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Abstrakt 

Titel: Sjuksköterskors erfarenheter av etisk stress i mötet med asylsökande personer.  

 

Bakgrund: De senaste åren har Sverige haft en stor tillströmning av asylsökande. 

Socialstyrelsens riktlinjer säger att asylsökande vuxna bara är berättigade till vård som 

inte kan anstå fram till de fått sitt uppehållstillstånd. Sjuksköterskor som möter dessa 

patienter upplever ibland vårdsituationerna som problematiska och löper risk att drabbas 

av etisk stress.  

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av etisk stress i 

mötet med asylsökande personer.  

 

Metod: Studien har en kvalitativ design. Intervjuerna gjordes på vårdcentraler i Kalmar 

Län och Skåne län. Materialet analyserades med kvalitativ innehålls analys, både 

induktivt och deduktivt för att fånga både kända och okända fakta. Den teoretiska 

referensram som använts i studien är Løgstrups teori om närhetsetik hur ett etisk krav 

uppstår i mötet med en lidande medmänniska. 

 

Resultat: Sjuksköterskor upplever etisk stress i mötet med asylsökande patienter. De 

beskrev yttre faktorer som språkliga och kulturella barriärer som hinder i vården. 

Sjuksköterskorna beskrev också svårigheter i att tolka regelverket kring vård till 

asylsökande och att det ibland var ett hinder för att ge den bästa vården till patienten. Ett 

annat tema som framkom kallades ”Konflikter med patienter och kollegor” där etiska 

konflikter uppstått kring rätten till vård men också hur man beter sig i olika 

vårdsituationer.  Resultatet visade också att några av sjuksköterskorna beskrev 

erfarenhet av en upplevd distans till de asylsökande patienterna på grund av språkliga 

eller kulturella barriärer.  

 

Slutsats: Studien visade att många sjuksköterskor som möter asylsökande patienter 

beskriver erfarenheter av etisk stress. De beskriver också olika strategier för att hantera 

denna stress. Det är viktigt att stödja dessa strategier för att skapa förutsättning för 

förtroendefulla möten i vården av asylsökande patienter.  

 

Nyckelord: Etisk stress, asylsökande, sjuksköterskor, primärvård 
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Abstract  

Title: Nurses experiences of ethical stress in encounters with asylum seekers  

Background: Sweden has seen a large influx of asylum seekers in recent years. 

Regulations state that adult asylum seekers are ineligible to receive care for non-

emergency medical conditions. Nurses encountering this type of patient experience 

unique difficulties and risk being affected by ethical stress.  

Aim: The purpose of this study was to examine nurses experiences of ethical stress 

during encounters with asylum seekers.  

Method: Using qualitative design, interviews were conducted at health care centers in 

Kalmar and Skåne County. The material was analysed using qualitative content 

analysis, both inductive and deductive, to capture both known and unknown factors. 

The theoretical frame of reference used is Løgstrups philosophical theory of the ethical 

demands that arise from encountering human suffering.  

Results: Nurses experienced ethical stress in encounters with asylum seeking patients. 

They experienced both linguistic and cultural barriers as “extenuating circumstances” in 

the care setting. They also described how difficulties in interpreting regulations 

sometimes obstructed best care for their patients. Another theme that emerged called 

”Conflict with Patients and Colleagues”, described ethical conflicts with colleagues 

pertaining to patient's rights to care, as well as to cultural differences. The results also 

showed that some nurses described a distance to their patients due to linguistic and 

cultural barriers. This may lead to less ethical stress but also to less compassion 

exhibited towards patients seeking asylum.  

Conclusion: The study showed that many nurses encountering asylum seeking patients 

experienced ethical stress, and developed various strategies to cope. It is important that 

they receive support in implementing their strategies. Another conclusion was that 

difficulties understanding what constitutes an emergency medical condition led to 

various interpretations.  

Keywords: Ethical stress, asylum seekers, nurses, primary care 
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1. Inledning 

Antalet människor på flykt i världen har ökat globalt (UNHCR, 2015). Sverige har 

länge tagit emot asylsökande men fick hösten 2015 en ökad tillströmning av människor 

som sökte asyl (Migrationsverket, 2017).  

 

Asylsökande personer har många gånger en ökad risk för både psykisk och fysisk ohälsa 

Yttre faktorer som asylprocessen, samhällets attityder mot invandrare samt tidigare 

trauman kan påverka hälsan och vårdmöjligheter negativt för dessa patienter. Dessa 

faktorer är svåra att påverka både för patienten och för vårdaren (Björnberg- Cuadra, 

2010). Vårdpersonal kan dessutom uppleva svårigheter i vården av asylsökande 

personer gällande språkliga och kulturella skillnader (Johnsson, Ziersch & Burgess, 

2008). 

 

Asylsökande personer har vissa begränsade rättigheter i sjukvården. Vuxna har enligt 

lag rätt till vård som inte kan anstå och det är vårdgivaren som ska göra bedömningen 

om vården kan anses vara av sådan art (Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande 

m.fl., SFS 2008:344). Mycket av vården av asylsökande sköts av sjuksköterskor och 

distriktssköterskor, detta genom hälsoundersökningar och speciella asylmottagningar i 

primärvården (Landstinget i Kalmar län, 2017).   

 

För sjuksköterskor kan de begränsade rättigheterna som asylsökande har i vården ses 

som ett avsteg från sjuksköterskans etiska kod kring hur lika vård ska ges till alla 

oavsett ålder, kön, religion, etnicitet, sexualitet eller politisk åskådning (Myhrvold, 

2015).  

 

Studien syftar till att undersöka etisk stress i mötet mellan sjuksköterskor och 

asylsökande personer.  
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2. Bakgrund 
 

2:1 Flyktingsituationen i Sverige och världen.  

Flyktingar och människor som tvingats lämna sina hem på grund av krig, förföljelse 

eller humanitära katastrofer har funnits i alla tider. I modern historia har det dock aldrig 

tidigare setts så många människor på flykt runt om i världen som nu, Förenta 

Nationernas organ för flyktingar (UNHCR) talar om en ny era i världshistorien 

(UNHCR, 2015). Asyl betyder fristad och asylsökande är de människor som tagit sig till 

Sverige för att söka skydd och lämnat in en ansökan om att få stanna i Sverige 

(Migrationsverket, 2014).   Sverige har länge haft en tillströmning av människor som 

dels flyttat till Sverige men också flytt hit och beviljats asyl och statistiken visar att 

cirka en och en halv miljon av befolkningen är utlandsfödd (Statistiska centralbyrån, 

2017).   Under hösten 2015 tog Sverige emot mångfaldigt fler människor på flykt än 

någonsin tidigare, många kom från det Syriska inbördeskriget, samt oroligheter i Irak 

och Afghanistan, men också från politiskt förtryck och humanitära missförhållanden i 

andra länder. Efter lagändringar och skärpta gränskontroller i Sverige och Europa blev 

det under våren och sommaren 2016 svårare att söka asyl i Sverige och antalet 

asylsökande minskade drastiskt (Migrationsverket, 2017).  

 

 

2:2 Den svenska sjukvården för asylsökande 

Vården av asylsökande personer och hälsoundersökningar är olika organiserat i de olika 

landstingen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). I Kalmar län är det 

sjuksköterskor och distriktssköterskor inom Asyl- och Flyktinghälsovården, en 

hälsoenhet som tillhör primärvården, som utför hälsoundersökningar. På många 

hälsocentraler finns sjuksköterskeledda eller distriktssköterska ledda asylmottagningar, 

eller sjuksköterskor med ansvar för just asylsökande som söker vård (Landstinget i 

Kalmar län, 2017). I Skåne finns sjuksköterskeledda asylmottagningar som utför 

hälsoundersökningarna. För övrig vård hänvisas de asylsökande personerna till 

primärvård.  

