
 
 

 
 

Utbildningsprogram för sjuksköterskor 
Kurs 2VÅ45E 
Vt 2010 
Examensarbete 15 hp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATT MÖJLIGGÖRA ETT GOTT BEMÖTANDE 
En kvalitativ intervjustudie om vad sjuksköterskor upplever är viktigt i bemötandet 

med patienter i ett krisdrabbat område 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Författare: 
Caroline Dorell 
Lovisa Jonsson 

 
 

 



Titel 
 

Att möjliggöra ett gott bemötande – En kvalitativ intervjustudie 
om vad sjuksköterskor upplever är viktigt i bemötandet med 
patienter i ett krisdrabbat område 

Författare 
 

Caroline Dorell, Lovisa Jonsson 

Utbildningsprogram 
 

Sjuksköterskeprogrammet 

Handledare 
 

Lena Jerreling 

Examinator 
 

Ylva Bendrix 

Adress 
 

Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Nyckelord Bemötande, humanitärt hjälparbete, krisdrabbat område, 
sjuksköterskor 

 
 
SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Humanitär hjälp innebär att hjälpa människor att överleva under kritiska 
förhållanden, så som konsekvenser av krig, naturkatastrofer och epidemier. Att åka utomlands 
för att arbeta som sjuksköterska i krisdrabbade områden kan vara påfrestande men ses ändå 
som positivt. De möter många olika kulturer och synsätt och får anpassa sitt bemötande 
därefter. 
  
Syftet: Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienter i ett 
krisdrabbat område. 
 
Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie där sex sjuksköterskor som arbetat i 
krisdrabbade områden intervjuats.  
 
Resultat: Mötet med andra kulturer och andra synsätt är något som sjuksköterskorna måste 
hantera dagligen i sitt arbete som hjälparbetare. Att sjuksköterskorna ska bli accepterade av 
patienterna är en viktig del i bemötandet. Sjuksköterskorna måste acceptera patienternas 
synsätt, lyssna aktivt och vara närvarande för att kunna hjälpa dem.  
 
Slutsatser: Sjuksköterskornas vilja att göra gott och hjälpa andra människor var en av de 
viktigaste orsakerna till att de åkte på uppdrag. Även om de kände frustration över att de inte 
kunde hjälpa alla på ett bra sätt så motiverades de ändå av att se framstegen i sitt arbete. 
Bemötandet gick oftast bra om sjuksköterskan kunde acceptera lokalbefolkningens synsätt.  
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INLEDNING 
 
I sjuksköterskeutbildningen talas det ofta om hur viktigt bemötandet mot patienter är. Vi hade 
en föreläsning om hur man skulle bemöta människor från andra kulturer. Vi fann det väldigt 
intressant och efter avslutade studier skulle vi kunna tänka oss att åka utomlands för att 
arbeta. Sjuksköterskor som arbetar för humanitära hjälporganisationer åker till olika platser 
runt om i världen och möter människor från olika kulturer. De har stor kunskap och erfarenhet 
av att bemöta människor i olika situationer och kulturer. Deras kunskap är viktig för oss som 
blivande sjuksköterskor att få ta del av.  
 
 
BAKGRUND 
 
Ett gott bemötande 
Målet med all vård är att lindra patientens lidande. Som sjukvårdare är ett gott bemötande 
gentemot patienten grundläggande för att patienten ska känna att vården är givande. Varje 
patient är unik och upplever sin situation olika. Därför ska vårdpersonalen vara noga med att 
anpassa sitt bemötande till den patient de har framför sig. Det är som sjuksköterska viktigt att 
bemöta patienterna med respekt och att inte kränka deras värdighet (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003 & Wiklund, 2003). Alla människor har ett behov av 
respekt och erkännande från andra personer. Detta grundar sig i att människan vill ha en 
positiv uppfattning om sig själv (Granbom, 1998).  
 
Vid mötet med olika kulturer bör man ta i beaktande att det sociala samspelet kompliceras då 
det kan vara mycket som skiljer kulturerna åt så som gester och kroppsliga uttryck. Att lyssna 
aktivt och ha en öppenhet för patientens livsvärld och de kulturella skillnaderna har då stor 
betydelse för det vårdande mötet (Guregård, 2007). 
 
Humanitär hjälp 
Ordet humanitär kommer från ordet human och innebär respekt för människovärdet och 
mänskliga grundläggande rättigheter (Nationalencyklopedin, 2010). Syftet med humanitär 
hjälp är att hjälpa människor att överleva under kritiska förhållanden vid till exempel 
naturkatastrofer, konsekvenser av krig eller epidemier. Det är i allt högre grad icke statliga 
och frivilligorganisationer som bidrar till att humanitär hjälp genomförs (Geller, 1996). Ett 
krisdrabbat område är ett område där det är eller har varit krig, naturkatastrofer, epidemier, 
svält eller extrem fattigdom (Bortolotti, 2004). 
 
Humanitära hjälporganisationer skickar tusentals hjälparbetare till krisdrabbade områden 
varje år. Det finns dock inget rapporteringssystem över organisationer som arbetar med 
humanitär hjälp, vilket gör att man inte vet exakt hur många organisationer som är 
verksamma. Beroende på vad det är för typ av humanitär hjälp som efterfrågas skickas olika 
sorters expertis. Vanligast är att man skickar utbildad vårdpersonal (Mowafi, Nowak & Hein, 
2007). 
 
Att arbeta som humanitär hjälparbetare kan innebära att man utsätter sig för fara. De risker 
som uppstår ser olika ut beroende på vad det är för uppdrag de är ute på. Den vanligaste 
dödsorsaken bland hjälparbetare är trafikolyckor. Även olika sjukdomar, som till exempel 
malaria och hepatit, är något som ofta drabbar hjälparbetare som reser till länder där dessa 
sjukdomar finns. Detta försöker man förhindra med hjälp av vaccinationer och olika 
försiktighetsåtgärder som till exempel god handhygien. När man som hjälparbetare åker till ett 
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krigsdrabbat område finns det även en risk för att utsättas för våld. Det kan till exempel 
innebära sexuella övergrepp, kidnappning eller att man utsätts för skottlossning (Bjerneld, 
2009; Läkare utan gränser, 2010). 
 
För att underlätta och skapa säkerhet för sjukvårdspersonal som arbetar i krigsdrabbade 
områden skrevs ett tillägg till Genèvekonventionen från 1949, som säger att alla krigande 
parter skall skydda sjukvårdspersonal, dess byggnader och transporter. Denna internationella 
bestämmelse har senare kallats ”Krigets lagar” eller ”Den humanitära rätten” 
(Genèvekonventionen, 2010; Röda Korset 2010). 
 
Röda Korset är en humanitär hjälporganisation som bildades av Henry Dunant 1863. Röda 
Korset finns idag i 186 länder och har omkring 97 miljoner medlemmar. I de muslimska 
länderna finns Röda halvmånen som är en del av samma organisation. Organisationens mål är 
att lindra mänskligt lidande. Röda Korset är en opartisk organisation och hjälper därför alla 
människor som är i nöd (Forsythe, 2005). Röda Korset var de som först använde begreppet 
den humanitära rätten. Röda Korset menar att den humanitära rätten inte kommer att 
förhindra att krig uppstår, men den gör villkoren bättre för dem som drabbas av kriget. Den 
kan också öka möjligheterna till försoning efter en konflikt, när båda parter har värnat om de 
civila (Forsythe, 2005; Röda Korset, 2010).  
 
Rekrytering 
När vårdpersonal rekryteras som humanitära hjälparbetare bör organisationerna vara noga 
med att se vilken personlighet de ansökande har. En humanitär hjälparbetare bör kunna 
hantera pressade situationer och ha ett brinnande intresse för att hjälpa och bemöta människor. 
Även att ha ett öppet sinne och ett intresse för andra kulturer är eftertraktade egenskaper 
(Hunt, 2008). Ofta har hjälporganisationerna stor omsättning bland sin personal. Det finns en 
sannolikhet att vårdpersonalen stannar kvar inom organisationerna om de finner sitt arbete 
tillfredsställande och arbetsförhållanden som goda (Bjerneld, 2006).  
 
