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Sammanfattning 
Varje år tvingas miljontals människor på flykt från sina hem till följd av krig, våld 
och brott mot mänskliga rättigheter. År 2015 anlände närmare 163 000 människor till 
Sverige för att söka asyl och av dessa var 48 149 kvinnor. Sjuksköterskan möter 
asylsökande och flyktingar på olika vårdinrättningar, och just asylsökande kvinnor 
och kvinnliga flyktingar är en särskilt utsatt grupp med speciella omvårdnadsbehov. 
Syftet med studien var att undersöka omvårdnadsbehovet hos kvinnliga asylsökande 
och kvinnliga flyktingar. En litteraturstudie genomfördes med induktiv ansats och 
systematiska artikelsökningar genomfördes med sökord relevanta för syftet.  
I databearbetningen framkom fem teman: Förstå olikheter, Överkomma barriärer, 
Tyst lidande, Känsliga ämnen och Utebliven vård. Resultatet framhåller kulturella 
skillnader och utmaningar, kommunikationssvårigheter, olika upplevelser av psykisk 
ohälsa, skilda syner på reproduktiv vård och sociala faktorer som avgörande för 
omvårdnadsbehovet hos kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar. Resultatet 
genomsyrades främst av kulturella och kommunikativa utmaningar som 
sjuksköterskor kan möta dagligen. För att möta omvårdnadsbehovet hos kvinnliga 
asylsökande och kvinnliga flyktingar krävs mer forskning inom ämnet samt 
utbildning inom kulturkompetens för sjuksköterskor.   
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Abstract 
Every year millions of people are forced to leave their homes due to consequences of 
war, violence and human rights violations. Year 2015 nearly 163 000 individuals 
arrived in Sweden to seek asylum, and of these 48 149 were women. Nurses 
encounter asylum seekers and refugees at various nursing wards and these women are 
a particularly vulnerable group with special nursing needs. The aim of the study was 
to explore nursing needs of female asylum seekers and female refugees. A literature 
review was conducted with an inductive approach. Research was conducted in a 
systematic tradition with keywords based on the aim of the study. In the data analysis 
five themes emerged: Understand differences, Overcome barriers, Silent suffering, 
Sensitive issues and Unmet health needs. The result of the study highlights cultural 
differences and challenges, issues related to communication, different experience of 
mental illness, different views on reproductive health care and social factors as 
decisive for nursing needs among female asylum seekers and female refugees. 
Throughout the result issues related to culture and communication were frequently 
determined, these are issues nurses have to handle on a daily basis. To meet the 
nursing needs among female asylum seekers and female refugees more research on 
the subject and education in cultural competence is necessary.  
 
 



 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ...................................................................................... 1 
Bakgrund ..................................................................................... 1 

Kvinnors situation som flykting och asylsökande .................................. 2 
Psykisk ohälsa ............................................................................................ 3 
Kommunikation .......................................................................................... 3 
Kultur ........................................................................................................... 4 
Madeleine Leininger - Transkulturell omvårdnad .................................... 5 

Problemformulering .................................................................... 5 
Syfte och frågeställning .............................................................. 6 
Metod ........................................................................................... 6 

Datainsamling ............................................................................................. 6 
Artikelsökning i CINAHL ........................................................................... 7 
Artikelsökning i PubMed ........................................................................... 7 
Artikelsökning i PsycINFO ........................................................................ 7 

Databearbetning ......................................................................................... 7 
Forskningsetiska överväganden ............................................................... 8 

Resultat ........................................................................................ 9 
Förstå olikheter .......................................................................................... 9 
Överkomma barriärer ............................................................................... 10 
Tyst lidande .............................................................................................. 12 
Känsliga ämnen ........................................................................................ 13 
Utebliven vård ........................................................................................... 13 

Diskussion ................................................................................. 14 
Metoddiskussion ...................................................................................... 14 
Resultatdiskussion .................................................................................. 15 
Konklusion ................................................................................................ 17 
Implikation ................................................................................................ 18 

 
 
Referenser 
Bilagor 
Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 
 



 