 

Vuxna asylsökande personer har rätt till vård som inte kan anstå vilket innebär akut 

sjukvård eller vård, som om den fördröjs, eller inte utförs kan leda till lidande eller 

ökade sjukvårdskostnader. Asylsökande har även rätt till mödravård, 
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preventivmedelsrådgivning och abort. Asylsökande under 18 år har samma rättigheter 

till vård som svenska barn. (SFS 2008:344). Vad som betecknas som vård som inte kan 

anstå ska enligt Socialstyrelsen (2017) alltid avgöras av den behandlande läkaren eller 

annan ansvarig sjukvårdspersonal. Lagen har fått kritik då det anses att begreppet kan 

tolkas godtyckligt och att den strider mot grundläggande etiska principer inom 

sjukvården (Sandman, Broqvist, Gustavsson, Arvidsson, Ekerstad & Carlsson, 2014).  

 

Lagen om hälso- och sjukvård till asylsökande (SFS 2008:344)  säger också att alla 

asylsökande personer ska erbjudas en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen ska 

bestå av ett samtal om tidigare hälso-erfarenheter samt nuvarande fysisk och psykisk 

hälsostatus. Även hur den psykosociala situationen eller traumatiska upplevelser har 

påverkat hälsan ska beröras i hälsoundersökningen. (Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om hälsoundersökningar av asylsökande m.fl., 2011).  

 

2:3 Asylsökande som patientgrupp 

Statistik visar att vårdkonsumtionen per person i Sverige 2015 i de flesta fall är lägre 

hos asylsökande personer än hos de med uppehållstillstånd eller svenskt 

medborgarskap.  Undantag i statistiken ses när det gäller besök hos läkare i 

primärvården och för viss vård inom barn och ungdomspsykiatrin där asylsökande har 

mer besök. Sveriges kommuner och landsting (Sveriges kommuner och landsting, SKL) 

befarar dock att det finns en risk att många asylsökande är underbehandlade inom den 

psykiatriska vården vilket kan bero på att begreppet ”vård som inte kan anstå” tolkats 

mer restriktivt när trycket på vården har ökat på grund av den stora tillströmningen. I 

statistik från SKL finns inte heller rådgivande besök till sjuksköterska beräknat (SKL, 

2016). Det är oftast vid dessa besök en första bedömning av den asylsökandes 

hälsostatus görs och även prioritering efter begreppet ”vård som inte kan anstå”.  

 

Att arbeta med asylsökande innebär att möta en grupp i vården där post-traumatisk 

stress syndrom (PTSD) är mycket vanligt. En studie har visat att ungefär en av tio 

flyktingar i västvärlden lider av post-traumatiskt stressyndrom vilket betyder att det är 

tio gånger vanligare med post-traumatiskt stressyndrom hos flyktingar än hos de som 

inte räknas som flyktingar (Fazel, Wheeler& Danesh, 2005). Diagnostiska kriterier för 

PTSD består av att personen tidigare har upplevt någon typ av trauma och därefter som 

en reaktion på det inträffade, utvecklat olika psykiska symtom. Dessa symtom är så 
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påtagliga att de påverkar individens möjligheter att leva och fungera i sitt vardagliga liv. 

Symtomen kan yttra sig både som flashbacks eller att personen drar sig tillbaka för att 

undvika stimuli som kan påminna om det upplevda traumat. Personen kan även uppvisa 

symtom som koncentrationssvårigheter, irritabilitet, sömnproblem och ständig oro för 

att något farligt ska hända. På grund av stressbelastning kan patienterna även utveckla 

hjärt- kärlsjukdom.  Det är också vanligt med psykosomatiska symtom. PTSD kan 

uppkomma flera år efter att traumat inträffat men ofta i samband för att man utsätts för 

någon typ av yttre stress (Ford, 2009).  

 

Många gånger påverkas den asylsökande patientens hälsa och livskvalitet av en rad 

praktiska problem på grund av sin situation. Många bär dessutom med sig trauman från 

konflikter och flykt (Strijk, van Meijel & Gamel, 2009). I vården av asylsökande 

behöver sjuksköterskan ta hänsyn till stressfaktorer som påverkar patienten och som 

genererats i det omgivande samhället. Det kan vara en lång väntetid på asylansökan 

eller negativa attityder gentemot invandrare. Asylperioden kan i sin helhet betraktas 

som ett kritiskt skeende och en riskfaktor för hälsan (Björnberg-Cuadra, 2010). Det är 

dock inte bara svaga personer med risk för ohälsa man möter i arbetet med asylsökande. 

Det finns hos många också en psykisk styrka och en motståndskraft där kraften att ha 

lämnat det som varit farligt och skadligt kan ses som bevis för detta (Muecke, 1992).  

 

2:4 Sjuksköterskor som vårdare av asylsökande personer 

Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter i mötet med asylsökande personer i vården, då 

de som patienter ofta har många hälsoproblem. Språkliga och kulturella barriärer gör att 

kommunikationen försvåras och asylsökande personer har många gånger dålig kunskap 

om hälsotillstånd och om vårdsystemet i det nya landet (Johnsson et al., 2008). De 

problem som inverkar på den asylsökandes hälsa är ofta komplexa och berör olika 

livsområden, både händelser i det förgångna, svårigheter i nuet och oro för framtiden 

(Hollifield et al., 2002).  

 

Vikten av att sjuksköterskor utvecklar kulturell kompetens i mötet med asylsökande 

personer i sjukvården betonas ofta (Suurmond et al., 2010). I en undersökning av 

Suurmond et al. (2010) beskrivs den kulturella kompetensen genom olika kunskaper, 

attityder och färdigheter som uppstår i arbetet med asylsökande personer. Detta är 

kunskaper om politiska och humanitära förhållanden i ursprungsländerna. Även 
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kunskap om hur flyktingsituationen påverkar hälsan och kunskap om den juridik som 

styr asylprocessen är relevant. Attityder som förespråkas i den kulturella kompetensen 

är insikt i hur kulturer påverkar individer samt de stereotyper och förutfattade meningar 

som råder. Den kulturella kompetensen visar sig hos sjuksköterskan genom färdigheter 

som att kunna ställa känsliga frågor om till exempel trauman. Öppenhet, empati och 

respektfullhet är nödvändigt för att utveckla dessa kompetenser menar Suurmond et al. 

(2010). Genom den kulturella kompetensen får sjuksköterskan en möjlighet att förstå 

och sätta sig in den asylsökande patientens situation samt att skapa förtroendefulla 

relationer.  

 

Sjuksköterskor som arbetar med asylsökande personers hälsa blir ofta påminda om yttre 

faktorer som politiska beslut och riktlinjer som ofta är svåra att påverka (Suurmond et 

al., 2010). Den inskränkning av vilken vård som ska erbjudas asylsökande kan upplevas 

som en etisk konflikt för sjuksköterskan då hon även har en etisk kod att förhålla sig till 

och som talar om lika vård till alla oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, politisk 

åskådning eller sexualitet. Detta avsteg från den internationella etiska koden för 

sjuksköterskor om allas lika rätt till vård kan leda till osäkerhet och rädsla både för de 

som vårdar asylsökande personer, samt för de som blir vårdade (Myhrvold, 2015).  

 

2:5 Etisk stress 

Etisk och moralisk stress kan uppstå när en person vet vad som är rätt att göra men 

organisatoriska begränsningar gör det svårt att handla därefter (Sandman & Kjellström, 

2012).   