I en kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor och läkare som arbetat för humanitära 
hjälporganisationer i krisdrabbade länder uttryckte informanterna att de fann uppdragen 
positiva. De beskrev sitt arbete som intressant och en bra erfarenhet att ha med sig i sitt 
fortsatta liv, både i arbetslivet och som privatperson. Dock fann de även att uppdragen orsakar 
en del stress (Bjerneld, Lindmark Diskett & Garrett, 2004).  
 
Frivilligorganisationer har erfarenhet av att möta områden med stora hälsobehov. De är 
effektiva i arbetet med att förbättra villkoren för fattiga människor i utvecklingsländer. 
Personalen är engagerad och kräver inte några höga löner, vilket gör att organisationen kan 
fungera väl trots en låg budget (Gellert, 1996). 
 
Krävande arbete 
Humanitära hjälparbetare upplever ofta mycket stress under sitt arbete i ett krisdrabbat 
område. Faktorer som påverkar detta kan bland annat vara bristande säkerhet, att leva i en 
främmande kultur, hälsoproblem, ständiga förändringar i arbetssituationen och hårda 
levnadsvillkor (Bjerneld, 2009; Läkare utan gränser, 2010). 
 
Det är oundvikligt att råka ut för kulturkrockar när man arbetar i en främmande kultur. Det 
kan vara svårt att arbeta i ett land som har andra traditioner än hjälparbetarens. Det uppstår 
lätt missuppfattningar (Läkare utan gränser, 2010). När människor anser att den egna 
gruppens beteende och värderingar är de rätta benämns detta som etnocentrism. Det innebär 
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att förutom kunskap om befolkningens kultur måste sjuksköterskor ta i beaktande att 
befolkningen utgår från sin egen etnocentrism (Bodin & Fant, 2000). En professionell vård 
innebär att sjuksköterskan inte har ett etnocentriskt tankesätt och samtidigt kan hantera 
patientens etnocentrism. Sjuksköterskan måsta ha kulturell kompetens så att denne får en 
förståelse för patienternas livsvärld, så att patienten kan få bästa möjliga vård (Spector, 2009). 
 
Bjerneld (2009) efterlyser mer forskning inom området humanitär hjälp eftersom hon anser att 
det finns för lite av detta. Det finns få studier som belyser sjuksköterskors upplevelser av att 
bemöta patienter i ett krisdrabbat område. 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Den vetenskapsteori som inspirerat denna studie är hermeneutik. Att forskaren inspireras av 
en hermeneutisk ansats innebär att man studerar människans tankar, upplevelser och 
handlingar. En viktig del att ta i beaktande är att forskaren har en förförståelse för det som ska 
undersökas och inte är helt objektiv. Det är viktigt att man tydliggör sin förförståelse och 
alltid har den i åtanke under hela arbetet. På så sätt minskar man risken för att förförståelsen 
ska påverka studiens slutresultat (Forsberg & Wengström, 2008). 
 
Centrala begrepp 
Under den här rubriken tas de vårdvetenskapliga begrepp som är centrala i studien upp. 
 
Livsvärld 
Livsvärld är en subjektivt upplevd värld som finns i allt som en människa gör. Varje händelse 
som påverkar en person ändrar dennes livsvärld. Eftersom livsvärlden är en subjektiv upplevd 
känsla är varje människas livsvärld unik (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2007). Om 
någonting som upplevs som negativt påverkar en människa så dess livsvärld förändras kan 
detta leda till att personen känner ett lidande (Wiklund, 2003).  
 
Lidande 
Ordet lidande betyder att någon utstår smärta (Nationalencyklopedin, 2010). Lidande är en 
känsla av obehag som kan vara såväl fysisk som psykisk. Det är en subjektiv känsla och 
uppfattas därför olika av alla individer (Jahren Kristoffersen et al., 2006). Vården har som mål 
att lindra patientens lidande och istället göra så att patienten känner välbefinnande. När 
vårdare ser att patienterna utstår stort lidande kan detta skapa lidande även hos dem själva 
(Dahlberg et al., 2003). 
 
Välbefinnande 
Välbefinnande utgår från personens livsvärld och utgör en känsla hos denne. Välbefinnande är 
unikt för varje person och innebär en känsla av tillfredsställelse och är en central del i vården 
eftersom målet med vården är att minska patienters lidande och öka välbefinnandet. Vårdaren 
bör sträva efter att öka patientens välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). 
 
Hopp 
Hopp är en känsla eller önskan av att någonting kommer att bli bättre. Att hoppas kan vara att 
våga kämpa, exempelvis mot en sjukdom. Den som förlorar hoppet får en känsla av 
hopplöshet som kan leda till ohälsa. Som vårdare är det viktigt att bevara eller ge patienten 
hopp när denne befinner sig i en svår situation (Wiklund, 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 
Invandringen till Sverige är stor vilket gör att dagens samhälle är mer mångkulturellt än 
tidigare. Många invandrare kommer till Sverige från krisdrabbade områden. Den svenska 
sjuksköterskan möter i sitt arbete människor från olika kulturer, när man arbetar i Sverige men 
speciellt de som arbetar i krisdrabbade områden.  När människor från främmande kulturer 
söker vård kan kommunikationsproblem och missuppfattningar uppstå, så kallade 
kulturkrockar.  
 
Sjuksköterskor som arbetar i krisdrabbade områden världen över får kunskap om olika 
kulturer, synsätt och traditioner. De arbetar under stress och utsätts ständigt för nya 
situationer. De måste kunna arbeta med knappa resurser och kunna kommunicera och bemöta 
människor med ett annat synsätt än sitt eget. Denna kunskap är viktig att få ta del av för alla 
sjuksköterskor, både för de som ska arbeta i Sverige, och för de som ska arbeta utanför 
Sveriges gränser. Denna kunskap är universell. Eftersom det finns få studier som belyser 
sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter i ett krisdrabbat område finns det ett 
behov av en intervjustudie som tar upp just detta ämne.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att beskriva vad sjuksköterskor upplever är viktigt i bemötandet 
med patienter i ett krisdrabbat område. 
 
 
METOD 
 
Denna studie är en intervjustudie där informanterna är sjuksköterskor som arbetat i ett 
krisdrabbat område. I studien används en kvalitativ ansats med ett induktivt tänkande. I 
studien intervjuas sjuksköterskor i syfte att undersöka deras upplevelser av att bemöta 
patienter i krisdrabbade områden. Forsberg och Wengström (2008) menar att intervjuer är en 
vanlig datainsamlingsmetod när man arbetar utifrån en kvalitativ ansats. Den kvalitativa 
ansatsen används bland annat när man vill undersöka individers uppfattning, upplevelse eller 
erfarenhet av någonting eftersom metoden låter forskaren gå in på djupet. En kvalitativ metod 
innebär att man har fokus på en djupare förståelse för den enskilda individens unika 
upplevelser och erfarenheter till skillnad från en kvantitativ ansats där fokus ligger på att få 
fram kunskap som kan generaliseras och är allmängiltig. Det induktiva arbetssättet innebär att 
utgå från delar och föra samman till allt större helheter. Induktiv ansats innebär att forskaren 
samlar in fakta från verkligheten, empirin, utan att ha en klar teori. Forskaren samlar in data 
och efter bearbetning av denna formulerar och utvecklar forskaren sin teori eller princip 
(Forsberg & Wengström, 2008). 
 
Datainsamling 
Eftersom det inte finns tillräckligt med forskning om hur sjuksköterskor som arbetar i 
krisdrabbade områden med humanitär hjälp upplever att bemöta patienter gjordes valet att 
studien skulle bli en kvalitativ intervjustudie. Personal inom de två organisationerna Läkare 
utan gränser och Röda Korset kontaktades via telefon med förfrågan om några sjuksköterskor 
ville medverka i studien. De fick även information om vilka inklusionskriterier som gällde för 
informanterna. Röda Korset delgav författarna en lista med namn på sjuksköterskor som 
skulle kunna tänka sig att delta i studien. Dessa sjuksköterskor kontaktades därefter per 
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telefon och informerades om studien och hur deras medverkan kunde se ut. Ett 
informationsbrev (bilaga 1) skickades till intervjupersonerna efter telefonkontakten. Enligt 
Patel och Davidson (2003) kan ett informationsbrev skickas till informanterna med 
information om undersökningen. Andersson (1995) menar att brevet även skall innehålla 
information om varför personen blivit utvald att vara med i studien samt ett förtydligande att 
medverkan i studien är frivillig och att man kan avbryta medverkan när som helst utan 
närmare förklaring.  
  