 1

Inledning 
Varje år tvingas miljontals människor på flykt från sina hem till följd av krig, våld 
och brott mot mänskliga rättigheter. Just nu pågår den största flyktingkrisen sedan 
andra världskriget och Förenta Nationernas (FN) flyktingorgan United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) senaste rapport visar att närmare 60 miljoner 
människor är på flykt runt om i världen, och av dessa är cirka 20 procent kvinnor 
(UNHCR, 2016). Toar, O’brien och Fahey (2009) beskriver att människor på flykt i 
stort kan bli indelade i två grupper. Den första gruppen är de som har fått asyl i sitt 
nya hemland och benämns som flyktingar, och den andra gruppen benämns 
asylsökande och har ännu inte fått godkännande på ansökan om uppehållstånd utan 
inväntar svar. Ansökan kan bli avslagen och de kan tvingas tillbaka till sitt hemland 
(Toar, O’brien & Fahey, 2009).  
År 2015 anlände närmare 163 000 människor till Sverige för att söka asyl 
(Migrationsverket, 2016). Detta antal innebär en stor patientgrupp som ställer krav på 
den svenska sjukvården. Generellt är asylsökande flyktingar en utsatt grupp, som 
dessutom är utsatta för mycket stress och psykiska påfrestningar (Hultsjö & Hjelm, 
2005). Av de asylsökande som anlände till Sverige 2015 var endast 48 149 kvinnor 
(Migrationsverket, 2016). I en rapport från Röda Korset (2008) framkommer det att 
kvinnliga asylsökande och flyktingar är särskilt utsatta då könsnormer ligger till grund 
för kvinnors förtryck och behandling under och efter flykt. Asylsökande och 
flyktingkvinnor har ofta sämre tillgång till ekonomiska resurser och har generellt en 
lägre utbildningsnivå (Aguirre, 2008). 
Sjuksköterskan möter flyktingar och asylsökande genomgående på olika 
vårdinrättningar och med detta medföljer problematik (Hultsjö & Hjelm, 2005). 
Människor som varit utsatta för våld, krig och traumatiska händelser lider ofta av 
psykiska sjukdomar (Fazel, Wheeler & Danesh, 2005).  Kvinnliga asylsökande och 
flyktingkvinnors utsatta position i samhället gör dem sårbara för psykisk ohälsa 
(Sundell, 2010). Det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose omvårdnadsbehovet hos 
utsatta grupper i samhället och utföra rättvis och jämställd omvårdnad (International 
Council of Nurses, 2012).  

Bakgrund 
FN:s definition av flyktingar bestämdes under Genevekonventionen (1951), också 
kallad flyktingkonventionen, där det fastställdes att flyktingar är människor på flykt 
från sitt hem och som omöjligt kan återvända på grund av välgrundad rädsla för 
förföljelse, krig eller tortyr med anledning av deras nationalitet, ras, politisk 
uppfattning eller samhällsgrupp (FN, 1951). För att flyktingstatus ska erhållas krävs 
uppfyllda krav från Genevekonventionen, vilket innebär att Sverige skall pröva varje 
persons ansökan individuellt och utdela uppehållstillstånd till den som uppfyller FNs 
definition av flykting (SFS 2015:91). 
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Asylsökande definieras enligt 1951 års flyktingkonvention som en person vilken 
söker internationellt skydd genom att ansöka om flyktingstatus (FN, 1951). 
Asylsökande syftar på den grupp människor som anlänt till ett nytt land för att söka 
skydd och inte erhållit uppehållstillstånd utan väntar på slutgiltigt svar. I Sverige är 
det Migrationsverket som bedömer vem som har tillräckliga skäl att beviljas 
uppehållstillstånd. Lagen om mottagande av asylsökande (SFS 1994:137) bestämmer 
att i Sverige tilldelas bistånd i form av logi och ekonomisk dagsersättning under 
väntetiden. Statistiska centralbyrån (2016) beräknade att år 2014 fanns det cirka  
90 000 asylsökande i Sverige, av dessa var 26 484 kvinnor. Enligt Migrationsverket 
(2016) har det 2015 ökat till 48 149 kvinnor av totalt 162 877 människor som sökt 
asyl.  
Asylsökande flyktingar är en sårbar grupp i samhället som ofta lider av sämre hälsa 
(Strijk, van Meijel & Gamel, 2009) och asylprocessen i Sverige kan ta lång tid 
(Migrationsverket, 2016) och ger begränsad rätt till sjukvård (SFS 2008:344). Enligt 
lag (SFS 2008:344) har asylsökande som fyllt 18 år rätt till vård som inte kan anstå, 
mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsundersökning. I Sverige ska 
enligt lag alla asylsökande och flyktingar erbjudas frivillig hälsoundersökning inom 
primärvården (SOSFS 2011:11). Behärskar patienten inte det svenska språket ska 
sjukvårdsmyndigheten vid behov anlita tolk enligt svensk lag (SFS 1986:223).  
I undersökningen ingår det individuellt hälsosamtal samt vid behov provtagning och 
kroppsundersökning (SOSFS 2011:11). Studier visar att asylsökandes och flyktingars 
vårdbehov är problematiskt att identifiera på grund av språksvårigheter, psykisk 
ohälsa och kulturella skillnader som utgör hinder i vårdmötet mellan sjuksköterskan 
och flyktingen (Fazel et al., 2005; Hultsjö & Hjelm, 2005).  