 

I vårdsituationer kan tre kriterier för att sjuksköterskan ska uppleva etisk stress ses. 

Dessa kriterier är beroende av varandra.  

 

1. Sjuksköterskan måste först och främst ha en känslighet för patientens situation 

och bristande autonomi (Lützén et al., 2003). Sjuksköterskan måste kunna se 

människan bakom patienten.  I sjuksköterskans möte med den asylsökande 

personen förespråkas just en empatisk hållning och goda kunskaper både om 

personens tidigare livsvillkor samt de villkor personen lever i för stunden 

(Suurmond et al., 2010).  
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2. Det andra kriteriet är att sjuksköterskan upplever att det finns yttre faktorer som 

hindrar henne från att handla efter det hon tror är rätt för patienten (Lützén et al., 

2003). I vården av asylsökande personer finns det en rad yttre faktorer som 

påverkar hälsan negativt som skulle kunna upplevas som hinder i vården (Strijk 

et al., 2009).   

 

3. Det sista kriteriet är upplevelser av att inte ha kontroll över situationen (Lützén 

et al., 2003). I vården av asylsökande är sjuksköterskan många gånger ansvarig 

för prioritering och bedömning efter lagen om ”vård som inte kan anstå”. Detta 

samtidigt som vården berörs av organisatorisk och politiska riktlinjer vilka hon 

inte kan påverka.   

 

4. Problemformulering 

 

Sverige har tagit i mot ett stort antal asylsökande personer de senaste åren och i vården 

möter sjuksköterskor ofta patienter som är lever i Sverige som asylsökande. 

Sjuksköterskorna är många gånger ansvariga både vad det gäller hälsoundersökningar 

samt att bedöma vårdbehov i denna grupp.  

 

Etisk stress kan uppkomma då sjuksköterskan han en känslighet för sin patients 

situation samtidigt som hon upplever att det finns yttre faktorer som hindrar i vården. 

Detta kan leda till en känsla av att inte ha kontroll över specifika situationer.  

 

Tidigare forskning har visat på att vården av asylsökande personer kan upplevas som 

problematiskt och att den asylsökande personens hälsa påverkas av många yttre 

faktorer. Det finns också en etisk konflikt gällande rätten till vård för asylsökande och 

sjuksköterskans etiska kod om lika vård till alla.  Studien vill utforska erfarenheter av 

etisk stress hos sjuksköterskan i mötet med asylsökande personer och hur denna stress 

hanteras. 

 

4. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av etisk stress  

i mötet med asylsökande personer. 



  

 

11 

 

5. Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram i studien har forskarna valt att lyfta fram Løgstrups 

närhetsetik om förtroende och det etiska kravet som uppkommer i mötet med en 

medmänniska.   

 

Løgstrup menar att förtroende mellan människor är en av de suveräna livsyttringarna. 

Det finns en naturlig begivenhet att visa varandra förtroende, och utan detta förtroende 

människor emellan skulle det inte finnas någon social värld (Løgstrup, 1992). 

Relationerna i närhetsetiken skapas i äkta möten både intuitivt och genom 

kommunikation (Sandman & Kjellström, 2013).  Denna ömsesidiga relation har en 

moralisk betydelse då den också skapar ett ansvar och ett etiskt krav. Enligt Løgstrup 

uppkommer kravet i mötet med en annan människa oberoende av attityd eller tidigare 

relation till personen. Det etiska kravet uppkommer i mötet genom att den andra 

personen i egenskap av att vara människa står framför en (Løgstrup, 1992).  

 

Det finns en tendens att ibland skönmåla förtroenderelationen mellan patient och 

vårdare. Men förtroenderelationen kan ha mörkare inslag också.  Förtroende, makt och 

sårbarhet hänger ihop (Nordveth & Grimen, 2006). Vårdaren kan också värja sig för 

eller i mötet och dra sig undan från patientens lidande eller bli likgiltig inför det och 

därmed undvika ansvar (Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). I den professionella 

vården kan Løgstrups (1992) närhetsetik vara problematiskt då kravet kan ses som 

gränslöst och det tar inte hänsyn till resursbegränsningar eller hur man fördelar vård 

efter andra organisatoriska principer (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

6. Metod  

6.1 Design 

Studiens syfte är att utforska sjuksköterskors erfarenhet av etisk stress och utfördes 

därför som en intervjustudie med kvalitativ design. Kvalitativ design är en metod som 

ger forskaren möjlighet att testa teorier och få en djupare förståelse för data som 

framkommer i studien.  (Elo & Kyngäs 2007). Analysen av materialet var både 

induktivt och deduktivt genom att forskarna växlade mellan deduktiv och induktiv 

analysmetod. Denna växling mellan analysmetoder kallas av en del författare för 



  

 

12 

abduktion (Ahrne & Svensson 2016) medan andra författare anser att en abduktiv 

analys kräver andra metoder än bara växelspelet. (Alvesson & Sköldberg 2017). 

Abduktiv ansats är ett sätt att få djupare förståelse för materialet (Graneheim, Lindgren 

& Lundman 2017). 

 

6.2 Urval och kontext 

Urvalet av informanter baserades på tre kriterier, utbildning, erfarenhet och arbete med 

asylsökande patienter under 2015. Deltagarna skulle ha utbildning till sjuksköterska 

eller distriktssköterska med minst 5 års yrkeserfarenhet. De skulle även ha erfarenhet av 

möte med asylsökande sedan 2015 då det var en stor tillströmning av asylsökande till 

Sverige. Verksamhetschefer på vårdcentraler i Skåne och Kalmar Län kontaktades för 

att få kontaktuppgifter till sjuksköterskor som stämde med kriterierna för deltagande i 

studien.  Då det i Skåne finns över 300 vårdcentraler har urvalet inriktats på de 

vårdcentraler som har många asylsökande i sina upptagningsområden. Vilka dessa är 

har tagits fram med hjälp av kommunernas ekonomiska redovisning för 2015 och 2016 

och 40 brev skickades ut till verksamhetschefer. Då svarsfrekvensen i Skåne var liten 

kontaktades verksamhetscheferna per telefon och mejl med påminnelse. Mejl med 

information kring studien. samt information kring frivillighet och integritetsskydd 

(Bilaga I) skickades därefter till de sjuksköterskor som verksamhetscheferna gett 

kontaktuppgifter till. De som sedan kom att tillhöra det slutliga urvalet fick skriva på ett 

formulär om informerat samtycke. Av detta fick vi två svar, en av dessa avbokade och 

därefter avvändes privat kontakt. Totalt utfördes 2 intervjuer i Skåne län. I Kalmar län 

kontaktades 27 vårdcentraler och 10 sjuksköterskor svarade positivt, för att få variation i 

geografi, ålder och yrkeserfarenhet valdes 6 av dessa ut.  För att få större trovärdighet 

exkluderades egna arbetsplatser.   

 

 

6.3 Informanter 

 De informanter som utvaldes var 8 sjuksköterskor eller distriktssköterskor och hade 

olika lång erfarenhet av arbetet som sjuksköterska, från 6 år till 36 års erfarenhet var 

representerad. De skiljde sig också åt i erfarenhet från arbete inom primärvården men 

alla informanter var aktiva inom primärvården under 2015 som var ett kriterier för 

deltagande i studien. Medelåldern på informanterna var 54 år. Informanterna kom från 

åtta olika kommuner fördelade på två kommuner i Skåne, varav en storstadskommun, 



  

 

13 

och 6 kommuner i Kalmar Län, alla mindre kommuner. Alla informanter var kvinnor 

vilket speglar könsfördelningen i yrket där medlemskapet i yrkesförbundet visar på 90 

% kvinnor och 10 % män (Vårdförbundet 2017). Både sjuksköterskor och 

distriktssköterskor har intervjuats men forskarna valde att i resultatet benämna 

informanterna som enbart sjuksköterskor. 