Urvalsförfarande 
Studiens inklusionskriterier var allmänsjuksköterskor som arbetar i en humanitär organisation. 
De ska ha varit ute på minst ett humanitärt uppdrag i ett krisdrabbat område då studiens 
författare anser att detta är ett minimumkrav för att syftet skall kunna besvaras. Både kvinnor 
och män ska helst vara representerade bland informanterna, helst med jämn fördelning mellan 
könen. Exklusionskriterierna som används var att sjuksköterskorna inte ska ha varit hemma 
längre än ett år från sitt fältarbete eftersom de ska ha sin vistelse färskt i minnet. 
 
Organisationen Läkare utan gränser valde att inte delta i studien med motiveringen att när 
deras sjuksköterskor ej är ute på uppdrag är det viktigt att de får ha sin fritid utan att bli 
störda.  
 
Informanter 
I studien deltog sex informanter, de var fem kvinnor och en man, samtliga mellan 40 och 60 
år gamla. De har sammanlagt varit ute på drygt 50 uppdrag av varierande längd, mellan korta 
insatser på en månad och längre uppdrag på över ett år. Uppdragen har omfattat ett flertal 
områden som Ungern, Balkan, Baltikum, Gazaremsan, Afghanistan, Pakistan, Thailand, 
Kambodja, Indonesien, Senegal, Nigeria, Tchad, Sudan, Somalia, Uganda, Kenya, Kongo, 
Madagaskar, Sydafrika och Haiti. 
 
Intervjuerna 
På grund av långa avstånd till informanterna genomfördes telefonintervjuer. Författarna 
genomförde tre intervjuer var. Dessa intervjuer spelades in digitalt och varade mellan 20 och 
40 minuter. Intervjufrågorna (se bilaga 2) var semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer 
innebär att man som intervjuare använder sig av en intervjumall med både öppna och slutna 
frågor. När informanten talar om någonting intervjuaren vill veta mer om ställs följdfrågor 
(Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
En pilotintervju genomfördes för att testa intervjufrågornas begriplighet och användbarhet. 
Intervjun lyssnades igenom och transkriberades. När texten genomlästs flera gånger 
omformulerades några av frågorna så att de skulle vara lättare att förstå för informanterna. 
Dessa ändringar var marginella. Handledaren läste även igenom den transkriberade intervjun 
och kom med tips på hur intervjutekniken kunde förbättras. Pilotintervjun inkluderades i 
studien för att författarna bedömde att den tydligt svarade mot studiens syfte.   
 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum utan att författarna blev störda under någon 
intervju. Informanterna fick själva välja när de ville bli intervjuade. Samtliga utom en valde 
att intervjuas under kvällstid när de befann sig i hemmet. En informant valde att intervjun 
skulle äga rum när denne var på sin arbetsplats. En av informanterna blev vid ett tillfälle störd 
under intervjun. Denne stängde då dörren till rummet för att kunna fortsätta intervjun ostört. 
Övriga informanter var ostörda under intervjuerna. 
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Intervjuerna transkriberades samma dag de ägt rum av den av författarna som genomfört 
intervjun. Intervjun skrevs ut verbatimt. Därefter genomlyssnades intervjun igenom ännu en 
gång samtidigt som texten dubbelkollades. Detta för att undersöka om texten stämde överrens 
med inspelningen. Författarna skickade texten samt ljudinspelningen till varandra så att båda 
hört och läst intervjuerna var för sig innan analysarbetet startade.  
 
Analys 
En kvalitativ innehållsanalys gjordes av det transkriberade intervjumaterialet (se bilaga 3). 
Analysen genomfördes efter Lundman och Hällgren Granheims (2008) riktlinjer, i följande 
moment:  

• Hela materialet lästes igenom flera gånger för att skapa en helhetsbild.  
• Materialet som svarade på syftet delades upp i meningsenheter. Meningsenheter är 

meningsbärande delar av texten. Det material som inte svarade på syftet togs bort. 
• De framtagna meningsenheterna kondenserades, vilket innebar att texten kortades ner 

för att bli mer lätthanterlig.  
• De kondenserade meningarna omvandlades till koder, vilka kortfattat beskrev 

meningarna.  
• Alla koder med gemensamt innehåll samlades ihop och bildade kategorier.  

 
Analysen var en process som innebar att hela tiden gå tillbaka till de olika momenten. 
Författarna gjorde var sin innehållsanalys. Därefter jämfördes analyserna och ett gemensamt 
resultat diskuterades fram.   
 
Etiska överväganden 
Arbetet med studien följde riktlinjerna från Helsingforsdeklarationen (2008). 
Intervjudeltagarna informerades om att det var frivilligt att vara med och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan utan att behöva redovisa varför. För att värna om deltagarnas 
integritet avidentifierades de delar som på något sätt gick att koppla till informanterna. Ingen 
förutom författarna samt handledaren fick ta del av intervjumaterialet.  
 
 
RESULTAT 
 
Ur studiens resultat framkom tre huvudkategorier: Ett gott bemötande, Faktorer som inverkar 
på bemötandet och Betydelsefulla faktorer för att övervinna svårigheter.  
 
Ett gott bemötande 
Kategorin tar upp vilka egenskaper som sjuksköterskorna anser har störst betydelse för ett gott 
bemötande. 
 
Att vara tillgänglig 
En viktig del för att bemötandet ska bli bra är att sjuksköterskorna visar att de finns till för 
patienterna. Det är viktigt att fokusera på vad patienten har för problem och på vad han eller 
hon vill förmedla.  
 

”Om en patient mår väldigt dåligt psykiskt kan jag som sjuksköterska 
härbärgera patientens ångest. Att jag inte ger ångest eller rädsla tillbaka, utan 
att man bara suger in allting.” (intervjuperson 4)  
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Att som sjuksköterska ta hand om patientens ångest är oerhört viktigt för att patienten ska 
klara av att hantera situationen. När man som sjuksköterska tar hand om patientens ångest 
visar det tydligt att sjuksköterskan finns till för patienten. I dessa situationer behöver man som 
sjuksköterska inte säga så mycket, det centrala är att patienten känner att sjuksköterskan är 
närvarande. Även om patienten kan vara utåtagerande bör sjuksköterskan behålla sitt lugn och 
inte dras med i patientens känslor. Mötet med en ångestfylld patient tar mycket energi från 
sjuksköterskorna, men det är viktigt att inte visa detta för patienten. Även om 
sjuksköterskorna känner sig trötta och utmattade måste de vara närvarande i mötet med 
patienten.  
 

”Att man till exempel inte tittar på klockan eller att man ser trött ut. Jag är där 
för patienten och det är väldigt viktigt att jag är närvarande i det mötet.” 
(intervjuperson 4) 

 
När en patient märker att sjuksköterskorna inte är närvarande kan det leda till att patienten 
förlorar förtroendet för vården. Även om sjukvården inte kan hjälpa den sjuke patienten att bli 
frisk kan patienten känna att vården varit givande om denne upplever att sjuksköterskan 
funnits till och lyssnat aktivt på patientens känslor.  
 
I många länder kan sjukvårdspersonalen vara hård i sin behandling av patienterna. En 
informant berättar att personalen kan ibland skrika åt patienterna och vara hårdhänta. Detta 
gör att vissa patienter är rädda och avvaktande mot sjukvårdspersonal. Vissa patienter kan 
även vara misstänksamma mot sjukvårdspersonal för att de tror att de representerar regimen i 
landet. I flera områden kan hälsovården vara en del av regimen eller sakna tystnadsplikt. I 
dessa situationer är det oerhört viktigt att man som sjuksköterska bygger upp ett förtroende. 
Det gäller att sjuksköterskorna visar och förklarar för patienten att hjälparbetarna är neutrala 
och att de inte har någon politisk agenda. Har en patient varit utsatt för tortyr eller varit med 
om något traumatiserande kan även detta leda till misstänksamhet mot vårdpersonal. Det är 
viktigt att bygga upp ett förtroende så att patienten känner att vårdpersonalen vill honom eller 
henne väl, till exempel genom att sjuksköterskorna visar att de lyssnar och finns där för 
patienten.  
 