Kvinnors situation som flykting och asylsökande 
UNHCR (2015) rapporterar att kvinnliga flyktingar är särskilt utsatta, särskilt de som 
reser ensamma. Människor på flykt riskerar att utsättas för våld och diskriminering, 
och framförallt kvinnor på flykt riskerar att utsättas för ytterligare våld, speciellt 
sexuellt våld (UNHCR, 2015). En studie gjord av Steindl, Winding och Runge (2008) 
framhöll att det fanns kvinnor som inte tar sig till ett nytt hemland utan kvarstannar i 
flyktingläger. Där präglades livet av osäkerhet och många kvinnor såg flyktinglägret 
som en övergångsfas där deras gamla liv gled längre ifrån dem (Steindl, Winding & 
Runge, 2008).  
Kvinnors utsatthet upphör inte efter att flykten är över, efter eventuell ankomst till det 
nya landet kan asylperioden bli problematisk för kvinnor (Markovic, Manderson & 
Kelaher, 2002). Bexelius (2001) menar att detta beror på att normen kring kön är 
problematisk och normen främst tar hänsyn till mannens asylskäl. Kvinnors asylskäl 
kan handla om att de blivit förföljda, utnyttjats, blivit kränkta, våldtagits, 
misshandlats, könsstympats eller stått upp för kvinnliga rättigheter (Bexelius, 2001).  
I många fall har asylsökande kvinnor och kvinnliga flyktingar ett stort behov av att få 
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kontakt med sjukvården (Markovic et al., 2002). Hälsoproblemen kan variera från 
olika fysiska sjukdomstillstånd till psykisk ohälsa, stress och tankar om självmord 
(Aguirre, 2008). 

Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett samlingsnamn för olika psykiatriska diagnoser som post- 
traumatiskt stressyndrom (PTSD), depression och ångestsyndrom (Dalky, 2012). 
Psykisk ohälsa utgör den största delen av sjukdomsdiagnoser ur ett globalt perspektiv 
(Furber, et.al, 2015). Studier visar att människor som har varit utsatta för krig, våld, 
tortyr eller andra traumatiska händelser ofta lider av långvarig stress, stressen är 
tärande och sätter krav på människans fysiska och psykiska krafter (Vojvoda, Weine, 
McGlashan, Becker & Southwick, 2008). Utöver de uppenbart våldsamma följderna 
av krig möter flyktingen andra psykiska påfrestningar som tvångsflyttning, exil och 
ackulturation vid ankomsten till ett nytt land (Fazel et al., 2005). Förlusten av det 
egna hemmet och en osäker framtid är stora stressfaktorer som också kan resultera i 
psykisk ohälsa (Strijk et al., 2009). Följden av olika psykiska påfrestningar blir att en 
av tio flyktingar utvecklar PTSD, en av 20 utvecklar depressioner och en av 25 
utvecklar generellt ångestsyndrom (Fazel et al., 2005). Utvecklingen av psykisk 
ohälsa hos kvinnliga flyktingar är hög efter tidigare traumatiska händelser (Kulwicki 
& Ballout, 2015). 
En av tjugo flyktingar utvecklar depression (Fazel et al., 2005). Depression är ett 
medicinskt tillstånd som har inverkan på en persons tankar, känsloliv, beteende och 
den generella psykiska hälsan. Depression karaktäriseras av två huvudkriterier, 
nedstämdhet eller dyster sinnesstämning och nedsatt emotionellt engagemang 
(American Psychiatric Association, 2013). Generellt drabbas nästan varannan kvinna 
av depression någon gång under livet gentemot var femte man (Kessler, Berglund, 
Demler, Jin, Merikangas & Walters, 2005). Män och kvinnor kan uppvisa olika 
symtombilder, depression hos kvinnor visar sig ofta som enbart ångest (Skärsäter, 
2014). Ångest ger ofta negativa effekter på och tenderar att försämra den normala 
mänskliga funktionen (American Psychiatric Association, 2013). Uteblir adekvat 
behandling för psykiska diagnoser ökar risken för försämring med ytterligare 
funktionsnedsättningar, sjukdomens varaktighet blir längre och risken ökar för 
suicidhandlingar (Socialstyrelsen, 2010).  

