsresultat med 

människor från en annan kultur finns det anledning att fråga om faktorer, som Leininger i sin 

gedigna modell arbetat fram under en lång tidsperiod (Johnson Lutjens et al, 1995). Det krävs 

att arbetsterapeuter ska ”anpassa verksamheten till samhällets föränderlighet” (FSA, 2005) 

och så länge vi inte har någon ”egen” teoretisk ram för detta bör vi ”låna” från en vetenskap 

som ligger inom delvis samma ramar som vår egen. Kawa Model kanske kan bli den modell 

som fyller behovet av en arbetsterapeutisk teoretisk modell med fokus på kultur (Iwama, 

2006a). Då modellen inte studerats i denna studie kan detta varken förutsägas eller förnekas. 

Den ”arbetsterapeutiska kulturen” har ju hittills, tyvärr, inte lyckats visa hela sin potential, 

varken i Sverige eller i världen. Om begrepp och praxis inte stämmer med våra patienters 

kulturella ”värld” och inte heller med våra ”vårdgrannars” (medicin och omvårdnad) kommer 

vi nog tyvärr ha svårt att blomma ut som profession även i framtiden (Watson, 2006). 

 

Hur uppfattas 

När sökandet började om kultur i vård och rehabilitering stöttes Sunrise Model på i många 

olika källor. Leiningers teori känns väl genomarbetad i förhållande till omvårdnad i olika 

kulturer och den används idag bland annat som teoretisk modell för sjuksköterskeutbildningen 

i Malmö (Gebru & Willman, 2003). I det fortsatta sökande med inriktning mot arbetsterapi 

hittades Kawa som, i motsatts till Sunrise Model, utvecklats i en annan kulturell sfär än den 

västerländska.  

 

Den japanska Kawa Model (Iwama, 2006b) känns som en annorlunda arbetsterapeutiskt fokus 

som inte lika tydligt som MoHO (Keilhofner, 2002) och CMOP (Townsend, 1997) har 

individen i centrum utan mer individen och han/hennes sociala miljö. Att utifrån ICF 

(Socialstyrelsen 2003) försöka få med de kulturella faktorerna i val av bedömning och 

behandling är också något arbetsterapeuter behöver ägna sig åt mer än vi gjort tidigare. 

Sverige, liksom världen i övrigt, är mångkulturell av den enkla anledningen att människor 

flyttar eller flyr och bosätter sig i en annan del av landet eller världen än där förföräldrarna 

(för att låna ett uttryck från samtalet om kultur) levde. Kulturella förändringar kommer också 

till stånd genom utveckling av vardagsteknik och nya levnadsförhållanden som man som 

enskild individ endast till en begränsad del kan påverka. Samhället vi lever i, oavsett var 

någonstans i världen, lever ”sitt eget liv” och förändras hela tiden på många olika sätt. Det 

finns därför alltid en anledning att ifrågasätta sitt eget perspektiv som Watson (2006) skriver 

om i sin artikel om arbetsterapins ”essence”.  

 

Japan har en kultur som skiljer sig från övriga Östasien vilket flera muntliga källor bekräftat i 

samtal med min handledare, Sofi Fristedt. Att Kawa är en japansk modell med dess kulturella 

särdrag kan givetvis vara till nackdel. Metaforen som modellen använder känns enkel att ta till 

sig, men kräver givetvis ett betydligt mer ingående studie för att kunna användas som 
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teoretisk modell i vardagen. Har i studien inte heller sökt efter eller stött på några specifika 

bedömningsinstrument eller behandlingsförslag som är kopplade till modellen. Michael 

Iwama (2006a, 2006b) hänvisar ofta till östasiatisk kultur i den arbetsterapeutiska modellen 

Kawa. Då vietnameserna kommer från ett östasiatiskt land var tanken att det troligen finns fler 

likheter mellan dessa kulturer (Japan och Vietnam) än mellan den svenska och den 

vietnamesiska. Har tänkt fördjupa kunskapen om Kawa ytterligare i boken ”The Kawa Model, 

Culturally Relevant Occupational Therapy av Michale K. Iwama (Iwama, 2006b) för att lära 

mera när uppsatsen är avslutad.  