Sjuksköterskorna stöter på många olika svårigheter när de arbetar. Flera av informanterna ser 
en problematik med de knappa resurser de tvingas använda sig av. Eftersom sjukvården är på 
en väldigt basal nivå med begränsad tillgång till material är deras möjligheter att hjälpa 
begränsade. I dessa situationer får sjuksköterskorna försöka göra det bästa utav situationen 
och framförallt finnas till för patienten och ge denne stöd. En informant menar att det 
personliga bemötandet är betydelsefullt, att man som sjuksköterska kan göra enormt mycket 
enbart genom att finnas till som medmänniska. 
 
Att anpassa sig 
När sjuksköterskor kommer till ett område för att arbeta är det viktigt att de försöker passa in i 
det samhälle och den kultur som de befinner sig i. Om vården ska fungera måste 
sjuksköterskorna försöka att rätta sig efter lokalbefolkningens uppfattning om situationen.  
 
I ett möte med en patient måste sjuksköterskan försöka se vad patienten har för behov. Det är 
ingen bra metod att försöka överföra någonting på patienterna som de inte är vana vid. Som 
sjuksköterska måste man introducera nya behandlingsmetoder på ett ödmjukt sätt. De får 
anpassa arbetssättet efter patientens förutsättningar.  
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Varje land har egna synsätt och traditioner när det handlar om vård. I vissa länder är det inte 
patienten själv som bestämmer över sin kropp utan det kan till exempel vara en släkting eller 
en äldre person från samma ort som bestämmer över patienten. Det finns flera exempel där 
läkare rekommenderat patienter att de ska amputera till exempel ett ben eftersom det är 
förstört på grund av skada. Vid dessa tillfällen har ibland personen som bestämt över 
patienten sagt nej, då denne anser att det är bättre att personen dör som en helhet. I situationer 
som denna när vårdpersonalen tycker att någonting är fel och går emot deras principer måste 
de uppträda professionellt och respektera patientens syn på situationen. 
 
Faktorer som inverkar på bemötandet 
Kategorin tar upp både positiva och negativa faktorer som sjuksköterskorna ansåg inverkade 
på deras bemötande med patienterna. 
 
Att bli accepterad 
I arbetet med patienter är det viktigt för en sjuksköterska att bli accepterad av patienten för att 
vården ska bli så bra som möjligt. Utan patientens respekt kan vården bli lidande. En stor del i 
att bli accepterad beror på sjuksköterskans eget beteende gentemot sin omgivning. De flesta 
gånger sjuksköterskor inte blivit accepterad har det berott på att han eller hon egentligen inte 
trivts eller velat vara på platsen.   
 
Det är viktigt att sjuksköterskorna finns tillgängliga för patienterna och att sjuksköterskorna 
tydligt visar att de är där för att hjälpa patienterna. Om sjuksköterskorna vill bli accepterade är 
det viktigt att vara ute och prata med lokalbefolkningen och visa att sjuksköterskorna finns 
där om någon behöver hjälp eller vill prata om sina problem. Om sjuksköterskorna inte syns 
bland lokalbefolkningen eller pratar med dem har de svårt att bli accepterade. Om de däremot 
syns och visar att de vill hjälpa till blir de oftast accepterade. 
 

”Det som tydligast visar att man är accepterad, det är egentligen om man går 
ute någonstans och barnen kommer och skojar med dig. Om de vill hålla dig i 
handen, då vet man att de vuxna har accepterat dig.” (intervjuperson 3) 
 

Om föräldrar låter sjuksköterskorna ta hand om sina barn visar detta att föräldrarna känner 
tillit till sjuksköterskorna och att föräldrarna har accepterat dem. Att barnen på en ort är 
tillsammans med sjukvårdspersonalen kan även ge personalen ett visst skydd. Om människor 
som är negativt inställda till att ha hjälparbetare i sitt område ser att sjuksköterskorna blivit 
accepterade kan detta göra att de lämnar sjuksköterskorna ifred. Vetskapen om att 
hjälparbetarna är i området för invånarnas skull är också en starkt bidragande orsak till att 
sjuksköterskorna har relativt lätt att bli accepterade.  
 
Frustration 
Sjuksköterskorna kunde ibland känna stor frustration över sitt arbete utomlands. De tyckte att 
infrastrukturen i vissa länder försvårade deras arbete. Dåligt utbyggt vägnät gör att patienter 
inte kommer i tid till sjukvården, vilket i sin tur kan leda till att de får komplikationer i 
onödan eller i värsta fall avlider. I flera av länderna där sjuksköterskorna var på uppdrag hade 
patienterna väldigt svårt att komma i kontakt med vården. Detta berodde på att patienterna 
ibland hade långt till sjukhuset och att vägarna var dåligt byggda, men även på att de inte 
kunde kontakta sjukhusen för att skaffa hjälp. Det kunde även vara stor skillnad om 
patienterna bodde i städer eller om de bodde i byar. Människor som bodde i byar hade mycket 
svårare att komma i kontakt med vården. Vid dessa situationer upplevde sjuksköterskorna stor 
frustration över att sjukvården inte är jämlik på samma sätt som i Sverige. I Sverige har alla 
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samma rättighet till sjukvård oavsett var personen bor. I flera länder skiljer sig rättigheterna 
mellan människor vilket skapade frustration och en känsla av missmod hos sjuksköterskorna. 

 
”Vi brukar säga det ibland, att det känns som 100-150 år tillbaka i tiden i 
Sverige. Här har vi sjukvårdslag som ger oss rättigheter till sjukvård oavsett 
var vi bor. Så ser det ju inte ut utomlands, utan där är resurserna mer ojämlikt 
fördelade. Det är väldigt frustrerande.” (intervjuperson 2) 

 
Reflektion och bearbetning 
Att arbeta som sjuksköterska i ett krisdrabbat område är ett krävande arbete. Det är psykiskt 
påfrestande när sjuksköterskorna hela tiden befinner sig runt människor i nöd. Om 
sjuksköterskorna ska orka arbeta på ett professionellt sätt är det viktigt att de får reflektera och 
bearbeta sina intryck. Ofta har sjuksköterskorna så kallad debriefing. Debriefing innebär att 
en person utifrån kommer och pratar med sjukvårdspersonalen om situationer de har upplevt 
som särskilt besvärande. Sjuksköterskorna upplever det som positivt att få reflektera över vad 
de varit med om tillsammans med personer som är duktiga på att samtala. Ibland händer det 
att personerna som håller i debriefingen inte finns tillgängliga. Då får sjuksköterskorna 
diskutera sinsemellan.  
 

”Det är viktigt att vi som sjuksköterskor får prata om det vi varit med om under 
dagen. Personalen behöver lika mycket stöd som en patient ibland.” 
(intervjuperson 4) 

 
Det är viktigt att sjuksköterskorna bearbetar de svåra situationerna medan de finns på plats i 
området, annars kan känslorna växa sig större och arbetet blir lidande. Det kan även hända att 
sjuksköterskor som inte får bearbeta sina upplevelser och känslor mår dåligt och på grund av 
detta inte orkar fortsätta arbeta i krisdrabbade områden. Det finns sjuksköterskor som kan 
uppleva situationerna så påfrestande att de bryter ihop om de inte får reflektera över sin 
situation.  
 

”Jag har jobbat i Goma i stora flyktingläger efter folkmordet 1994. Det var 
miljoner människor, de här lägren hade 1,2 miljoner människor. Det är sådana 
mängder med människor så det går inte att beskriva. Då är det många 
sjuksköterskor som kan må dåligt, en del går in i alkoholproblem, andra blir 
deprimerade, andra låser in sig.” (intervjuperson 4) 

 
Språk 
För att kunna arbeta utomlands som sjuksköterska för Röda Korset krävs det att man kan 
franska och engelska, men spanska och arabiska är också fördelaktigt att kunna. En av 
intervjupersonerna menar att det var hennes kunskaper i arabiska som gjorde att hon kunde 
arbeta utomlands i katastrofområden. Hon menar också att det arabiska språket inte var det 
primära utan mer att hon hade kunskap och erfarenhet om de kulturella koderna.  
 