Kommunikation 
Teoretikern Joyce Travelbee (1971) menar att kommunikation är sjuksköterskans 
viktigaste redskap inom omvårdnad, hon hävdar att kommunikation är en ömsesidig 
process där tankar och känslor delas och förmedlas mellan individer. Enligt Travelbee 
(1971) bygger kommunikation grunden för interaktion och relation mellan patient och 
sjuksköterska. Vidare förklarar Travelbee att kommunikation sker kontinuerligt i 
mötet mellan människor och i sjukvården behövs kommunikation för att uppnå 
omvårdnadsmålet (Travelbee, 1971). Kommunikation både sammanför och skapar 
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ömsesidig förståelse, men kan också bidra till meningsskiljaktigheter (Fredriksson, 
2012). Goda patientrelationer skapas till stor del av kommunikation via verbalt språk 
för att förstå den andres livsverklighet och upplevelse av hälsa och lidande 
(Fredriksson, 2012). Larsson, Palm och Rahle Hasselbalch (2008) förklarar att en stor 
del av kommunikationen är icke-verbal kommunikation, alltså den kommunikation 
som sker utan ord. Den anses vara oavsiktlig och kan förmedlas medvetet eller 
omedvetet, icke-verbal kommunikation speglas i kroppsspråk samt ansiktsuttryck och 
förmedlar sändarens sinnesuttryck (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008).  
Kommunikation är en central del i vårdmötet med flyktingen (Fennelly, 2006; 
Svenberg, Mattsson & Skott, 2009), och är avgörande för det verbala 
informationsutbytet mellan sjuksköterskan och flyktingen (Hultsjö & Hjelm, 2005). 
Vid interaktion med flyktingar i vården kan det vara problematiskt att förstå och bli 
förstådd (Svenberg et al., 2009). Utan fungerande kommunikation kan social isolering 
uppstå för flyktingen vilket i sin tur kan resultera i psykisk ohälsa och segregering i 
samhället (Fennelly, 2006).  

Kultur 
Det finns flertalet olika definitioner av kultur. Triandis (1994) beskriver tre 
gemensamma nämnare inom definitionerna av begreppet kultur, (1) kulturer uppstår 
genom samspel människor emellan, (2) kulturer byggs på gemensamma beståndsdelar 
och (3) en kultur överförs genom tid och mellan generationer. Leininger (2002) 
definierar kultur som inlärda och gemensamma övertygelser, värderingar och 
levnadssätt som överförs mellan generationer och influerar människors handlande och 
tankar. Kersey-Matusiak (2015) förklarar att termen kultur kan tillämpas på enskilda 
personer och större grupper. En gemensam kultur möjliggör för människor att förstå 
och uppleva en situation, en händelse eller en handling på samma sätt, liksom skilda 
kulturer försvårar en gemensam förståelse (Kersey Matusiak, 2015). I relation till 
omvårdnad beskriver Papadopoulos (2006) att kultur innefattar människors sätt att 
leva sitt liv och synen på hälsa, ohälsa, normer, språk, kommunikation, värderingar 
och tro.  
Det stora antalet flyktingar i världen innebär att människor från alla världens kulturer 
lever tillsammans och möten med människor från andra kulturer kan medföra skilda 
verklighetsuppfattningar som går i konflikt med den egna kulturen (Kersey-Matusiak, 
2015). Forskning av Hjelm, Bard, Nyberg och Apelqvist (2003) visar att människor 
från andra kulturer generellt har skilda förväntningar på vård och kulturen skapar  
olika uppfattningar om hälsa respektive ohälsa. Kulturer har olika föreställningar om 
patient- och sjuksköterskeroller (Hanssen, 2007). International Council of Nurses 
etiska koder (ICN, 2012) fastställer att sjuksköterskan ska främja en god vårdmiljö 
uppbyggd av respekt för olika värderingar, trosuppfattningar, sedvänjor och 
mänskliga rättigheter hos den enskilde individen. Genusperspektiv i olika kulturer 
skiftar stort då genus till stor del är socialt och kulturellt betingat (Määttä & Öresland, 
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2009). Traditionellt i världens kulturer är normen manlig och kvinnan är i underläge 
(Bexelius, 2001) vilket kan resultera i förminskade möjligheter till utbildning, 
kunskap och självständighet för kvinnor (United Nations Population Fund, 2012). 
Kulturer har genom historien skapat kvinnoförtryck som överförts mellan 
generationer (Amowitz, Heisler & Iacopino, 2003). 