 

Hur de vietnamesiska kvinnorna uppfattar smärta vid aktivitet har i studien presenterats med 

hjälp av Kawas olika metamorfosiska faktorer: Att öka utrymmet mellan hindren gör att flödet 

ökar. Man kan, enligt modellen, öka flödet på olika sätt genom att flytta på hinder med hjälp 

av de faktorer som finns tillgängliga i personens ”flöde” (mizu) (Iwama, 2006b). Vid 

sammanräkning av komponenterna i Kawa är fördelningen mellan de olika komponenterna i 

”floden”, förutom Sukima (där flödet finns) och möjligen Kawa no soku heki och Kawa no 

zoko (kontext) relativt jämt fördelade. Att Sukima inte förkommer så frekvent är inte en 

slump utan mer att utslag av att samtalet fördes ”här och nu” och utan perspektiv på 

fortsättning av vårt samtal. Att samtala om vad som påverkar upplevelsen av smärta och 

aktivitet har genomgående varit svårt. I denna svårighet finns förklaringen till att 

komponenterna Kawa no soku heki och Kawa no zoko förekommer i något mindre omfattning 

än de andra. 

 
Kulturens betydelse 

 

Har under uppsatsarbetets gång upprepade gånger förvånats över hur liten kunskap om 

kulturella faktorers påverkan på bedömning och behandling jag själv har och har haft. Tror 

dock inte att jag är ensam om denna ”okunskap”, vilket visats sig i samtal med kollegor i 

vården under tiden material samlats och sammanställts. Flera kollegor, från flera olika 

yrkesgrupper, har visat sin nyfikenhet och har haft önskemål om att få ta del av resultaten. Det 

blev också tydligt vid litteratursökning att det fanns mycket lite publicerat kring arbetsterapi 

och kultur trots att både ICF (Socialstyrelsen, 2003) och MoHO (Kielhofner, 2002) och 

CMOP (Townsend, 1997) talar om att möta individens behov. Kultur kan i det här 

sammanhanget också vara den arbetsterapeutiska ”kulturen” där självständighet och 

oberoende är hyllade ideal. Utifrån intervjuerna och det kulturella samtalet, men även i 

Sunrise Model (Johnson Lutjens et al, 1995) och KAWA (Iwama, 2006a) visas att det inte 

alltid är mått på hälsa för en individ eller grupp. Som Watson (2006) påpekar måste vi 

förändra inte enbart praxis utan även de teoretiska ramarna utifrån den kontext vi arbetar i och 

vill kunna arbeta i i framtiden. I Sverige finns idag en önskan att arbeta mer preventivt som 

arbetsterapeut, vilket bland annat förutsätter kunskap om tidsuppfattning så som beskrivits i 

bakgrunden.  

 

I det kulturella samtalet, där utskriften är 19 sidor, bekräftades en hel del om språk och kultur 

utifrån Hansen (2007) och även en fördjupning utifrån Sunrise Model (Johnson Lutjens et al, 

1995).  Religion anses vara en viktig del av livet, vilken sällan har frågats efter i min kliniska 

vardag hittills. När det gäller språk och kontext väcktes en hel del tankar inför fortsatta 

yrkesmässiga kontakter med människor av annan etnicitet än svensk. Behöver fråga patienten, 

direkt eller via tolk, efter hans/hennes uppfattning om vad och hur saker värderas och hur man 

kan och tror sig kunna förändra det som uttrycks vara ett hinder för hälsa. För att nå till 

målsättningen för yrkets etiska krav (FSA, 2005) i relation till människor med annan kulturell 
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bakgrund än den ”västerländska” behövs troligen andra redskap och/eller en fördjupad 

kunskap om användningsområdena till de redskap som används idag. 

 

Vietnameserna i Värnamo sjukvårdområde lever delvis i och delvis bredvid det svenska 

samhällets kultur. I delar av samtalet syns att barn och föräldrar ser olika på till exempel 

språk. Att som vuxen skämmas över sina barns bristande kunskap i vietnamesiska, samtidigt 

som man skäms inför sina egna bristande svenska kunskaper visar på hur svårt livet kan bli i 

en ny kulturell sfär. Barnen kan ibland lura sina föräldrar med hjälp av språket, men å andra 

sidan lurar ju svenska barn/tonåringar sina föräldrar också. En del av samtalet kring 

barn/föräldrar tolkas som den normala processen mellan tonåringar och föräldrar. Normal 

utifrån ”vår” kultur alltså! I Vietnam är kulturen fortfarande mer traditionell med 

kollektivistiska drag, även om det förändras över tiden även där.  

 

Sammanfattande diskussion 
 

Patienter med vietnamesisk bakgrund samtalar vi ofta om på vårdcentralen som en grupp 

människor som är ”annorlunda”.  När idén till uppsatsen föddes var det ett sätt att få en 

möjlighet att uppfylla de krav som finns i den etiska koden (FSA 2005) om yrkets uppgifter 

och berördas rättigheter. Att få ”gräva” i vardagsfrustration har känts som en förmån och när 

studien presenterats för kollegor (inom yrket eller andra) har de visat på en nyfikenhet som 

sporrat ytterligare.  