Sjuksköterskorna kan tack vare sina goda språkkunskaper oftast kommunicera direkt med 
patienten i de flesta områden. Ibland när sjuksköterskorna befinner sig i områden där 
lokalbefolkningen har ett eget stamspråk, kan de behöva ta hjälp av en tolk då de inte hinner 
lära sig språket på den korta tid de befinner sig i området. Ofta använder sig sjuksköterskorna 
av tolkar för att kunna prata med patienterna. Att använda en tolk kan försvåra en situation då 
direktkontakten försvinner.   
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”Jag vet ju inte när jag sitter där vad som sägs om inte jag förstår någonting av 
språket. Det finns säkert många situationer när man blivit lite misstänksam, och 
undrat ’Vad sa han egentligen?’ För då ser den här personen väldigt konstig 
ut.” (intervjuperson 3) 

 
Sjuksköterskorna kan aldrig vara säkra på att tolken översätter exakt vad de säger. Många av 
de tolkar de får tillgång till har ingen erfarenhet av sjukvård då de ofta arbetar som lärare eller 
är studenter. Vid dessa situationer får sjuksköterskorna vara noga med att berätta för tolkarna 
att de enbart ska vara tolkar och att de inte är sjukvårdskunniga. Trots att tolkarna inte ska 
komma med egna förslag till patienterna upplever informanterna att tolkarna lägger in sina 
egna värderingar i tolkningen. Detta gör att det är viktigt att informera om att det är 
sjuksköterskorna och läkarna som ska bestämma över patientens vård och att tolkarna endast 
ska översätta exakt vad som sägs. Sjuksköterskorna upplever att det kan bli en låsning i 
samtalet när tolken inte översätter korrekt, vilket kan leda till missförstånd mellan patienten 
och sjuksköterskan. En informant menar att dåligt utbildade tolkar vid vissa tillfällen inte 
fungerar optimalt vilket leder till att budskapet blir fel. Hon jämför det med att arbeta med 
tolkar i Sverige. Då är det auktoriserade, utbildade tolkar varpå tolkningen i de flesta fall blir 
korrekt. Det finns även tolkar som är specialiserade på sjukvård och då fungerar tolkningen 
optimalt.  
 
Ibland handlar problem med tolkningen om att personkemin inte fungerar eller att patienten är 
rädd för tolken om tolken kommer från patientens hemland och patienten har flytt på grund av 
politiska skäl. Patienten kan vara rädd att tolken kommer att berätta vad han eller hon säger 
till myndigheterna. I vissa enstaka situationer kan det hända att tolken är fördröjd och inte 
kommer när sjuksköterskorna behöver hjälp. När detta händer kan mötet med patienten ändå 
bli lyckat om sjuksköterskan lyckas förmedla sin vilja att hjälpa till. Sjuksköterskan och 
patienten får försöka att hitta vägar att kommunicera även om de inte talar samma språk. I 
dessa situationer är kroppsspråket otroligt viktigt. Oftast går det bra och man kan skratta bort 
språkbarriären tillsammans. 
 

”Om du är riktigt dålig på språket men att man visar patienten att man vill väl 
så brukar det fungera ändå. Man kan skratta tillsammans för att man inte 
förstår varandra, man hittar vägar att kommunicera fast man inte förstår 
varandras språk. Ofta så går det väldigt bra.” (intervjuperson 4) 

 
Att känna rädsla 
Det har hänt att sjukvårdspersonal som är ute på uppdrag har avlidit under sitt arbete. Detta 
har berott på att de drabbats av sjukdomar, råkat ut för trafikolyckor och i vissa enstaka fall 
blivit skjutna. Detta kan bygga upp en rädsla hos sjuksköterskorna. Rädslan är en känsla som 
kan påverka sjuksköterskornas möjlighet att arbeta. Känner de sig rädda kan det göra att mötet 
med patienten blir lidande.  

 
”Hade jag hela tiden varit rädd för mina patienter hade jag inte klarat av att ha 
en sådant här jobb. Men jag tänker noga på säkerheten.” (intervjuperson 6) 

 
Även om det ibland händer att sjukvårdspersonal hamnar i bakhåll, blir kidnappade eller 
angripna är inte sjuksköterskorna rädda för detta. Främst är de rädda för att råka illa ut på 
grund av sjukdomar eller olyckor. I vissa länder finns det minor nedgrävda. Minorna orsakar 
väldigt stor skada och är något som sjuksköterskorna ofta känner stor rädsla inför. Eftersom 
sjuksköterskorna inte vet var minorna är nedgrävda känner de rädsla när de blir tvungna att 
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förflytta sig inom ett minområde. Även att resa till områden där det är stor risk att drabbas av 
exempelvis malaria eller infektionssjukdomen denguefeber kan orsaka rädsla hos dem. Ibland 
när sjuksköterskorna utsätts för fara kan de ifrågasätta sig själva och undra varför de utsätter 
sig för situationer som dessa. 
 
För att minska risken att råka ut för någonting är det viktigt för sjuksköterskorna att följa de 
säkerhetsföreskrifter som finns på området. Det kan till exempel vara att det är 
utegångsförbud på nätterna eller att personalen inte bör köra bil själva. Trafikbeteendet skiljer 
sig i många länder från det gängse i Sverige. Det är många som blir skadade i trafikolyckor 
vilket gör att sjuksköterskorna känner obehag inför vissa resor.  
 

”Alla risker är man väl medveten om, men rädslan försöker jag tänka bort. 
Annars tror jag inte att man kan åka ut på uppdrag.” (intervjuperson 2) 

 
Trots att sjuksköterskorna känner rädsla i vissa situationer anser de att de är bra på att hantera 
den. Rädslan finns ständigt närvarande men när de till exempel följer de regler som finns och 
tänker på att hålla en god hygien hålls rädslan borta. 
 
Anhöriga 
När man som sjuksköterska reser på ett uppdrag för Röda Korset är man oftast borta från 
Sverige under cirka ett år åt gången. Det kan upplevas påfrestande att vara borta från sina 
anhöriga under så lång tid. Det är inte alltid sjuksköterskorna kan kommunicera med sin 
familj och sina vänner hemma i Sverige på grund av att sjuksköterskorna befinner sig i 
områden där kommunikationsmöjligheterna är begränsade.  
 

”Du måste ju tänka på att du inte ska ha några problem hemma innan du åker. 
För problemen multipliceras med avståndet.” (intervjuperson 3) 

 
Det är viktigt att sjuksköterskornas anhöriga är med på att de reser ut på utlandsuppdrag, 
speciellt om sjuksköterskorna reser till områden som ur svensk synpunkt anses vara farliga. 
Känner sjuksköterskorna att de anhöriga är oroliga kommer det bli svårt för dem att kunna 
koncentrera sig på arbetet.  
 
Betydelsefulla faktorer för att övervinna svårigheter 
De aspekter som kan väga upp de negativa faktorerna och göra ett gott bemötande möjligt tas 
upp under denna kategori. 
 
Personlighet och personlig kompetens 
Alla sjuksköterskor passar inte för att arbeta i ett krisdrabbat område. Röda Korset har flera 
uttagningar med intervjuer för att få personer med rätt personlig kompetens till sina uppdrag. 
Det är viktigt att ha ett intresse för att bemöta alla sorters människor oberoende av bakgrund. 
 

”De intervjuar ju ganska hårt, kollar väldigt mycket på vad det är för 
personlighet man har. Man väljs ut utifrån att man har en attityd som jag tror 
är öppen och tolerant, respekt för individen och så.” (intervjuperson 1) 

 
Resultatet visar att det är nödvändigt med kunskaper om de regioner man åker till eftersom 
Röda Korset verkar i områden med konfliktsituationer eller i postkonfliktområden. Dessa 
kunskaper kan bland annat innefatta information om landets religion, ekonomi och politik. 
Detta brukar Röda Korset hjälpa till med genom att ge information. Det är även viktigt att 
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som sjuksköterska leta efter aktuell information själv och ha ett intresse av att lära sig om de 
aktuella områdena och människorna som bor där.  
 
Drivkraft 
Flera informanter menar att drivkraften att åka utomlands och arbeta för Röda Korset är att se 
att arbetet man utför gör skillnad på ett konkret sätt samtidigt som det är oerhört lärorikt och 
spännande. Sjuksköterskorna upplever att de har många möten med många fantastiska 
människor som de annars inte hade fått chansen att träffa. Sjuksköterskorna anser att en 
drivkraft är att få uppleva ställen i världen som de aldrig fått uppleva annars eftersom det kan 
vara svårt att komma till dessa områden som turist.  
 