 

 

6.4 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på en plats som informanten själv fick välja, detta för att 

skapa en större trygghet och öppenhet i intervjusituationen. Miljön där intervjuerna 

utfördes bör vara lugn och utan störning av arbete eller kollegor. Detta för att behålla 

fokus på intervjun och inte bryta den förtroliga stämning som är nödvändig för att 

informanten ska känna sig trygg i att lämna uppgifter som ibland kan vara känsliga 

(Polit & Beck 2017). Varje intervju gjordes med en informant och en forskare för att 

öka känslan av förtrolighet i intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes som 

semistrukturerade intervjuer, med öppna frågor, utifrån en intervjuguide (Bilaga II) som 

utgick från de kriterier för att sjuksköterskan ska uppleva etisk och moralisk stress som 

Lützén et al. (2003) beskrivit. Intervjuguiden innehöll olika frågeområden och forskarna 

kontrollerade under intervjuns gång att frågorna blev besvarade och ställde följdfrågor 

om intressanta ämnen. Utgångsfrågan: ”berätta om” var en öppen fråga för att 

uppmuntra sjuksköterskorna att berätta om sina upplevelser och känslor i möten med 

asylsökande. De fick också frågor om etisk stress och hur de hanterade detta. Varje 

intervju tog mellan 30 min och en timme med en medeltid av 45 minuter och 

informanterna valde att intervjuas på sin arbetsplats. Informanterna blev tillfrågade om 

inspelning av intervjuerna och alla samtyckte till detta. De fick också information om 

att intervjuerna anonymiserades och hur materialet skulle förvaras under studien.  

 

6.5 Dataanalys 

Transkriberingen gjordes efter flera genomlyssningar av den inspelade intervjun, genom 

att lyssna på intervjun fångades underliggande meningar och budskap upp bättre. Sedan 

skrevs intervjun ner ordagrant, pauser, suckar skratt och tvekan skrevs in i materialet. 

Intervjuerna anonymiserades vilket informanterna informerades om innan intervjuerna 

genomfördes för att öka förtroendet och öppenheten. Data analyserades deduktivt och 

induktivt med kvalitativ innehållsanalys. För att fånga upp sjuksköterskans erfarenhet 
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av etisk stress i möten med asylsökande patienter användes Lützéns kriterier och en 

analysmatris skapades med utgångspunkt i dessa kriterier. Intervjuerna lästes noga 

igenom tills innehållet var väl känt. Data samlades in från intervjuerna och grupperades 

sedan för att kategoriseras in i analysmatrisen. Nästa steg var att hitta andra 

meningsenheter som kondenserades, dessa kodades sedan och kategoriserades. Under 

hela analysarbetet fördes en diskussion mellan forskarna för att minska risken att 

tolkningen stördes av forskarnas förförståelse (Graneheim & Lundman 2003). Vid 

kvalitativ innehållsanalys är det av viktigt att metoden och analysförfarandet redovisas 

för att kunna ge läsaren förståelse för hur analysresultatet uppnåtts (Bilaga III). 

 

Analys betyder att dela in i mindre delar och analysera dessa delar för sig, att tolka är att 

försöka relatera dessa delar till en helhet. För att förstå en berättelses mening kan man 

analysera både det manifesta innehållet eller det tolkade latenta innehållet (Henricson, 

2012). Med hjälp av de redan existerande kriterier som finns beskrivna för att uppleva 

etisk stress hos sjuksköterskor, och genom kodning och kategorisering kunde vi tolka 

det manifesta innehållet i intervjuerna, och få fram sjuksköterskans erfarenheter av etisk 

stress i mötet med asylsökande personer.  

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden behöver göras under hela forskningsprocessen och dessa ska göras 

i relation till både deltagare i studien men också andra studenter och 

vetenskapssamhället.  

Studien bidrar till ny kunskap då det inte finns studier på valt problemområde sedan 

tidigare. Det är ett ämne som berör och är viktigt att belysa. Sjuksköterskor bör få 

berätta om sina erfarenheter av etisk stress i mötet en utsatt patientgrupp, på detta sätt 

kan de genom berättelsen få ge uttryck för vad de anser rätt och fel och även dela med 

sig av hur de hanterar eventuell etisk stress.  

 

Studien utgår från Helsingfors-deklarationen som betonar att forskningen måste ta 

ställning till om behovet av ny kunskap kan motivera de risker som finns med 

forskningen. En risk som finns i denna studie är den påverkan som blir av att aktualisera 

problem och medvetandegöra informanterna. Det finns också en risk med att ställa 

frågor som kan tangera åsikter när det gäller en patientgrupp som är så aktuell i 

samhällsdebatten (Polit & Beck 2017).   
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En etisk egengranskning enligt Etikkommittén Sydost (Bilaga IV) gjordes innan studien 

inleddes, alla intervjuer avidentifierades och materialet kommer att förstöras efter 

studiens genomförande.  

 

Att tillfråga verksamhetschefer om kontaktuppgifter till informanter kan anses som en 

etisk problematik samt att studiens utförare själva är yrkesverksam inom primärvården i 

berörda landsting. De presumtiva deltagarna kan uppleva beroendeställning och känna 

ett tvång att delta (Henricson 2016). 

 

Sjuksköterskornas internationella etik kod (ICN) har i studien använts som vägledning. 

Den etiska koden kan även användas i forskning där man lyfter fram fyra rättigheter 

man har som deltagare i en studie (Henricson 2016). Den första är rätten till att inte bli 

skadad. Studiens syfte var inte att påverka deltagarna fysiskt eller psykiskt även om 

man inom den hermeneutiska filosofin talar om förförståelsen och hur den utvecklas 

genom erfarenheter, vilket även kan vara genom ett deltagande i en studie. Den etiska 

koden belyser vidare rätten till information, vilket tillgodosågs genom informationsbrev 

och även möjlighet till att ta del av den färdiga studien. Att ha rätt till självbestämmande 

samt rätt till privatliv och anonymitet är också rättigheter som den etiska koden lyfter 

fram (ICN, 2012).  Deltagarna fick initialt i studien ett informationsbrev och även 

information kring frivilligt deltagande och också möjligheten att avsluta studien när 

man så önskar. Innan studien påbörjas fick deltagarna skriva på ett samtyckesformulär. 

Alla deltagarna avidentifierades för att man inte ska kunna härleda erfarenheter eller 

eventuella citat till person. Bandinspelningar och utskrift har sparats som källdata med 

då som avidentifierat material. Förvaring av dessa data samt samtyckesformulär med 

mera förvarades så att utomstående inte kunde få tillgång till det (Skott, 2004).  

 

7. Resultat 

7.1 En känslighet för patienternas svåra situation och brist på autonomi 

Sjuksköterskorna beskrev en moralisk känslighet för sina asylsökande patienters svåra 

situation. De uttryckte medlidande för de livsöden som de hade fått ta del av men också 

för den bristande autonomi som de asylsökande personerna upplevde. Bristande 

autonomi hade de uppmärksammat hos de asylsökande angående möjligheten att kunna 

påverka sin situation under asylprocessen, sitt boende, sin framtid och hälsan.  
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Sjuksköterskor som arbetade mycket med asylsökande tog i intervjuerna upp berättelser 

som de fått ta del av i sina möten. Berättelserna handlade om krig, flykt och svårigheter 

i det nya landet. Sjuksköterskorna beskrev de förtroendefulla möten som ägt rum då en 

främmande människa öppnat sig och berättat sin livshistoria och hur det hade påverkat 

dem själva. De beskrev hur de gråtit tillsammans med sina asylsökande patienter när de 

fått ta del av tragiska livsöden.  