Madeleine Leininger - Transkulturell omvårdnad 
Genom att sammanföra omvårdnad och medicinsk antropologi skapade 
sjuksköterskan Madeleine Leininger redan på 1960-talet teorin “transcultural 
nursing”- transkulturell omvårdnad (Leininger, 2002). Leiningers definition av 
transkulturell omvårdnad är “a formal area of study and practice focused on 
comparative human-care (caring) differences and similarities of the beliefs, values, 
and patterned lifeways of cultures to provide culturally congruent, meaningful, and 
beneficial health care to people” (Leininger, 2002, s. 5-6). Teorins syfte är att förklara 
och identifiera hur skillnader och likheter mellan olika kulturer kan påverka 
upplevelsen av hälsa, välbefinnande och sjukdom. Leiningers (2002) ansats är att 
sjuksköterskor genom ett personcentrerat förhållningssätt och kulturell kunskap ska 
upptäcka och förstå patientens livsvärld och på så sätt bedriva kulturellt anpassad och 
god omvårdnad.  
Leininger (2002) utvecklade sin teori ytterligare när hon framställde ett verktyg för att 
underlätta sjuksköterskornas förståelse i vårdandet av patienter med en annan 
kulturell bakgrund och denna modell heter soluppgångsmodellen. 
Soluppgångmodellen består av sju sociala och kulturella komponenter som 
sjuksköterskan bör vara medveten om i transkulturellt vårdande. Dessa komponenter 
inkluderar bland annat patientens syn på omvärlden, religiösa och filosofiska faktorer 
och kulturella värderingar. Sammantaget påverkar dessa komponenter patientens 
världsuppfattning och influerar patientens upplevelse av hälsa och sjukdom. Genom 
att följa soluppgångsmodellen kan sjuksköterskan erbjuda holistisk- och transkulturell 
omvårdnad som leder till bättre omvårdnad för patienten oavsett kulturell tillhörighet 
(Leininger, 2002).  

Problemformulering 
Sjuksköterskan möter asylsökande och flyktingar på olika vårdinrättningar, och just 
kvinnor är en särskilt utsatt grupp med speciellt omvårdnadsbehov som ibland 
förbises. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos denna utsatta grupp och i 
vårdmötet kan kommunikationssvårigheter samt kvinnans kulturella bakgrund vara 
avgörande för omvårdnaden. Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar denna 
patientgrupp och innehar kompetens för att optimera omvårdnad som utförs. 



 

 6

Syfte och frågeställning 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka omvårdnadsbehovet hos kvinnliga 
asylsökande och kvinnliga flyktingar.  

- Finns det hinder i omvårdnaden av kvinnliga asylsökande och kvinnliga 
flyktingar? 

Metod 
En litteraturstudie genomfördes för att undersöka det valda ämnet. Detta genomfördes 
på ett systematiskt sätt enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Datainsamling 
Initialt i litteraturstudien genomfördes ett antal ostrukturerade sökningar på 
databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO som alla är väsentliga för 
omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Detta för att skapa en 
överblick kring valda ämne med avsikten att identifiera relevanta sökord utifrån 
litteraturstudiens syfte. De slutgiltiga sökorden som användes i sökningarna var 
omvårdnad, asylsökande och flykting, dessa översattes till engelskans nursing, asylum 
seeker och refugee. Trunkering (*) användes för samtliga sökord för att 
säkerhetsställa att artiklar med ordens alla grammatiska böjningar hittades. Även de 
booleska operatorerna AND och OR användes för att kombinera de olika sökorden för 
att säkerställa att artiklar som kunde svara på syftet hittades (Forsberg & Wengström, 
2013). Litteraturstudiens syfte var att fokusera på omvårdnadsbehovet hos kvinnliga 
asylsökande och kvinnliga flyktingar, och för att artikelsökningen skulle beröra 
kvinnor begränsades alla sökningar efter kön. Valda sökord redovisas i tabell 2: 
sökordsöversikt och sökningar i de olika databaserna redovisas i tabell 3: sökhistorik. 
Sökningar som inte resulterade i granskade artiklar redovisas inte. 
Kvalitetsgranskning genomfördes för samtliga lästa artiklar enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall. Bedömningsmallen graderar artiklarna från grad I 
till grad III. Grad I innebär hög vetenskaplig kvalitet och grad III innebär låg 
vetenskaplig kvalitet. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) exkluderades 
studier som inte blivit godkända av en etisk kommitté eller redogjort för etiska 
aspekter. Artiklar som inte berörde kvinnliga flyktingar eller kvinnliga asylsökande 
exkluderades liksom reviewartiklar. Inklusionskriterier för samtliga artikelsökningar 
var att innehållet skulle vara applicerbart på sjuksköterskans profession och redogöra 
för omvårdnadsbehov. I samtliga sökningar gjordes avgränsningar (limitations) på de 
olika databaserna.  
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Artikelsökning i CINAHL 
Första artikelsökningen gjordes i CINAHL med fritextsökning och sökorden som 
användes var nurs*, asyl* och refugee*. Sökningen avgränsades mellan år 2006 och 
2016 för att hitta uppdaterad forskning inom ämnet. Inklusionskriterierna var att det 
skulle vara research artiklar samt avgränsades sökningen till det kvinnliga könet. 
Sökningen genererade 40 träffar där samtliga titlar lästes igenom och 23 abstracts 
lästes. Lästa abstracts hade titlar som svarade på litteraturstudiens syfte. Utav dessa 
svarade sju artiklar på litteraturstudiens syfte och kvalitetsgranskades enligt Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall. I granskningen föll tre artiklar bort på grund av 
låg vetenskaplig kvalitet och fyra artiklar används som resultatartiklar.  