En av drivkrafterna var att sjuksköterskorna möjliggjorde framsteg, då de hjälpte till att 
organisera, länka ihop föreningar som var duktiga på vissa frågor och möjliggöra nätverk 
mellan olika aktörer på plats. Sjuksköterskorna menar också att det känns viktigt när de 
arbetar direkt med sjukvården, med att hjälpa skadade och sjuka, att se att de hjälper folk att 
överleva. Flera av informanterna menar att det är viljan att hjälpa andra människor som är 
drivkraften. 
 

”Det är den här kombinationen att kunna hjälpa till att vara ute och göra gott 
för andra människor och sen den egna drivkraften att kanske få några 
utmaningar i livet och få göra någonting annorlunda.” (intervjuperson 2) 

 
Sjuksköterskorna menar att det finns både egna värden och vinster i det, samtidigt som det är 
ett humanitärt uppdrag. Det är spännande att möta andra kulturer, även om det är en 
sidoeffekt. Samtidigt tillförs något till befolkningen de arbetar med, de kan hjälpa dem på 
något sätt. 
 
Goda kontakter med medarbetare 
Det är viktigt att som sjuksköterska skaffa sig goda kontakter med människorna man arbetar 
med. Vid flera situationer har sjuksköterskorna genom goda kontakter kunnat hjälpa patienter 
ytterligare. En informant berättar om en situation som denne varit med om där betydelsen av 
goda kontakter är tydlig. När informanten arbetade i ett krisdrabbat område kom denne i 
kontakt med en liten flicka och hennes far. Flickan hade en svår skada som krävde amputation 
och i området de befann sig hade inte sjukvårdspersonalen någon möjlighet att amputera 
flickan. För att lokalbefolkningen skulle få transporteras till ett annat område krävdes tillstånd 
från säkerhetscheferna. Sjuksköterskan gick till säkerhetschefen, som denne tidigare haft god 
kontakt med, för att be denne att godkänna transporten. 
 

”Vi hade en väldigt god relation så att han gick med på att det var okej. Jag fick 
då lov att transportera den här flickan. Hans goda vänner i säkerhetsgruppen 
såg till att ingen stoppade flickan eller hennes pappa.” (intervjuperson 3) 

 
Flickan blev transporterad till ett sjukhus som klarade av att amputera benet på henne. Flickan 
överlevde situationen tack vare operationen. 
 
Känsla av att göra gott 
Samtliga informanter ser arbetet som mestadels positivt. De talar om den positiva känslan de 
känner när de kan hjälpa någon som behöver hjälp. Människorna de hjälper visar ofta väldig 
tacksamhet för den hjälp de får. Denna tacksamhet får sjuksköterskorna att känna sig behövda 
och att de gör något gott för sina medmänniskor. Några informanter tar även upp att vissa 
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människor de möter från andra kulturer visar känslor på ett annat sätt än vad som är vanligt i 
Sverige. De anser att människor i Sverige är mer försiktiga och tillbakadragna.  
 

”De lever ut sina känslor på ett annat sätt. Glädjen finns överallt, även i 
sorgen. Det är det som gör det värt att arbeta när man ser folks glädje och 
tacksamhet.” (intervjuperson 6) 
 

En informant upplever patienternas glädje och tacksamhet som något oerhört positivt. Utan 
glädjen sjuksköterskorna känner när de hjälper människorna och den tacksamhet patienterna 
visar hade sjuksköterskorna inte valt att arbeta i ett krisdrabbat område. En annan informant 
anser att tacksamheten inte är en lika viktig del som känslan av att göra gott. Denne menar att 
patienterna befinner sig i en krissituation och att de har rätt att få hjälp. Då är inte tacksamhet 
det första de tänker på. Sjuksköterskorna upplever arbetet som berikande och en nyttig 
livserfarenhet. Det är mödosamt men de får mycket tillbaka som uppväger allt det tunga 
arbetet. 
 
Värdet av en välkänd organisation 
Informanterna framhåller att symbolen det röda korset eller den röda halvmånen står för något 
positivt för väldigt många människor som befinner sig i utsatta situationer. Om de får se en 
Röda Korset-flagga vet de att det är människor som kommer för att hjälpa till. I vissa fall där 
patienter är osäkra och rädda för att komma i kontakt med politiska personer i sitt land gör 
Röda Korset-symbolen att de vågar ta kontakt. De vet vad Röda Korset står för, att det är en 
opartisk organisation.  
 
 
DISKUSSION 
 
Resultatet i studien visade vad sjuksköterskorna upplevde var viktigt i samband med 
bemötandet av patienter i ett krisdrabbat område. Sjuksköterskorna tog upp att vara tillgänglig 
och att kunna anpassa sig till den patient man möter som två viktiga faktorer för att 
bemötandet skulle bli gott. En viktig faktor som inverkade på hur bemötandet skulle bli var 
om sjuksköterskorna blev accepterade av lokalbefolkningen där de arbetade. Även språket var 
en viktig del för att bemötandet skulle bli gott. Sjuksköterskorna kände ibland frustration över 
svårigheter de stöter på i sitt arbete. Trots sin frustration fann sjuksköterskorna sitt arbete som 
positivt och berikande. De fann sin drivkraft till att göra gott som något som övervann de 
negativa känslorna. 
 
Metoddiskussion 
För att svara på studiens syfte som var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta 
patienter i ett krisdrabbat område valdes att göra en kvalitativ intervjustudie. Denna metod 
valdes för att det finns få studier om sjuksköterskors upplevelse av att arbete med humanitär 
hjälp så en litteraturstudie hade varit svår att genomföra. Att göra en enkätstudie valdes bort 
eftersom studien skulle fokusera på sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter. Då 
passar en intervjustudie bättre eftersom den går mer in på djupet.   
 
Studiens informanter hade tillsammans varit ute på omkring 50 uppdrag vilket visar på en stor 
erfarenhet och variationsrikedom i materialet. Av studiens sex deltagare var fem kvinnor och 
en var man. Tanken var att det skulle vara lika många informanter som var män som kvinnor. 
Det är en svaghet att endast en utav de sex informanterna var man, vilket påverkar 
reliabiliteten för att studien avsåg att informanterna skulle vara jämt fördelade mellan könen, 
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då författarna tror att upplevelserna och förutsättningarna kan skilja sig mellan män och 
kvinnor. Enligt Dahlberg (1997) är reliabilitet ett mått på tillförlitlighet och om resultatet är 
slumpmässigt eller inte. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om fler män varit 
representerade. Dock skiljde sig inte den manlige informantens svar nämnvärt från de övrigas 
svar. Det går likväl inte att dra någon slutsats av detta på grund av antalet intervjuer.  
 
En av informanterna var inte enbart allmänsjuksköterska utan hade också en vidareutbildning 
till barnmorska vilket kan sänka trovärdigheten då barnmorskorna har längre utbildning och 
det är skillnader i arbetet mellan barnmorskor och allmänsjuksköterskor. Dock tror studiens 
författare inte att så är fallet på grund av att informantens svar ej skilde sig i förhållande till de 
andra informanternas svar. Allmänsjuksköterskorna arbetar tillsammans med vidareutbildade 
sjuksköterskor i team. Detta gör att kunskap delas mellan olika personer och 
utbildningsinriktningar. Kanske är det så att allmänsjuksköterskorna som arbetat tillsammans 
med de vidareutbildade sjuksköterskorna bemöter på samma sätt på grund av att det hela tiden 
skett ett utbyte av kunskap. 
 
Tanken var från början att sjuksköterskorna skulle intervjuas via ett personligt möte. På grund 
av stora geografiska avstånd valdes telefonintervju istället. Varje telefonintervju genomfördes 
av en av författarna. En möjlig svaghet med detta är att eftersom bara en hörde informantens 
svar kunde endast denne ställa följdfrågor. Det kan också vara en styrka att endast vara en 
som intervjuar på grund av det maktförhållande som annars kan uppstå när två personer 
intervjuar en person. Att den intervjuade personen befinner sig i sin hemmiljö eller på sin 
arbetsplats kan vara en styrka eftersom denna miljö kan upplevas tryggare jämfört med en 
okänd miljö.   
 