 

Några sjuksköterskor uppgav dock att de sällan i vården träffade asylsökande personer 

som öppnade sig och delade med sig av sina problem eller sina livsöden. 

Sjuksköterskorna beskrev att det kunde bero på svårigheter med kommunikation, att de 

hade korta möten eller att de inte ville fråga för mycket. De angav att de ibland inte ville 

väcka obehagliga händelser eller minnen till liv.  

 

”Och sedan har man varit lite orolig för att väcka för mycket….för mycket 

bekymmer tillbaka, även om man tänker att du tänker på det hela tiden”. (4) 

 

7.2 Yttre hinder i vården av asylsökande personer 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att det fanns yttre faktorer som hindrade dem 

att göra vad de trodde var bäst för sina asylsökande patienter. Lagen om rätten till vård 

för asylsökande och vård som inte kan anstå kunde enligt de tillfrågade ses som ett 

hinder i vården. Lagen gjorde att man inte alltid kunde ge den vård som man ansåg att 

patienten hade rätt till.  

 

Det framkom även erfarenheter av att asylsökande patienter, både barn och vuxna blev 

diskriminerade i vården, ibland på grund av att de saknade kunskap om sina rättigheter 

och möjligheter i sjukvården och hade en bristande autonomi. Ett exempel var då de 

asylsökande familjerna inte hade fått tillräcklig information om barnens rätt till vård 

hände det ibland att barnen inte fick den vård de hade rätt till. Diskriminering kunde 

också bero på att annan sjukvårdspersonal hade dålig kunskap om hur man tolkade 

lagen kring vård till asylsökande och nekade vård.  

 

” ….jag tycker att det är jobbigt. När man möts av motstånd, när jag (suckar) 

ser barn som bara är barn. Barn ska ha samma rätt som mina barn, och så ser 



  

 

17 

man att det är skillnader, och att dom inte får, det gör min vansinnig, jag blir så 

arg” (3) 

 

Språkliga och kulturella barriärer angavs också som en yttre faktor som gjorde att 

sjuksköterskan hade svårt att göra ett det arbete som hon önskade . Ibland kunde 

tillgång på tolk vara ett problem och några sjuksköterskor hade inte som rutin att 

använda tolk i alla möten.  

 

Kulturella hinder i vården kunde vara att en kvinna inte öppnade sig och kunde berätta 

då hon hade sin make med sig och sjuksköterskan kände att hon inte kunde ställa de 

frågor hon ville i makens närvaro. En sjuksköterska beskrev också att några asylsökande 

män inte ville lyssna på henne därför att hon var kvinna, vilket hon hänvisade till 

kulturella skillnader vad det gällde könsroller.  

 

"Språkmässigt sätt är det ju väldigt svårt när man inte förstår varandra även om 

man försöker” (2) 

 

Även hög arbetsbelastning och inte tillräckligt avsatt tid och resurser var en erfarenhet 

som sjuksköterskorna beskrev i intervjuerna som ett yttre hinder. Detta framkom ha 

varit ett stort problem 2015 då det kom många asylsökande på en gång och många 

direkt vid ankomst också sökte rådgivning och vård. Sjuksköterskorna beskrev hur man 

hade fått arbeta med begränsade resurser till exempel ute på boenden med många 

gånger brist på sjukvårdsmaterial och tolkhjälp. 

 

Det framkom även att avsaknad av resurser för att hänvisa till psykiatrin var en yttre 

faktor som hindrade dem att göra det de ansåg vara bäst för sina patienter. 

 

 

7.3 Brist på kontroll över situationer i vården 

Sjuksköterskorna beskrev att de kände bristande kontroll över vissa specifika situationer 

i vården. Det framkom i intervjuerna att de asylsökande personerna som sökte vård, inte 

kom under planerade tider och hade dålig kunskap över hur sjukvårdssystemet 

fungerade. Året 2015 då man hade stor tillströmning av asylsökande beskrevs som en 

situation där många människor helt plötsligt och utan kontroll sökte vård, och man hade 

dålig kunskap om deras tidigare hälsohistoria.  
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En maktlöshet över de asylsökandes svåra social situation under asylprocessen beskrevs 

också som en brist på kontroll. Sjuksköterskorna berättade om svårigheter då 

asylsökande personer flyttades mellan boenden och städer med risk för att uppföljningar 

av vården inte blev av.  

 

Brist på utbildning och vägledning kring tolkning av lagen om sjukvård till asylsökande 

framkom också som något som kunde ses  som en brist på kontroll. Sjuksköterskorna 

beskrev svårigheter i att tolka lagen och vilken vård de faktiskt skulle ge. Några 

sjuksköterskor refererade till den etiska koden för sjuksköterskor just för att belysa 

problematiken. En sjuksköterska som fått utbildning i kulturförståelse och tolkningen av 

riktlinjerna beskrev att detta gav henne en större trygghet och en känsla av kontroll. 

 

Sjuksköterskorna beskrev lagen om vård till asylsökande som något som gjorde att 

deras kontroll av vården minskade. De såg ett behov hos patienten men upplever inte att 

sjukvården gav den vård som de själva ansåg att patienten hade rätt till. Samtidigt hade 

de inte makt att ändra på detta. 

 

”Hade det här varit en svensk så hade han varit på länssjukhuset och fått en 

operation direkt och inte mått såhär dåligt” (4) 

 

7.4 Konflikter med patienter och kollegor  

Sjuksköterskorna berättade i intervjuerna om erfarenheter av konfliktsituationer både i 

kontakt med asylsökande personer, medpatienter samt kollegor. Konflikterna handlade i 

flera fall om rätten till sjukvård till asylsökande och om fördelning av vården mellan 

olika grupper. Sjuksköterskorna beskrev hur de hade fått ta diskussioner och fått förvara 

sina beslut och sitt arbete, både gentemot asylsökande patienter, kollegor men även 

andra patienter som ansett att deras vårdbehov inte blivit tillgodosett på grund av att 

asylsökande patienter tagit resurser.  

 

”Då kunde jag ju haft ja samtal, dom hade berättat, det är klart det gör något med 

en, så kunde man gå ut och så möttes man av övrig personal, dom vet ju inte vad jag 

mött. Åh så kunde dom säga såhär, dina patienter dom har varit jättestökiga, och 
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varför ska det vara så mycket, kan du inte hålla dom på ditt rum, och då känner 

man, en gång då började jag gråta på det stället (3)” 

 

Sjuksköterskorna berättade också om kulturella konflikter kring hur och när man söker 

vård eller hur man beter sig i väntrum. Det framkom berättelser om att en del patienter 

kommit och krävt vård som sjuksköterskorna själva inte ansett att de kunde ge. En 

sjuksköterska berättade att det blev tydligt att de asylsökande fått felaktig information 

om rätten till vård redan innan de kom till Sverige och att detta ledde till kollisioner i 

mötet med vården.   De hade erfarenheter av både våld och hot om våld i dessa 

konfliktsituationer.  

 

”man har verkligen fått stå på sig, peka med hela handen….och en del har varit 

hotfulla” (7). 