 

Över lag upplevs, både före intervjuerna och i samband med dem, att vietnameser är mer 

passiva i hanteringen av smärta än de flesta svenska patienter. Troligen beror det på kulturella 

faktorer som har med tidsaspekten och kunskap att göra, men även värderingar och livsstil 

spelar in. Utifrån de beskrivningar studien givit och den ökade förståelsen som följer på det, 

bör behandlingsarbetet förändras. Att som arbetsterapeut ta med kulturella faktorer i 

bedömning och behandlingsarbete bör ge bättre vård. Behöver dock fortsätta vara kritisk till 

hur arbetsterapeutiska teorier och modeller används i den kliniska vardagen. Att vara 

beroende av hjälp från andra upplevs inte som positivt, vilket det borde göra utifrån en 

kollektivistisk kultur. Kanske är detta ett tecken på att den vietnamesiska kulturen i Sverige 

skiljer sig från den kultur som fanns i Vietnam när man flydde/flyttade därifrån.  

 

Genom hela processen har språket varit en källa till frustration och tankar. Att lära sig ett nytt 

språk är inte lätt, men hur kommer det sig att så många som ändå varit i Sverige länge pratar 

så dåligt att tolk måste användas. Att arbeta med tolk upplevs besvärligt då patienterna ofta 

har en relation med tolken, vilket gör att det känns som om det inte är endast språket som 

tolkas. Detta gäller tolkanvändning över lag och inte endast i samband med vietnamesiska. 

Det gäller alltså att behandlaren också förhåller sig på ett annat sätt till tolkens och patientens 

kulturella bakgrund, en utmaning som heter duga. Språkens olikheter, hög- respektive 

lågkontext, kroppsspråk, ögonkontakt och leende är kunskap som är användbara direkt i 

kommunikationen med de patienter som inte har samma kulturella bakgrund som jag själv 

har. Ibland ska troligen den ”individcentrerade” behandlingen utökas till att gälla ett större 

socialt sammanhang för att få genomslagskraft för den enskilde individen. Att fråga efter 

faktorer som påverkar människans sätt att tänka och tro om aktivitet och dess konsekvenser 

för hälsa och upplevelsen av livskvalitet måste förbättras och för detta ändamål behövs 

ytterligare sökande efter modeller och instrument som kan fungera i vardagen. 

 

Jaget och tiden som beskrivits i flera av mina källor (Hansen, 2007, Iwama, 2006b) är tydliga 

i de samtal som förts med de vietnamesiska kvinnorna och även vid det kulturella samtalet. 
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Jaget är ofta sammanlänkat med barnen på ett tydligt sätt. De identifierar sig som ”bästa 

mamma”, vilket känns som ett kollektivistiskt jag. Vid en fråga till en svensk kvinna, i samma 

situation som de vietnamesiska kvinnorna, hade hon troligen, i första hand, identifierat sig i 

termer av yrke eller arbete som då skulle tolkas som ett mer individualistiskt jag. Hur vi 

identifierar vårt jag är givetvis individuellt hos både vietnameser och svenskar.  I det 

kulturella samtalet och från andra källor (Heumann 2000) framkommer att det kollektivistiska 

jaget är i upplösning i stora delar av Asien. Det finns också uttalande om förskjutning från 

kollektiv till individ vad gäller jaget. Att kultur är i ständig omvandling och påverkas av 

händelser i närheten, men även längre bort och att det alltid varit så är ju inget de flesta av oss 

tänker på, i den mån vi överhuvudtaget tänker medvetet på kultur som en faktor i samspel 

med andra människor. Även tidsaspekten stämmer med beskrivningen av ”här och nu 

människor” mer än” framtidsorienterade människor”. Det finns i intervjuerna få uttalanden 

om framtid både vad gäller aktivitet och arbete, medan det finns många ”nu” när det gäller 

aktivitet. Att fördelningen av kommentarer kring arbete med kvinnorna är färre beror troligen 

på att de faktiskt inte arbetar utan är sjukskrivna eller har sjukersättning och i flera fall inte 

heller har ett arbete att återgå till.  