Pilotintervjun uppfyllde sitt syfte vilket var att se om frågorna behövde förändras. Det gjordes 
endast marginella ändringar av frågorna. De omformulerades för att bli mer tydliga för 
informanterna och innebörden av frågorna förblev den samma. Eftersom endast några få 
omformuleringar gjorts och författarna ansåg att pilotintervjun var relevant, då den svarade på 
studiens syfte, inkluderades den. För att undvika en styrning av resultatet har författarna 
använt öppna intervjufrågor. På så sätt styr inte frågorna resultatet i den utsträckning det 
annars hade riskerat att göra. 
 
Vid analysen av intervjumaterialet har författarna varit medvetna om sin förförståelse och 
hela tiden försökt arbeta med ett öppet sinne för att inte omedvetet styra resultatet. En styrka 
med studien är att författarna gjorde var sin innehållsanalys för att sedan diskutera fram ett 
gemensamt resultat. Båda två kom i stora delar fram till samma resultat vilket gör resultatet 
mer tillförlitligt. De delar där analysen skiljde sig åt var detaljer som inte påverkade studiens 
kategorier. Att analysen genomförts på ett systematiskt sätt ökar studiens validitet. Patel och 
Davidson (2003) menar att hög validitet kännetecknas av frånvaro av systematiska fel. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att det är många faktorer som spelar in om sjuksköterskornas 
bemötande mot patienterna kommer att bli bra. Den primära delen är hur sjuksköterskan själv 
beter sig mot patienten, men det finns även en rad faktorer som inverkar på hur bemötandet 
kommer att bli.  
 
Resultatet visar att det är viktigt att som sjuksköterska anpassa sig till patienterna. Att 
respektera och acceptera deras synsätt är viktigt i bemötandet för att sjuksköterskan ska förstå 
patientens livsvärld. Även om det kan vara svårt för sjuksköterskorna att acceptera vissa 
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beslut patienterna eller deras anhöriga fattar, då det till exempel går emot deras principer och 
deras eget tankesätt, måste sjuksköterskorna godta patientens beslut. Sjuksköterskorna kan 
annars riskera att patienterna tappar förtroendet för dem. Sjuksköterskorna är där för att hjälpa 
patienterna på deras egna villkor. Detta stöds av Bäärnhielm (2007) som menar att 
sjuksköterskor förutsätts förstå patienten ur dennes synvinkel. Sjuksköterskorna måste tänka 
på att de inte är i sitt eget land där deras lagar och traditioner gäller. De måste därför anpassa 
sig och acceptera patientens vilja. Även Dahlberg et al. (2003) anser att man som vårdare 
alltid ska ta hänsyn till patienten i första hand. Patienten ska betraktas som den främste 
experten på sig själv och att det är viktigt att uppmärksamma patienten och se situationen ur 
de närståendes synvinkel. Studiens författare menar även att det vårdande mötet sker från två 
håll. Patienterna måste ibland respektera sjuksköterskornas beslut för att kunna få vård. Detta 
stöds av en av informanterna som menar att även patienterna måste anpassa sig efter dem för 
att kunna få vård, till exempel när man introducerar nya behandlingsmetoder som de inte är 
vana vid. Sjuksköterskan menar dock att man måste gå lugnt fram när man introducerar nya 
metoder som patienten inte är van vid. Studiens författare anser att precis som i svensk 
sjukvård är det viktigt att se patienternas behov och anpassa sig till deras synsätt och 
livsvärld. Detta stöds av Wiklund (2003) som menar att man för att förstå patientens livsvärld 
måste observera och lyssna.   
 
När man som sjuksköterska ska bemöta en patient är det viktigt att tänka på att vara 
tillgänglig för patienten vilket innebär att vara närvarande, lyssna aktivt och att man behåller 
sitt lugn. Detta kan leda till att man ökar patientens välbefinnande och lindrar dennes lidande. 
Att visa att man har tid och är intresserad av patienten är ytterst viktigt då patienten annars 
kan förlora sin tilltro till sjukvården. Upplevelsen av att bli lyssnad på som patient och att bli 
förstådd ökar förtroendet för vården. Studiens författare menar att om patienterna har 
förtroende för vården och sjuksköterskorna visar patienterna att de finns där för att hjälpa till, 
så skapar sjuksköterskorna hopp hos patienterna. Patienterna får hopp om att få hjälp och en 
bättre framtid. Wiklund (2003) finner att hopp om en bättre framtid och upplevelsen av 
utveckling är något väldigt positivt för patienten. Känner en människa hopp kan det lindra 
dennes lidande.  
 
Resultatet av studien visade att det fanns faktorer som inverkade på hur bemötandet skulle bli. 
Den centrala faktorn som informanterna framhöll var om sjuksköterskorna blev accepterade 
av patienterna och omgivningen eller inte. Om en sjuksköterska blir accepterad beror på hur 
hon eller han beter sig gentemot sin omgivning och patienterna. Visar en sjuksköterska att 
denne bryr sig om och finns tillgänglig för patienterna blir det lättare att bli accepterad. Att 
sjuksköterskorna blir accepterade tror författarna även beror på att patienterna befinner sig i 
utsatta situationer. Patienterna är i stort behov av hjälp och sjuksköterskorna kommer för att 
hjälpa dem. Detta anser även de flesta av informanterna då de menar att patienterna ofta 
visade stor tacksamhet för den vård de fick. En informant menar dock att man inte ska 
förvänta sig att patienterna ska visa någon tacksamhet. Patienterna befinner sig i en 
påfrestande situation och informanten menar att det är patientens rätt att få vård. Därför anser 
informanten att tacksamhet är det sista man kan begära.   
 
Språk är även en viktig faktor som inverkar på hur bemötandet kommer att bli. Resultatet 
visar att om man har kunskap i flera språk ökar förutsättningarna för att kunna kommunicera 
på flertalet ställen där man arbetar med biståndsarbete. Franska, spanska samt engelska är 
nästan ett krav. Flera av sjuksköterskorna talar även arabiska. På de ställen där det behövdes 
tolk upplevde sjuksköterskorna att de tappade lite av patientkontakten då de inte kunde 
kommunicera direkt med patienten. Detta tas upp av Bjerneld (2009) som menar att även om 
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sjukvårdspersonalen gjorde sitt arbete på ett bra sätt upplevde de det som tufft att arbeta 
genom tolk. Informanterna upplevde frustration över att en del av tolkarna lade in sina egna 
värderingar i samtalet och inte översatte exakt vad som sagts, vilket kunde leda till 
missförstånd mellan patient och sjuksköterska. Vissa informanter kunde ibland känna att 
arbetet blev omständligt och påfrestande när de inte kunde kommunicera direkt med 
patienterna. Detta stöds dock inte av en av informanterna som menar att språksvårigheterna 
ibland kunde göra att patienten slappnade av, då de skrattade åt varandra när de försökte 
kommunicera genom kroppsspråk. Bäärnhielm (2007) menar att även om språket är nyckel till 
att kunna kommunicera så är det det kulturella och individuella som avgör hur vi uttrycker 
ohälsa. Därför anser studiens författare att det är viktigt att sjuksköterskorna har ett personligt 
intresse av de kulturer där de arbetar. Detta stöds även av informanterna som framhöll vikten 
av att ha ett intresse för att leta aktuell information om regionen där de skulle arbeta. 
 
Många av sjuksköterskorna upplevde frustration över infrastrukturen i många av länderna de 
arbetade i. Detta berodde på att många av patienterna hade olika lätt för att komma i kontakt 
med sjukvården beroende på vart de bodde. Vi svenskar ser det som självklart att få hjälp när 
vi är sjuka, men så är det inte för alla människor i världen. Författarna tror att det är svårare 
att acceptera som svensk eftersom vi ser våra rättigheter som en självklarhet. 
Sjuksköterskorna upplevde en frustration över att patienternas rättigheter till sjukvård var 
begränsade. Författarna tror även att de upplevde frustration över att de inte hade tillräckliga 
resurser för att hjälpa alla individer. Bjerneld (2009) menar också att i vissa regioner så kan 
sjuksköterskorna inte hjälpa alla människor. Den hjälp de ger är som en droppe i havet vilket 
kan leda till frustration hos sjuksköterskorna.  
 