 

7.5 Erfarenheter av att hantera etisk stress 

Sjuksköterskorna i studien berättade om erfarenheter av etisk stress men också strategier 

för att hantera denna stress. Arbetsklimatet framkom som viktigt för att hantera etisk 

stress. Sjuksköterskorna beskrev hur de kunde gråta tillsammans. Ett öppet klimat samt 

möjligheter till reflektion och handledning var något som lyftes fram för att bearbeta 

svåra möten. Sjuksköterskorna pratade med varandra i lunchrummet och berättade för 

sina kollegor om svåra möten som hade berört.  

 

Flera sjuksköterskor beskrev ett eget etiskt reflekterande, där de angav att de tyckte att 

efter rådande omständigheter hade gjort ett så bra jobb som de kunde. Sjuksköterskor 

beskrev också hur de upplevde en ödmjukhet för det egna livet genom att de fick ta del 

av andras lidande. Sjuksköterskorna uttryckte en acceptans för lidandet och led med 

patienten trots att de insåg att vissa saker inte gick att påverka.  

 

Sjuksköterskan beskrev hur svårt det var att tolka socialstyrelsen riktlinjer och lagen om 

rätten till vård för asylsökande. En del hade valt att tolka begreppet mer generöst än hur 

de själva trodde att det skulle tolkas.  

 

”Nu är ju vi lite snälla här (skrattar), vi ger ju dom vård även om dom 

egentligen inte behöver det. Det är ju så” (2) 
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Sjuksköterskorna gav också exempel på hur hade handlat för att förändra situationen för 

sina asylsökande patienter och hur de hade agerat för sina patienter utöver vad som 

egentligen förväntats av dem. Detta kunde gälla boendesituationen, tillgång till mat eller 

hur andra bedömde rätten till sjukvård för just den här gruppen.  

 

”Så då kontaktade jag, då gjorde jag det som privatperson och jag sa, att 

jag gör det här privat. Och jag pratade med min son och han sa. Jamen 

mamma det är ju inte du om du inte tar tag i det. Du har ju alltid stått för 

barnen. Ja det tänkte jag, det gör jag, jag bryr mig inte. Så då skrev jag 

och frågade (3)” 

 

Några sjuksköterskor beskrev hur de kände sig stressade av asylsökande som grupp i 

vården och därmed också kände obehag och irritation när de såg att det satt asylsökande 

personer i väntrummen. En del sjuksköterskor undvek att ställa frågor som kunde vara 

jobbiga, eftersom de saknade verktyg att hantera svåra svar eller för att de orkade ta del 

av det som framkom.  

 

”Och han kommer hit, man ser hur han sjunker dag för dag och man 

frågar honom. Hur är det med dig? Nu vågar jag inte fråga honom hur det 

är. För jag vet ju att det är en jättedum fråga. Och sen i vården, all den 

här stressen. Jag ska ju bara fråga hur det är med dig, ja och han ska 

berätta en sak, en hel del, alltså, jag har inte tid. Vi har hamnat i en ond 

cirkel (6)”  

 

8. Metoddiskussion 

Studien är gjord med kvalitativ design och ett växelspel mellan deduktiv och induktiv 

ansats. Syftet med en kvalitativ design är att identifiera, beskriva och förstå det som 

undersöks. Den utgår ifrån att den som har erfarenhet har mest kunskap (Alvesson & 

Sköldberg 2015). Detta ökar också tillförlitligheten i studien (Graneheim, Lindgren & 

Lundman 2017). En studies tillförlitlighet bygger på att resultatet ska kunna upprepas 

med andra informanter. Detta är svårt att uppnå då varje individ har sina egna unika 

erfarenheter men då studien sökte data om informanternas erfarenheter var intervjuer en 

bra metod. Det urval som denna studie bygger på gör studien tillförlitlig då många olika 
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perspektiv kom fram. Informanterna i studien var i olika åldrar och hade olika 

erfarenhet av arbetet både som sjuksköterska och i arbetet med asylsökande, detta ökar 

tillförlitligheten genom att det ger möjlighet att se problemet ut flera olika vinklar 

(Graneheim & Lundman 2004). I studien ingick både sjuksköterskor och 

distriktssköterskor vilket bidrar till att olika perspektiv kommer fram. Däremot var alla 

informanter kvinnor vilket kan ses som ett problem. Det låga deltagandet från 

sjuksköterskor verksamma i Skåne sågs av forskarna som ett problem men då man i de 

båda landstingen tillämpar samma riktlinjer för vård till asylsökande anser inte 

forskarna detta vara något som påverkat resultatet.  

 

Studien gjordes som en intervjustudie med semistrukturerade frågor, denna 

datainsamlingsmetod svarar till studiens syfte och ökar därmed studiens tillförlitlighet. 

Intervjuprocessen ska ske som en dynamisk process och fler intervjuer genomföras om 

så anses nödvändigt för att svara på studiens syfte. Den tid som avsatts för studiens 

genomförande och den låga svarsfrekvensen från Skåne omöjliggjorde detta. Resultaten 

har trots detta väl svarat på studiens syfte. Ingen formell provintervju genomfördes men 

intervjuguiden diskuterades efter genomförandet av den första intervjun och den svarade 

väl på studiens syfte. För att nå djupet i erfarenheter och känslor kring problemet 

krävdes att en tillitsfull miljö skapades i intervjusituationen. Informanterna fick själva 

välja plats för intervjun och intervjuades av en av forskarna för att inte skapa en obalans 

i mötet. Att likartade data framkom i flera intervjuer ökar också tillförlitligheten i 

studien.   

 

Det finns en risk att forskarens förförståelse innebär att forskaren styr 

intervjupersonernas svar för att gagna studiens syfte. Det är viktigt att forskarna är 

medvetna om sin förförståelse och vilken betydelse det kan ha för studiens resultat 

(Henricson 2016). Forskarna bör också vara medvetna om sig själva och skapa 

förtroende i intervjusituationen för att få informanten att öppna sig och dela med sig av 

sina erfarenheter och känslor. Det krävs att forskarna är bra lyssnare och har erfarenhet 

av intervjuer och denna erfarenhet ökar under studiens gång. Detta medför att 

allteftersom intervjuerna genomfördes förändrades intervjutekniken och fler följdfrågor 

ställdes. För att minska risken för att missa information ställdes alltid frågan om 

informanten hade mer att tillägga i slutet på varje intervju. För att minska risken för 

styrning av informanternas svar framgick det inte i informationsbrevet att det var etisk 
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stress som undersöktes.  

 

Det fanns innan studiens start tankar hos forskarna om att flera kriterier för etisk stress 

kunde finnas, i mötet med asylsökande patienter, än de som beskrivs i forskningen. 

Även erfarenheter av hur man hanterar etisk stress eftersöktes i studien. Analysen 

gjordes därför som ett växelspel mellan deduktiv och induktiv analys för att fånga upp 

både det som kan kategoriseras i kända kriterier och det som inte kan kategoriserat inom 

dessa kriterier (Elo & Kyngäs 2007).  Valet att använda sig av redan kända kriterier 

gjordes för att lättare kunna identifiera sjuksköterskornas beskrivning av erfarenheter av 

etisk stress. Vid analysen kan dock tolkningen påverkas och viktiga aspekter kan gå 

förlorade då man låser sig vid redan utarbetade kategorier (Hsieh & Shannon, 2005). 

Här vägdes dock fördelar med att underlätta analysförfarandet och lättare definiera 

erfarenheter av etisk stress mot nackdelen att bli för låst vid kategorierna. Att använda 

sig av redan befintliga teorier eller koncept kan fungera som en plattform som gör att 

forskaren kan med hjälp av den redan kända kunskapen utforska närliggande områden. 

Det kan även underlätta för forskaren att nå förståelse för fenomen och för att kunna 

förklara de resultat som genereras (Polit & Beck, 2017).  