 
ICF förkommer i många olika sammanhang och på vårdcentralen nu senast i samband med att 

ett beslutsstöd för sjukskrivningar ska införas nationellt. Inom rehabilitering har vi sedan 

länge tänkt i dessa banor, men för läkarna verkar det vara ett okänt begrepp utan innehåll. Det 

nya regelverket för sjukskrivning kommer så småningom tvinga läkarna att tänka på samtliga 

komponenter som interagerar med varandra i ICF:s klassifikation. Idag uppfattas att de flesta 

läkarna tänker ”kroppsfunktion och anatomisk struktur” samt ”hälsobetingelse 

(störning/sjukdom)” i första hand. För att fylla på i de andra komponenterna kommer andra 

yrkeskompetenser att efterfrågas. Arbetsterapeuter jobbar framför allt med ”aktivitet” och 

”delaktighet” men även med ”omgivningsfaktorer”. Komponenten ”personliga faktorer” är en 

av de faktorer som är kulturellt färgad. För att ytterligare belysa den behöver alla som arbetar 

på vårdcentralen bli mer medvetna om patienternas kultur, men även om sin egen yrkeskultur. 

Yrkeskulturella skillnader återspeglas idag när det gäller synsätt i bedömning och behandling 

och här har vi mycket att lära av varandra. Även i andra sammanhang både inom arbetsterapi 

och inter- professionellt behöver ICF lyftas som en möjlig gemensam struktur för att visa på 

människors hela upplevelser av hälsa och funktioner/funktionshinder.  

 

Om arbetsterapeuter inte tar hänsyn till kulturella faktorer vid bedömning och behandling 

kommer vi troligen att möta samma kritik från Socialstyrelsen som beskrivits i artikeln från 

Gebru och Willman (2003). Som yrkesverksam arbetsterapeut finns i arbetet med 

examensarbetet många kritiska tankar till hur faktakunskaper, forskning och klinisk erfarenhet 

kan förenas under kandidatutbildningen till arbetsterapeut. Samma kritik har Socialstyrelsen 

haft till sjuksköterskeutbildningen, enligt Gebru och Willman (2003). 

Etikdiskussion 

Språket har jag funderat mycket på. Är det etiskt riktigt att samtala om så svåra ämnen som 

smärta och aktivitet med personer som har en begränsning i språk? Då alla kvinnor ändå givit 

”tillåtelse” att fråga och valt att svara så öppenhjärtigt måste jag tolka som att det var etiskt 

rätt trots allt. De etiska överväganden under arbetets gång har gällt hur redovisningen av 

resultat kan beskrivas för att tillräckligt tydligt visa vad och hur saker uppfattas men ändå inte 

avslöja vem som sagt vad. Informanterna själva och även jag kan känna igen uttalanden och 

eventuellt kan någon av mina paramedicinska kollegor känna igen ”sina” patienters sätt att 

prata. Att använda citat har ändå känts som nödvändigt för att blir tydlig i redovisningen.  
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Slutsatser 
 

Utifrån syftet kan sägas att en begränsad beskrivning av vietnamesers uppfattningar av smärta 

vid aktivitet avspeglas i resultatet. Då urvalet är litet går det inte att dra några generella 

slutsatser, vilket inte heller var syftet. Kvinnorna uppfattar att smärtan påverkar 

aktivitetsnivån negativt och de anger alla att de varit mycket aktiva förut. Vilka tankar de har 

om aktivitet i framtiden har varit svårt att få några uppfattningar om trots frågor om det. Alla 

talar i beskrivande form om sina tankar om smärta och aktivitet, men beskrivningarna är oftast 

korta.  

 

I resultatet finns också en begränsad beskrivning av den vietnamesiska kulturens särdrag 

bland människor som lever i Värnamo sjukvårdsområde. Många av de kulturella faktorerna 

kan också göra att vi missuppfattar varandra. Att kunna eller inte kunna förstå och göra sig 

förstådd på svenska påverkar många delar av livet. Det återstår dock mycket att undersöka 

vad gäller kulturella fenomen som påverkar arbetsterapi både som profession och vetenskap. 

Att jämföra olika arbetsterapeutiska teorier med problemområden, exempelvis smärta, i 

relation till människor av olika eller liknande kulturell bakgrund för att, om möjligt slå fast 

vilken modell som passar bäst vid behandling av ett problem eller med en specifik kultur, kan 

vara något att ”forska” vidare om.  

 

Fler examensarbeten inom arbetsterapi på olika nivåer, men också arbetsterapeutisk 

forskning, behöver ha kultur med som en fokus då Sverige och världen i stort är 

mångkulturellt med allt vad det innebär av spännande nya kulturella upplevelser. Som 

arbetsterapeuter behöver vi också, för att vara trovärdiga framförallt inför våra patienter, 

kunna se och ta hänsyn till det som verkligen betyder något för individen. 

 

Omnämnanden 
 

Cám-ón nhiëü! Utan kvinnorna jag fått förmånen att samtala med, hade det inte blivit någon 

uppsats. 