Humanitära hjälparbetare utsätts för påfrestande situationer där de bland annat får bevittna 
mänskligt lidande. Organisationerna har en skyldighet att låta sin personal få stöd i att 
reflektera över dessa händelser (Hunt, 2008). Detta stöds av vårt resultat som visar att 
reflektion och bearbetning är väldigt viktiga delar i arbetet. Informanterna beskriver 
svårigheten i att kunna arbeta professionellt om de inte får diskutera situationerna som 
uppstår. Sjuksköterskorna har regelbundet debriefing med utomstående personer.  
 
Trots alla svårigheter som humanitärt hjälparbete innebär har sjuksköterskorna motivation att 
ge sig iväg på uppdrag. Informanterna framhåller att drivkraften att hjälpa, spänningen i 
arbetet, mötet med andra kulturer och att få en bra erfarenhet tog överhanden över rädslan och 
frustrationen de kände vid svåra tillfällen. Detta stöds av Bjerneld (2009) som anser att 
drivkraften bakom att arbeta i krisdrabbade områden motiverades med intresse, 
tillfredsställelse och känslan av att få en bra erfarenhet.  
 
Studiens författare efterlyser mer forskning kring studiens område. Det finns få studier som 
tar upp sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter i ett krisdrabbat område. 
Sjuksköterskorna har omfattande kunskap i ämnet och är en viktig kunskapskälla för andra 
sjuksköterskor att ta del av. Författarna anser att det skulle behövas djupare och mer ingående 
studier om detta ämne då vår studie endast berört ämnet relativt ytligt.  
 
Slutsatser 
Att arbeta som sjuksköterska i ett krisdrabbat område kan ibland vara påfrestande. De arbetar 
i farliga områden, långt ifrån sina anhöriga. Trots dessa svårigheter måste sjuksköterskorna 
kunna uppträda professionellt och bemöta människor med respekt. Drivkraften till att 
sjuksköterskorna ger sig iväg på uppdrag är huvudsakligen lusten att hjälpa människor och att 
se de framsteg som deras arbete resulterar i. Fler bidragande orsaker till att de vill åka är att 
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det är spännande, lärorikt och att de får uppleva möten med andra kulturer. För att bemötandet 
gentemot en patient ska bli gott krävs det att sjuksköterskorna blir accepterade av patienten. 
För att sjuksköterskorna ska bli accepterade krävs att de är tillgängliga för patienterna 
samtidigt som de anpassar sig efter var de befinner sig. De flesta patienterna är positivt 
inställda till sjuksköterskorna och det blir oftast ett gott bemötande, dels för att 
sjuksköterskorna accepterar och tar hänsyn till skillnaderna mellan kulturerna, dels för att 
patienterna ofta är väldigt tacksamma över att få vård. Att möta patienterna på deras villkor är 
viktigt för att bli accepterad och kunna hjälpa till. Ibland upplever sjuksköterskorna frustration 
över vissa kulturella normer och även över att de inte har kunnat hjälpa människor i tid på 
grund av dålig infrastruktur. Studiens författare anser att vårt resultat är universell kunskap för 
alla sjuksköterskor att ta del av. Det visar hur man på ett bra sätt bemöter patienter. Har man 
ett gott bemötande gentemot sina patienter får man en bra relation med dem och det blir ett 
gott vårdande möte. 
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Bilaga 1 
Brev till informanter 

 
 

Hej, 
 
Vi är två studenter som läser femte terminen på sjuksköterskeprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Under våren arbetar vi med vår kandidatuppsats vars syfte är att 
beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienter i ett krisdrabbat område. Vi har 
valt att intervjua sjuksköterskor som arbetar med humanitär hjälp utomlands. 
 
Sjuksköterskor som arbetar i krisområden världen över får mycket kunskap om olika kulturer, 
synsätt och traditioner. De arbetar under stress och utsätts ständigt för nya situationer. De 
måste kunna arbeta med knappa resurser och kunna kommunicera och bemöta människor med 
ett annat synsätt än deras eget. Denna kunskap är viktig för alla sjuksköterskor att få ta del av. 
Detta ämne är något vi verkligen brinner för. Därför vänder vi oss till dig och undrar om du 
vill vara med i denna studie och dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser.  
 
Studien består av intervjuer med sjuksköterskor. Det är frivilligt att delta i studien och du kan 
när som helst välja att avbryta din medverkan utan att motivera varför. Intervjuerna kommer 
att spelas in och sedan transkriberas. Allt intervjumaterial kommer att avidentifieras för att 
värna om din och dina kollegors integritet. Om det inte är möjligt att träffas kan en 
telefonintervju vara ett alternativ. Vi räknar med att intervjuerna tar mellan 20 och 40 
minuter. Om så önskas får du som deltagare ta del av uppsatsen när den är slutförd. 
 
Vi kommer inom kort att kontakta dig angående ditt eventuella deltagande. Om du har några 
frågor kan du när som hest höra av dig till någon av oss. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Caroline Dorell & Lovisa Jonsson 
 
 
 
 
 
Caroline Dorell  Lovisa Jonsson 
Tel: 0709-56 85 47  Tel: 0733-42 24 48 
cdoqd08@student.lnu.se  idun87@hotmail.com 
 
 
 
 
Handledare: 
Universitetsadjunkt, 
Lena Jerreling 
lena.jerreling@lnu.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
 
Bakgrund 
 
Ålder? 
Hur länge har du arbetat som SSK? 
Hur länge har du arbetat för Röda Korset? 
Hur kom det sig att du började arbeta för dem? 
Hur många uppdrag utomlands för RK? 
 - Var? 
   - Hur länge var och en? 
 
Hur är det att bemöta patienter från en annan kultur/tradition när man arbetar utomlands?  
 - Får ni någon speciell utbildning eller information i bemötande innan ni åker? 
   - Har det varit ett stöd? 
 
Mötet med patienter från en annan kultur 
 
Vi har riktat i vårt arbete riktat in oss på hur det är att arbeta med patienter, hur man bemöter 
patienter när man kommer från en annan kultur. 
 
Skiljer sig bemötandet från vården hemma? 
 
Kan du berätta om någon situation där mötet blev riktigt bra? 
- Vad tror du bidrog till det? 
- Var? 
- Arbetsuppgifter? 
- Hur kändes det? 
- Reflekterade i gruppen? 

 
Kan du berätta om någon specifik situation där mötet inte gått så bra?  
- Vad tror du det beror på? 
- Var?  
- Arbetsuppgifter? 
- Hur gick ni/du vidare?  
- Hur kändes det? 
- Reflekterade i gruppen? 

 
 
Positiva och negativa aspekter av att arbeta med hjälparbete 
 
Vad är det som är positivt med att arbeta med hjälparbete i krisdrabbade områden? 
Svårigheter med att arbeta med hjälparbete i krisdrabbade områden?  
 
 
Finns det något mer du vill berätta/tillägga? 

 
 

  
 



 

  
 

Bilaga 3 
Exempel på analys 

 
 
  
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Lärorikt och 
spännande. Man 
kan se vad ens 
arbete gör för 
skillnad väldigt 
konkret. Och att 
man träffar 
fantastiska 
människor.  

Lärorikt och 
spännande, se 
konkret skillnad 
med arbetet samt 
träffa fantastiska 
människor.  

Ser skillnad i 
arbetet.  
Mötet med 
andra 
människor. 
 

Drivkraft Faktor för att 
övervinna 
svårigheter 

 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det är den här 
kombinationen att 
kunna hjälpa till 
att vara ute och 
göra gott för andra 
människor.  Och 
sen den egna 
drivkraften att 
kanske få 
utmaningar i livet 
och få göra 
någonting 
annorlunda. 
 

Kombinera 
drivkraften att 
hjälpa andra 
människor med 
drivkraften av 
utmaningar. 

Drivkraft, 
utmaning 
och hjälpa 
andra 
människor. 

Drivkraft Faktor för att 
övervinna 
svårigheter 

 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Upplevelsen av 
andra kulturer, 
Personlig och 
professionell 
utmaning, man 
växer både 
personligen och i 
yrkesrollen. 
Tillfredställelsen 
att göra skillnad. 

Andra kulturer. 
En utmaning 
som gör att man 
växer som 
människa. Att 
göra skillnad. 

Andra 
kulturer. 
Utmaningar. 
Göra 
skillnad. 

Drivkraft  Faktor för att 
övervinna 
svårigheter 
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