Artikelsökning i PubMed 
Andra artikelsökningen genomfördes i PubMed med fritextsökning och sökorden som 
användes var nurs*, asyl* och refugee*. Sökningen avgränsades mellan åren 2006 
och 2016, och inklusionskriteriet var att det skulle handla om det kvinnliga könet. 
Sökningen gav 179 träffar där alla titlar lästes igenom och av dessa lästes 62 abstracts. 
Lästa abstracts hade titlar som svarade på litteraturstudiens syfte. Fyra av träffarna var 
dubbletter från tidigare sökning i CINAHL. Sju artiklar svarade på litteraturstudiens 
syfte och granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Efter 
granskningen föll fyra artiklar bort på grund av låg vetenskaplig kvalitet och tre 
artiklar blev resultatartiklar. 

Artikelsökning i PsycINFO 
Tredje sökningen genomfördes i PsycINFO med fritextsökning och sökorden som 
användes var nurs*, asyl* och refugee*. Sökningen avgränsades mellan åren 2006 
och 2016 och inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer-reviewed och 
handla om det kvinnliga könet. Sökningen gav 132 träffar, samtliga titlar och 45 
abstracts lästes igenom. Lästa abstracts hade titlar som svarade på litteraturstudiens 
syfte. Av träffarna var fyra stycken dubbletter från tidigare sökningar. Fyra artiklar 
svarade på litteraturstudiens syfte och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall. I granskningen föll två artiklar bort, den ena på grund av låg 
vetenskaplig kvalitet och den andra för att den inte svarade på syftet, och slutligen 
användes två artiklar som resultatartiklar. 

Databearbetning 
Induktiv ansats användes för studien, vilket innebär att insamlat material bearbetades 
och mönster, kategorier och teman identifierades för att hitta intressant innehåll som 
svarade på studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Vidare genomfördes en 
hermeneutisk analys och en tolkning av resultatartiklarnas innehåll formades (Friberg 
& Öhlén, 2012). Nio slutgiltiga artiklar lästes i fulltext upprepade gånger och 
bearbetades enligt Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys. 
Innehållsanalysen utfördes genom att allt material lästes igenom individuellt av båda 
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studenterna flertalet gånger för att hitta likheter respektive olikheter. Studenterna 
diskuterade det insamlade materialet för att nå samförstånd. Material från 
resultatartiklarna som svarade på studiens syfte sammanfattades och bildade fem olika 
teman som utgör resultatet, se tabell 1: resultatöversikt. De teman som framträdde var 
Förstå olikheter, Överkomma barriärer, Tyst lidande, Känsliga ämnen samt 
Utebliven vård och utgör rubrikerna i resultatet. Samtliga resultatartiklar presenteras 
separat i tabell 4: artikelöversikt.  