 

Ett tack till mannen och kvinnan jag fick samtala om kultur med. Jag uppskattade verkligen 

att ni tog er tid för mig och alla mina frågor. 

 

Ett stort tack till mina kollegor i sjukvårdsområdet som hjälpt mig att få deltagare till min 

studie och vid samtal visat nyfikenhet för mitt arbete. 

 

Tack till min doktorerande, pedagogiska, kusin Elisabeth Björklund-Boistrup, som varit ett 

positivt ”bollplank”. 

 

Tack till min data- och skrivvana kusin Helena Göransson som hjälpt mig med layout och 

andra praktiska saker i datorn. 

 

Tack Sofi Fristedt min handledare. Även om jag vid flera tillfällen önskat att du inte kommit 

med så många kommentarer, hade det inte blivit så här utan dig. 

 

Tack Elisabeth Elgmark, min examinator, som hjälpt mig att strukturera uppsatsen så att den 

till slut blev godkänd. 
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Bilagor 
 

1 Sunrise Model. Kopierad ur Johnson Lutjens et al 1995. 

2a. Kawa Model. Hur ser floden ut från ”ovan”. Kopierad ur Iwama, 2006b. 

2b. Kawa Model. Hur ser floden ut i genomskärning vid ett specifikt tillfälle i livet. Kopierad 

ur Iwama, 2006b. 

3. Brev till kollegor om hjälp att hitta deltagare till studien 

4. Introduktionsbrev till patienter (på svenska) 

5. Introduktionsbrev till patienter (på vietnamesiska) 

6. Blankett om samtycke till att delta i studien 

7. Forskningsfrågor och intervjufrågor med relationen mellan dem. 

8. Frågor inför det kulturella samtalet 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2a 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawa (River) Model  

Kawa (River) Model
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Bilaga 2b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan det se ut i floden 

Hur kan floden se ut
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Bilaga 3 

 

Studiehjälp! 

Jag kompletterar min arbetsterapeut-utbildning och ska i höst skriva uppsats 15 hp (motsvarar 

10 p enligt gamla systemet). Jag har valt att fördjupa mig kring smärta och etnicitet och vill 

därför ha hjälp av dig att hitta vietnamesiska patienter med smärta. Jag ska göra en kvalitativ 

studie och titta på aktivitet i förhållande till smärta utifrån en arbetsterapeutisk modell som 

kommer från Japan då MoHO och CMOP (västerländska arbetsterapeutiska teorier) inte 

fungerar bra med dessa patienter. Behöver 5 personer som pratar tillräckligt bra svenska för 

att genomföra en djupintervju med semistrukturerade frågor kring livsområden som i 

modellen beskrivits som avgörande för förståelsen av personens handling och tanke kring 

problemet. Ett introduktionsbrev till patienten kommer jag att få översatt till Vietnamesiska så 

att språket i den fasen inte ställer till det för mig.  

Intervjuerna ska spelas in och transkriberas för att sedan bearbetas utifrån de ”berättelser” jag 

hoppas få som svar på mina öppna frågor och följdfrågor.  Jag hoppas att du kan se att du 

kanske på sikt kan ha nytta av att förstå lite bättre varför och hur man tänker om smärta om 

man kommer från Vietnam och att du därför kan tänka dig att fråga dina vietnamesiska 

patienter med goda språkkunskaper om de är villiga att delta i min studie. Min förhoppning är 

att göra intervjuerna under vecka 40-42. Jag tänker sitta på din vårdcentral i ett rum du hjälper 

mig att boka. Jag vill ha namn adress och telefonnummer till patienten så att jag kan boka tid 

med honom/henne kanske i samband med behandling hos dig.  

 

Ulrica Nilsson, Gnosjö PVO 

0370-698008 

ulrica.nilsson@lj.se 

Handledare: Sofi Fristedt, doktorand Hälsohögskolan Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ulrica.nilsson@lj.se
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Bilaga 4 

 

Informationsblad inför studie vid Hälsohögskolan i Jönköping. 

Hur tänker vietnameser om aktivitet och smärta? 

Som en del i min utbildning, komplettering till kandidatnivå i arbetsterapi, på Hälsohögskolan 

i Jönköping ingår ett fördjupningsarbete. Jag arbetar i Gnosjö primärvård som arbetsterapeut. 