 

Strategierna för att hantera etisk stress är beskriva i en kontext där man diskuterade 

vården av asylsökande men strategierna skulle kunna vara densamma i andra möte med 

utsatta patientgrupper där etisk stress kan uppstå.  

 

9. Resultatdiskussion 

9.1 Hur sjuksköterskor erfar och hanterar etisk stress 

Studien visar att sjuksköterskor som möter asylsökande personer i vården berättar om 

erfarenheter som stämmer med kriterier för att erfara etisk stress enligt Lützen et al., 

(2003).  

 

Det framkom i intervjuerna erfarenheter av hur personernas svåra sociala situationer 

hade gett upphov till medlidande hos sjuksköterskan. De intervjuade sjuksköterskorna 

beskrev en känslighet för de asylsökande patienternas situation och brist på autonomi. 

Sjuksköterskan hade i mötet med asylsökande skapat en tillitsfull relation och fått ta del 
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av lidandet. Detta relaterat till Løgstrup närhetsetik visade att hon med det förtroendet 

också ställts inför ett etiskt krav och ett ansvar för personens väl (Løgstrup, 1992).  

 

Sjuksköterskorna beskrev hur yttre faktorer som språkliga och kulturella skillnader blev 

hinder i vården. Detta har i tidigare forskning lyfts fram som ett problem i vården av 

asylsökande (Johnsson et. al., 2008). Sjuksköterskorna beskrev just hur det på grund av 

dessa hinder blev en ökad distans till patienterna och svårigheter att komma nära och 

beröra känsliga frågor.  

 

Kommunikation och närhet är en förutsättning för att skapa förtroendefulla relationer 

enligt Løgstrup (1992).  En fråga som kan ställas är vad som händer när 

kommunikationssvårigheter hindrar vårdaren från att skapa förtroendefulla relationer 

med sina asylsökande patienter. Relaterat till Løgstrup teori skulle vårdrelationen, utan 

förtroende mellan parterna, kunna leda till att det etiska kravet går förlorat. Med detta 

skulle även det ansvar som det etiska kravet för med sig försvinna. Visserligen skulle 

det kunna innebära en minskad etisk stress i vården men det skulle också kunna betyda 

att sjuksköterskan som medmänniska och vårdare inte känner lika stort ansvar för 

personens välbefinnande.  

 

Även brist på psykiatriska resurser framkom i intervjuerna som ett hinder och stämmer 

överens med den statistik som SKL tagit fram där det förmodas att vuxna asylsökande 

är underbehandlade i den psykiatriska vården (SKL, 2016). Denna brist beskrevs i 

föreliggande studie som en ren resursbrist där man såg ett behov men det fanns 

ingenstans att hänvisa patienter som mådde dåligt. Detta kan också tolkas som en 

kompetensbrist hos sjuksköterskorna där de själva saknade verktyg för att kunna utföra 

samtal med patienterna och själva fungera som stöd. Det framkom i intervjuerna en 

önskan om ökad kunskap kring både hur man ska tolka lagen om vård till asylsökande 

men också om kulturella skillnader. Att erhålla kulturell kompetens i arbetet med 

asylsökande är något som också lyft fram som en framgångsfaktor i arbetet med denna 

grupp i vården (Suurmond et al., 2010). 

  

Lagen om vård till asylsökande (SFS 2008:344) beskrevs av sjuksköterskorna som 

något som kan ge upphov till etisk stress hos vårdaren. Lagen inskränker både på 

personernas autonomi, skapar begränsningar i vården samt ger upphov till känslor av 
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brist på kontroll hos vårdaren. Riktlinjerna har tidigare fått kritik från flera håll 

(Myhrvold, 2015; Sandman et al., 2014), men det har inte tidigare kopplats till etisk 

stress hos sjuksköterskan. I föreliggande studie kan man se hur sjuksköterskan i mötet 

upplever ett etiskt krav och ett ansvar för patienten. De värderingar som grundar sig i 

den etiska koden för sjuksköterskor kommer i konflikt med organisatoriska och 

politiska beslut.  

 

I analysen av föreliggande studies data identifierades ytterligare kategorier av 

erfarenheter av etisk stress i mötet med asylsökande personer i vården. Det framkom 

flera berättelser om konflikter i samband med sjuksköterskans arbete med asylsökande 

personer. Dessa konflikter hade forskarna svårt att kategorisera under Lützéns redan 

befintliga kriterier som använts som raster. Även här framkom i studien hur lagen kring 

begränsning av vård för asylsökande skapade etiska konfliktsituationer både med 

patienter, andra grupper i vården samt kollegor.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade på att sjuksköterskorna samtidigt som de beskrev 

erfarenheter av etisk stress i mötet med asylsökande också kunde beskriva olika 

strategier för att hantera denna stress. I många fall där sjuksköterskan beskrev faktorer 

eller situationer som kunde ge upphov till etisk stress fanns också strategier för att 

hantera just denna stress. 

 

Strategierna som framkom i föreliggande studien var dels inriktade på arbetsklimatet 

och möjligheten att prata med kollegor eller att få handledning. Detta stöds av tidigare 

forskning kring etisk stress (Sillén, Kjellström, Christensson, Sidenvall & Svantesson, 

2012).  

 

 Sjuksköterskans förmåga att acceptera rådande förutsättningar och finna sig i svåra 

situationen var en annan strategi för att hantera etisk stress som framkom i studien om 

etisk stress i mötet med asylsökande personer. Sjuksköterskorna i studien uttryckte en 

acceptans över att de hade gjort eller gjorde så gott de kunde. Det framkom också i 

intervjuerna en acceptans hos sjuksköterskan av patientens lidande som en del av det 

mänskliga varandet.  
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Några sjuksköterskor beskrev i föreliggande studie också en förmåga att handla för att 

förändra situationer, detta som en strategi för att hantera etisk stress. Här hade den 

etiska stressen lett till att engagemang för patienten för att förändra yttre faktorer som 

påverkade patientens hälsa negativt. Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning 

(Sjuksköterskeföreningen, 2017) ska hon se patientens hälsa och agera för denna på 

flera plan, både på individ och samhällsnivå. Hon ska enligt kompetensbeskrivningen 

kunna stödja både individen, familjen och gruppen. Kanske är det här som 

distriktssköterskans arbete bör poängteras, då distriktssköterskans ansvar sträcker sig 

utanför individen. Här kan Løgstrup teori om det etiska kravet förklara hur 

distriktssköterskan kan känna medlidande och ansvar och också agera för patientens 

välbefinnande även då hon möter en annan människa som hon inte sedan tidigare har en 

relation till (Løgstrup, 1992). 

 

Känslor av stress som gav upphov till obehag, avståndstagande och undvikande av att 

ställa frågor framkom i intervjuerna i föreliggande studie.  Detta skulle kunna vara 

känslor och strategier som uppkommer i vården om förmåga att hantera etiskt stress inte 

finns. Sådana känslor finns beskrivna tidigare om hur sjuksköterskor som möter lidande 

ibland kan dra sig undan eller bli utmattade (Knobloch Coetzee & Klopper, 2010). 

Studien om etisk stress i mötet med asylsökande personer visar således på hur viktigt 

det är att stödja de ”goda” strategier som sjuksköterskorna beskriver för att hantera etisk 

stress. Detta för att undvika både ohälsa hos vårdaren men också negativa attityder i 

vården och icke tillitsfulla relationer.   

 

9.2 Slutsats 

Sjuksköterskor har erfarenhet av etisk stress i mötet av asylsökande personer i vården. 