Forskningsetiska överväganden 
De analyserade artiklarna har alla blivit etiskt godkända alternativt diskuterar etiska 
aspekter såsom att deltagaren har mottagit information om forskningsstudiens syfte 
och egna rättigheter (Forsberg & Wengström, 2013). Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer kräver att all forskning som bedrivs ska inriktas på 
väsentliga frågor och hålla hög kvalitet. Dessa principer finns till för att skapa goda 
förutsättningar i förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. För att 
skydda studiens deltagare har fyra huvudkrav på forskningen satts upp och dessa krav 
är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innefattar deltagarens 
självbestämmanderätt angående medverkande i forskningsstudien. 
Konfidentialitetskravet betyder att personuppgifterna och datamaterialet som 
insamlats ska bevaras konfidentiellt så att obehöriga inte får tillträde. Sista principen 
är nyttjandekravet som framhåller att data som inhämtats endast används för 
forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Ett problem som eventuellt kan få etiska implikationer är att vetenskapliga artiklar är 
skrivna på engelska vilket kan bidra till att språkliga nyanser inte upptäcks och 
texterna kan misstolkas (Skott, 2012). Det lästa materialet i föreliggande uppsats har 
inte förvrängts för att uppnå ett gott resultat i relation till syftet eller för att på något 
sätt spegla studenternas personliga uppfattningar, vilket hade varit högst oetiskt 
(Forsberg & Wengström, 2013). Hela litteraturstudien har strävat efter att ha korrekt 
referatteknik i enlighet med Kjellström (2012) vilket innebär en tydlig källangivelse 
genomgående i arbetet för att påvisa att det inte förekommer plagiat. Plagiat innebär 
att använda andras idéer, processer, ord eller resultat utan att erkänna upphovsmannen 
(Kjellström, 2012) 
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Resultat 
Temat Förstå olikheter beskriver kulturella skillnader och utmaningar vid omvårdad 
av kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar. Temat Överkomma barriärer 
beskriver svårigheter som uppkommer i omvårdnad av kvinnliga asylsökande och 
kvinnliga flyktingar relaterat till både verbal och icke-verbal kommunikation. Temat 
Tyst lidande beskriver upplevelsen av psykisk ohälsa hos asylsökande kvinnor och 
kvinnliga flyktingar. Temat Känsliga ämnen beskriver specifika kvinnliga problem 
vid omvårdad av kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar inom reproduktiv 
vård. Temat Utebliven vård beskriver vissa faktorer som är avgörande om kvinnliga 
asylsökande och kvinnliga flyktingar ens söker vård. 
Tabell 1: Resultatöversikt. Indelad i teman: (1) Förstå olikheter, (2) Överkomma 
barriärer, (3) Tyst lidande, (4) Känsliga ämnen och (5) Utebliven vård.  

Artikel  Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 
Burchill  
(2012) X X  

 
 X 

Carroll et al. 
(2007) X X  X X 

Degni et al. 
(2012) X X X X  
Edward et al. 
(2015) X X   X 
Kurth et al. 
(2010)  X X X  
O’Mahoney et 
al. (2013) X  X  X 
Pavlish et al. 
(2010) X X X X  
Salman et al. 
(2015) X X X   
Samarasinghe 
et al. (2006) X X X  X 

 

Förstå olikheter 
Flera studier visar att kulturella skillnader och värderingar kan påverka omvårdnaden 
av asylsökande kvinnor och kvinnliga flyktingar (Burchill, 2011; Carroll et al., 2007; 
Degni, Suominen, Essén, El Ansari & Vehvyläinen- Julkunen, 2011; Edward & 
Hines- Martin, 2014; O’Mahony & Donnelly, 2013; Pavlish, Noor & Brandt, 2010; 
Salman & Resick, 2014; Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2006). Kultur 
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påverkar synen på hälsa och ohälsa och är avgörande för hur mental ohälsa uppfattas 
(Degni et al.,2011; Pavlish et al., 2010). En studie genomförd i Finland menar att 
kulturella och kommunikativa skillnader är avgörande för kvaliteten på omvårdnaden 
som utförs, och svårigheter relaterat till kulturella skillnader är vanligt förekommande 
i vård av asylsökande kvinnor och kvinnliga flyktingar (Degni et al., 2011). I en 
studie genomförd av Pavlish, Noor och Brandt (2010) med kvinnliga flyktingar och 
asylsökande från Somalia framkommer det att olika kulturella bakgrunder kan leda till 
skilda förväntningar på sjukvården som kan resultera i känslor av frustration mellan 
patient och vårdgivare. Deltagarnas kulturella bakgrund och tidigare vårderfarenheter 
gjorde att de förväntade sig ett botemedel direkt. Istället blev upprepade återbesök 
bokade vilket ledde till ytterligare frustration hos kvinnorna (Pavlish et al., 2010).  
I studier framkommer att kvinnor i olika kulturer har varierande status i familjen och 
samhället, och vanligtvis kommer kvinnorna från en patriarkal kultur där mannen 
bestämmer (Burchill, 2011; Degni et al., 2011; O’Mahony & Donnelly, 2013). 
O’Mahoney och Donnellys (2013) studie framhåller att könshierarkier inom kultur 
och familj ligger till grund för sociala orättvisor som har direkt påverkan på kvinnans 
hälsa. Studien visar att kvinnans flyktingstatus leder till sårbarhet och maktlöshet. 
Vidare i studien berättar kvinnorna att våld i hemmet är accepterat och andra 
eventuella problem hanteras enbart inom familjen (O’Mahoney & Donnelly, 2013). 
Burchill (2011) förklarar att olika kulturella värderingar inom familjer och samhällen 
kan resultera i kvinnors utstötning om mannens våld uppmärksammas. På grund av 
olika kulturella attityder kan kvinnor inte alltid berätta om eventuellt våld i hemmet 
på grund av risken att familjen och vännerna vänder kvinnorna ryggen (Burchill, 
2012).   
Kulturer och religioner är ofta sammanhängande och leder till liknade värderingar, i 
en studie av Salman och Redick (2015) beskrivs irakiska flyktingkvinnors olika syn 
på hälsa. Det framkom att samtliga kvinnor i studien uttryckte en stark tro på att hälsa 
avgjordes av Gud och kvinnorna bad Gud om hjälp i alla skeden av livet. Denna syn 
på hälsa blev problematisk när kvinnorna anlände till USA som styrs av en annan 
kultur och religion (Salman & Redick, 2015). 