Jag känner behov av att öka min kunskap om den vietnamesiska kultur många av mina 

patienter kommer ifrån och lever i. Vill genom studien öka min förståelse för hur smärta 

upplevs och uttrycks i kontakt med primärvården. Vill också bättre förstå om och hur smärta 

påverkar vardagens aktiviteter. En del i problemet beror på språksvårigheter. Tolk är ofta 

nödvändigt, men det finns fler saker som påverkar. För att bättre förstå hur vietnameser tänker 

kring några områden i livet vill jag med hjälp av intervjuer få svar på några frågor. Frågorna 

jag vill samtala om handlar om olika områden. Aktiviteter (det man gör som till exempel klä 

på sig, laga mat, arbeta, ta hand om barnen, se på TV). Smärta (vad man tänker om den och 

hur man klarar att ha den). Går det att påverka aktivitet och smärta (behandling, läka).  Jag 

vill ha ett ”berättande” svar om t ex ”Kan du berätta om de människor som är viktiga för dig” 

och sedan kommer jag att ställa fler frågor om samma tema. ”Kan du berätta varför din 

man/fru är viktig”.  

Intervjun kommer att ta ca 1 timme och den spelas in på band. Jag kommer sedan att 

sammanställa samtalen för att få en ökad förståelse för vad som styr hur Vietnameser hanterar 

vardagsaktiviteter när man har smärta. Det som sägs vid intervjun kommer bara att användas i 

min studie och kommer inte på något sätt påverka den vård och rehabilitering du får. Du har 

rätt att inte svara på de frågor du inte vill samtala om. Du kan, om du så vill, avbryta 

intervjun. Du kommer inte få några fördelar, men inte heller några nackdelar, för att du deltar. 

I redovisningen av vad som berättats vid intervjuerna ska det inte gå att se vem som sagt vad, 

men du kan kanske känna igen dina egna svar. Jag kommer inte att berätta vem jag intervjuat 

utan bara beskriva ålder, kön, hur länge man bott i Sverige och något om den smärta man sökt 

vård för. Inför studien har jag gjort en etisk egengranskning för att bedöma att den kan göra 

nytta och att den inte skadar någon. 

Vi kommer att sitta någonstans på din vårdcentral vid intervjun. Vi kommer inte att ha någon 

tolk, så det är nödvändigt att du kan svenska så bra att vi kan förstå varandra. När vi träffas 

för intervjun vill jag att du fyller i en blankett med några frågor som visar att du frivilligt vill 

delta i min studie.  

Intervjuerna kommer göras under vecka 40-42. 

Tack för att du vill hjälpa mig att bättre förstå hur vietnameser tänker om aktiviteter och 

smärta. Om jag förstår bättre tror jag att den arbetsterapeutiska behandlingen kan bli bättre. 

 

Ulrica Nilsson, student Hälsohögskolan Jönköping och arbetsterapeut Gnosjö Vårdcentral 

Handledare: Sofi Fristedt, doktorand Hälsohögskolan Jönköping 
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Bilaga 5 