 

Socialstyrelsens riktlinjer kring vård till asylsökande är något som kan framkalla etisk 

stress hos sjuksköterskan då det både inkräktar på patientens autonomi, blir ett hinder i 

vården samt ger en känsla av brist på kontroll hos vårdaren.  

 

Det framkommer att sjuksköterskan ibland har svårt att komma nära asylsökande 

personer i mötet, detta på grund av bland annat språkliga och kulturella barriärer. 

Forskarna ställer sig frågan om detta kan vara en risk i vården, då det skulle kunna 

försvåra möjligheten att skapa förtroendefulla relationer med patienten.  
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Sjuksköterskor har många gånger strategier för att minska sin etiska stress. Både 

arbetsklimat, egen etisk reflektion, samt strategier för handlande angavs som strategier. 

Obehag och avståndstagande i vården skulle kunna vara orsakat av att man inte lyckats 

hantera sin etiska stress. Det är därför viktigt att stödja de ”goda” strategier som 

sjuksköterskor kan ta till för att hantera etisk stress.  

 

9.3 Klinisk implikation 

För att kunna hantera etisk stress är det viktigt att uppmärksamma erfarenheter och 

situationer som är dess upphov. I studien framkom att socialstyrelsens riktlinjer om vård 

till asylsökande kunde ge upphov till etisk stress varför vi anser det relevant att 

verksamheterna ger utrymme för att ta upp begreppet till diskussion och klargörande.  

 

Att ge möjligheter för att skapa förtroendefulla möten med asylsökande patienter i 

vården är viktigt. Detta genom att man ser till att möjlighet till tolk finns samt att man 

främjar kulturell kompetens hos sjuksköterskor som möter asylsökande i vården.  

 

Det är viktigt att stödja de strategier som sjuksköterskan har för att hantera sin etiska 

stress, detta för att motverka dels ohälsa hos sjuksköterskan men också för att förhindra 

att vårdare blir likgiltig och tar avstånd från situationer som kan ge upphov till etisk 

stress. Att stödja dessa strategier skulle kunna vara att arbete för ett öppet arbetsklimat 

med goda möjligheter för etisk reflektion. Även under utbildning skulle dessa strategier 

kunna stödjas genom att man undervisar sjuksköterskor att reflektera över etik och hur 

man kan handla i etiskt svåra situationer.  

 

Som bifynd framkom i föreliggande studie att sjuksköterskorna uppgav en stor variation 

gällande tolkning av lagen om vård till asylsökande samt begreppet ”vård som inte kan 

anstå”. Bara en av de tillfrågade hade fått någon typ av utbildning om hur man skulle 

tolka begreppet. Detta kan leda till att det ges ojämlik vård till asylsökande patienter 

beroende var i länen de söker vård . 

 

9.4 Förslag på fortsatt forskning 

Sambandet mellan kulturella och språkliga hinder i vården samt förmågan att skapa 

förtroendefulla relationer mellan patient och sjuksköterska bör utforskas vidare. Om 
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man inte lyckas skapa förtroendefulla möten i vården och ett ömsesidigt etiskt krav 

uppstår i relationen, ser vi en risk att patienter med annat modersmål och kulturell 

bakgrund blir lidande och att deras intressen inte blir tillgodosedda. I föreliggande 

studie framkom berättelser om diskriminering i vården av asylsökande, detta är något 

som också bör utforskas vidare. Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att undersöka 

konfliktsituationer i vården mellan vårdare och vårdtagare då det i föreliggande studie 

framkom starka berättelser om just konflikter i vården.  
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Bilaga I 

 

 

Informationsbrev kring deltagande i studie    

Studie kring sjuksköterskors erfarenheter av möten med asylsökande personer - 

En intervjustudie.   

Sjuksköterskor och distriktssköterskor i primärvård möter ofta 

asylsökande personer. Den asylsökande patientens hälsa är ofta påverkad av 

yttre faktorer. Asylsökande har dessutom begränsade rättigheter i vården där 

vårdgivaren ska bedöma i vilken utsträckning vård ska ges efter kriteriet ”vård 

som inte kan anstå”.  

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av möten med 

asylsökande i vården.  

Vid tillfrågan av enhetschefer har det framkommit att du arbetat som 

sjuksköterska/distriktssköterska antingen inom Asyl- och flyktinghälsovården 

eller inom primärvården. Du får därför nu förfrågan att delta i en intervjustudie 

kring dina erfarenheter kring dina möten med asylsökande personer.  

Studien kommer att genomföras i september 2017. Intervjuer kommer efter 

överenskommelse med dig att ske på din arbetsplats och kommer att ta max en 

timma.  

Studien kommer att möjligtvis behandla möten och omständigheter som har 

varit psykiskt påfrestande men samtidigt kan studien ses som en möjlighet där 

du få berätta kring dina erfarenheter och också kan få uttrycka funderingar och 

tankar kring dessa möten.  

All data och alla personuppgifter kommer att avidentifieras. Du som deltar i 

studien kommer få ta del av studiens färdiga resultat.  

Studien är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta utan särskild 

förklaring eller motivering.  
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Bilaga II 

Intervjuguide    

 

 

 

Du möter i ditt arbete asylsökande personer. Jag skulle vilja ställa några frågor kring 

dina erfarenheter av att möta dessa personer.  

 

Att vara känslig för patientens sårbarhet* 

- Hur upplever du dina möten med den här patientgruppen?  

- Hur känner du i dessa möten? 

- Hur hanterar du dina känslor i dessa möten? 

 

Att uppleva yttre faktorer som hinder för handlande* 

Att inte ha kontroll över situationen* 

- På vilket sätt upplever du att du har kunnat lindrat lidande för dina asylsökande 

patienter 

- Om inte, vad har gjort att du inte kunnat lindrat lidande? 

- Om inte, hur har du själv hanterat att du inte kunnat lindra lidande? 

- På vilket sätt har du kunnat ge dina asylsökande patienter den vård du anser att 

de har rätt till?  

- Om inte, vad har gjort att du inte kunnat ge dem den vård du anser de har rätt 

till? 

- Om inte, hur har du själv hanterat att du inte kunnat ge dem den vård du anser 

att de har rätt till? 

- Kan du berätta om hur du tänker kring asylprocessens påverkan på hälsan hos 

dina asylsökande patienter?  

- Kan du berätta om hur du tänker kring begreppet ”vård som inte kan anstå”? 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kriterier för att uppleva etisk stress som sjuksköterska (Lützen et. al. 2003).  

 

 

 

 

 



  

 

34 

Bilaga III 

 

Exempel på analysförfarande 

 

Exempel Analys  
 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Huvudkategori 

Samtidigt som 

jag har förstått, 

det kan ibland, 

dom här 

ensamkommande, 

där tror jag att det 

är så att en del av 

dom här killarna 

dom har det inte 

bra på boendena, 

dom är, dom har 

varit rädda. Och 

där känner man 

sig lite maktlös.  

Där tror jag att en 

del av dom här 

killarna dom har 

det inte bra på 

boendena, dom är, 

dom har varit 

rädda.  

 

Och där känner 

man sig lite 

maktlös 

Hon upplever 

att några 

killar inte har 

det bra 

 

 

 

 

Känner sig 

maktlös inför 

dom här 

personernas 

livssituation 

En känslighet för 

patientens svåra 

situation och 

brist på autonomi 

 

 

 

 

Brist på kontroll  
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Bilaga IV 

 

Etisk egengranskning 
 

 
  

Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 
sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 
studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 
person med demenssjukdom eller psykisk funktionsnedsättning, 
personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 
ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som 
krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på 
så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan 
klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 
skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 
för studien är namngivna (student och handledare) 

X   
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