 
Thông tin trước khóa học tại trường cao-học Y-khoa-Điều-dưỡng 
(Hälsohögskolan) 
Jönköping 
Suy-nghĩ của người việt-nam ra sao về sự đau-nhức và trong sinh-hoạt 
thường-nhật? 
Như một phần trong chương-trình nghiên-cứu, để bổ sung cho bậc chuyên khoa 
TậpLuyệntrịliệu-pháp 
(chư. sự đau nhức bằng cách tập luyện cơ bắp) , khoa giảng dạy bao gồm cả công-
việc chuyên sâu. 
Tôi phục vụ tại bệnh-xá Gnosjö với chức-năng nhân-viên trị-liệu-pháp 
(arbetsterapeut), cảm thấy cần 
tìm hiểu nhiều hơn về phong-tục, văn-hóa việt-nam do có nhiều bệnh-nhân gốc từ 
việt-nam đến. Để có 
thể qua việc nghiên cứu này hy-vọng hiểu biết nhiều hơn về việc chịu đựng cơn đau 
ra sao và dấu hiệu 
đau như thế nào trong khi chữa trị. Sự đau nhức làm ảnh-hưởng, nếu có, đến cuộc 
sống thường nhật ra 
sao. Bất-đồng ngôn-ngữ là điều hiển-nhiên gây phần khó khăn mà thông thường 
thông-dịch-viên là 
cần đến, nhưng cũng còn nhiều yếu tố tác-động khác. Để hiểu rõ hơn phần nào về 
những khía-cạnh 
khác nhau quanh cuộc sống, tôi mong là nhờ qua các lần phỏng-vấn trực tiếp sẽ 
được giải-đáp cho một 
số vấn-đề. Những vấn-đề này bao-gồm những khu-vực khác nhau. Về sinh-hoạt-
thường-nhật (chẳng 
hạn như mặc quần-áo, nấu-nướng, làm việc, săn-sóc con, xem truyền-hình). Về sự 
đau-nhức ( thì bệnh 
nhân quan-niệm ra sao và có thể chịu-đựng đến mức nào.). Khả dĩ có thể chư. trị 
hay không (bằng 
thuốc men hay bằng trị-liệu pháp). Tôi muốn có những câu giải đáp như ” Anh /chị, 
(ông, bà) có thể 
cho biết ai là nguời quan trọng nhất đối với mình” và sau đó sẽ tiếp những câu hỏi 
liên-quan, chẳng 
hạn như ”anh/chị có thể kể tại sao chồng/vợ của mình lại quan trọng đối với mình 
như vậy”. 
Buổi phỏng-vấn nhỏ như vậy được lưu-trữ vào băng và chỉ mất khoảng một giờ. Tài-
liệu trong băng 
này sau đó sẽ được phân tích và đi đến kết luận điều gì đã ảnh hưởng đến công-việc 
hàng ngày khi 
đang mang trong người sự đau nhức như vậy. Nội dung cuộc phỏng vấn chỉ được 
xử-dụng trong việc 
nghiên cứu riêng cuả tôi mà thôi và không ảnh-hưởng gì đến việc chư. trị của 
anh/chị. Bạn có toàn 
quyền giữ kín những gì mình không muốn nói ra. Và anh/chị muốn bỏ ngang cuộc 
phỏng-vấn bất-kỳ 
lúc nào tùy ý. Đối với bạn không có hại và cũng chẳng có lợi gì hơn nếu tham gia. 
Anh/chị sẽ được ẩndanh. 
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Tôi sẽ không tiết lộ nguời được phỏng vấn là ai, chỉ nêu ra tuổi, phái tính, đã sống ở 
Thụy-điển 
bao lâu v.v...và về loại đau nhức tương tự mà bệnh nhân đang cần được giúp. Tôi sẽ 
tự kiểm duyệt 
một cách trung thực để kết luận là có ích lợi hay không và không làm tổn thương đến 
bất-kỳ ai. 
Chúng tôi sẽ dùng địa-điểm nào đó ở bệnh xá Gnosjö để thực hiện phỏng-vấn. 
Chúng tôi sẽ không xử 
dụng thông-dịch viên, vì vậy điều cần thiết là anh/chị có thể nói Thụy-ngữ vững-vàng 
mới có thể hiểu 
nhau được. Trước khi vào phỏng vấn, các bạn cần điền vào một bản viết vài câu hỏi 
mục-đích xác 
nhận là bạn tự ý muốn tham gia mà thôi. chúng tôi 
Những buổi phỏng vấn này được thực hiện từ tuần thứ 40 – 42. 
Cảm ơn các bạn quan-tâm giúp đỡ thực hiện cuộc phỏng vấn về sự đau nhức trong 
đời sống thường 
nhật. Tôi nghĩ rằng, nếu qua việc này tôi hiểu rõ hơn thì việc chư. trị bằng phương-
pháp tập-trị-liệu sẽ 
có hiệu quả hơn.Ulrica Nilsson, 
Ulrica Nilsson, sinh-viên trường Y-Điều-Dưỡng Jönköping và chuyên viên 
TậpLuyệntrịliệu-pháp 
bệnh-xá Gnosjö. 
Người hướng-dẫn: Sofi Fristedt, tiến-sĩ trường cao-học Y-điều-dưỡng Jönköping. 
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Bilaga 6 

Formulär för samtycke 
 

För deltagande i studien av aktivitetsutförande  
 

(Ytterligare detaljer kring studien finns i ”Informationsblad för deltagare”) 
 
 

 

Var vänlig och kryssa i rutorna 

 
Jag har läst informationsbladet och förstår vad det innebär. 
 
Jag förstår att informationen som jag delger kommer att användas i 
studien, på ett sätt som gör att min personliga integritet inte kränks.  
 
Jag förstår att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i  
studien. 
 
Jag är villig att delta i denna studie. 
 
 
 
Underskrift: …………………………………Datum: ………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Studentens namn …………………….. 
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Forskningsfråga 

 

 

 

 

 

Vilka tankar styr hur smärta hanteras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka konsekvenser ger det i aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan det förändras  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilaga 7 

Intervjufråga 

Mizu: Varför har du smärta 

 

Vad gör du när du har smärta 

 

Vilka människor påverkar din smärta 

 

Vem påverkas av din smärta 

 

Hur tänker du om smärta 

 

Kawa no soku heki & kawa no zoko: 

 

Påverkar smärtan dina aktiviteter 

 

Vilka aktiviteter påverkas av din smärta 

 

Vad gör andra för dig 

 

Varför är det bra/dåligt 

 

Hur känns det att inte klara aktiviteter som 

vanligt 

 

Iwa: Varför är smärtan ett problem för 

aktivitet 

 

Varför påverkar det aktiviteter 

 

Hur ser problemet ut (vem, vad, hur, 

varför) 

 

Ryuboku: Vad kan minska/öka din smärta 

 

Vad kan du inte tänka dig att avstå ifrån 

 

Hur aktiv är du nu jämfört med tidigare 

 

Sukima: Vad behöver förändras för att du 

ska må bättre 

 

Vad eller vem kan göra det bättre 

 

Varför skulle det vara bättre om 

 

Hur ska du göra för att det ska bli så 
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Bilaga 8 

 

Frågor om kulturella aspekter till vietnameser boende i Värnamo sjukvårdsområde 

 

Presentera mig och uppsatsens syfte 

 

Presentation av deltagarna: Förnamn 

  Ålder 

  År i Sverige 

  Yrke 

 

Hur många vietnameser bor i sjukvårdsområdet (Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd)? 

 

Släktband och sociala faktorer 

Berätta om släkten och familjen och hur relationerna ser ut både i Vietnam och för dem som 

bor här. 

Andra sociala sammanhang, som t ex byn/stad eller hierarki ser ut 

Vilken relation har man till dem i släkten som finns kvar i Vietnam.  

Hur är det med gamla föräldrar och vuxna barn.  

Hur ser förhållandet mellan generationerna ut i Vietnam och i Sverige 

 

Politiska och juridiska faktorer 

Varför har man flyttat från Vietnam till Sverige 

Var vill man bo i en framtid och när man blir gammal. 

Hur försöker man påverka politiken i hemlandet 

 

Utbildning 

Hur ser skolgången ut i Vietnam 

Vad tänker man om skolan i Sverige 

Vidareutbildning – högskola/universitet  Hur är det i Vietnam och hur tänker man i Sverige 

 

Teknologi 

I Sverige är sjukvården ofta ”teknisk” med prover och undersökningar innan man får 

behandling.  

Hur är relationen till teknologi (vardagsteknologi som ex datorer, TV hushållsapparater) 

Vad tror man om sjukvårdens behov av teknik för att ställa diagnos 

 

Ekonomi 

Vilka tankar finns om ekonomi 

Hur vill man få sina pengar 

Vad tänker man om pengar från Försäkringskassan eller socialtjänst 

Har man ekonomiskt ansvar för andra än sin egen familj 
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Religion och filosofi 

Hur påverkar religion samhället i Vietnam 

Tillhör Vietnameserna i GGVV någon religion 

Hur utövar man religionen här 

Vad har man för tankar om sjukdom och smärta 

Hur hanterar man lidande och död. Ceremonier, vem bör vara med, hur fungerar det här 

Finns det generationsskillnader 

 

Miljömässig kontext, språk och etnohistoria 

Vilken miljö var vanligast i Vietnam (by, samhälle, stad) Även avstånd och förflyttningar till 

släkt och andra viktiga personer/händelser 

Hur tänker och bevarar ni er etiska historia (resor till hemlandet, kontakt med släkt och vänner 

som är kvar, traditioner som mat, högtider, födelse och död) 

Integration i svenska samhället 

Hur gör vietnameser för att förklara för andra människor. 

Vad är viktigast, innehållet eller hur man uttrycker sig 

Vad tänker du om svenskarnas sätt att förklara med ord vad man menar och tror. 

Var betyder ett leende. Kan ni le för att dölja känslor som vrede, sorg eller chock 

Hur uppfattas tystnad i ett samtal 

Hur använder man ögonen i ett samtal. 

Hur uppfattar ni svenskarnas sätt att se i ögonen 

Hur tänker man om språk, vietnamesiska och svenska.  

Hur gör man i hemmet, skolan/arbetet och fritiden.  

Hur används tolk.  Språk – miljö – förståelse 

 

Värderingar och livsstilar 

Hur/vad värderas högt (pengar, ägodelar, hälsa, familj, lycka, det egna jaget) 

Vill man leva ”bredvid” det svenska samhället eller vill man bli tvåkulturell 

Har man fått möjligheter till integration 

Hur ser man på arbete? Hur värderas man om man inte kan arbeta 

Hur aktiva är äldre människor.  

Vem tar hand om dem som inte klarar sig själva (i Vietnam och här) 

Hur värderas självständighet, att klara sig själv 

Hur tänker man om tid (dåtid, nutid och framtid). Är det skillnad i tankesätt mellan 

generationerna och Vietnam - Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