Överkomma barriärer 
Kommunikationssvårigheter utmärktes i flera studier som ett stort hinder i 
omvårdnaden av asylsökande kvinnor och kvinnliga flyktingar (Burchill, 2011; 
Carroll et al., 2007; Degni et al., 2011; Edward & Hines- Martin, 2014; Kurth, Jaeger, 
Zemp, Tschudin & Bischoff, 2010; Pavlish et al., 2010; Salman & Resick, 2014; 
Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2006). Språkliga barriärer var ett 
återkommande problem som resulterade i kommunikationssvårigheter mellan 
sjuksköterskan och kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar (Degni et al., 
2011; Edward & Hines- Martin, 2014; Kurth et al., 2010; Samarasinghe et al., 2006). 
En studie av Degni, Souminen, Essén, El Ansari och Vehviläinen- Julkunen (2011) 
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genomförd i Finland framhåller kommunikationsproblem som ett ständigt närvarade 
problem när kommunikation sker genom olika språk. Studien framhåller den mest 
effektiva metoden att kommunicera över språkbarriärerna som ett samspel mellan 
sjuksköterskan och den kvinnliga asylsökande och flyktingen. Vidare beskriver 
studien hur samspelet kan leda till att kulturell förståelse uppnås genom kunskap om 
kulturella normer och religion (Degni et al., 2011). Samma kommunikationsproblem 
framhålls även i en studie av Kurth, Jaeger, Zemp, Tschudin och Bischoff (2010) som 
menar att språkbarriärer är ett stort genomgående problem i vård av asylsökande 
kvinnor och flyktingkvinnor. Problemet blir tydligt när sjuksköterskan ska insamla 
information i samband med vårdbesök (Kurth et al., 2010). Ofta krävs tolk i vård av 
kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar. (Degni et al., 2011; Edward & Hines- 
Martin, 2014; Kurth et al., 2010). Dock finns tolk inte alltid tillgängligt vilket skapar 
frustration hos både patient och vårdgivare och kan bidra till sämre vårdrelationer 
(Kurth et al., 2010). 
En studie av Carroll et al. (2007) genomförd med somaliska flyktingkvinnor visar att 
icke-verbal kommunikation är essentiell i möten med vårdgivaren. Kvinnorna i 
studien förklarar vikten av att vårdgivarna ler, har tålamod, är tillgängliga för samtal, 
är hjälpsamma och tillmötesgående samt visar intresse för kvinnans bakgrund (Carroll 
et al., 2007). Pavlish et al. (2010) beskriver i sin studie vikten av att vårdgivare är 
medvetna om den icke-verbala kommunikationen i vårdandet av kvinnliga 
asylsökande och kvinnliga flyktingar.  
Inom kommunikation hittas även kulturella skillnader som kan bidra till svårigheter i 
omvårdnaden av kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar (Burchill, 2011; av 
Carroll et al., 2007; Samarasinghe et al., 2006). I en studie genomförd av Burchill 
(2011), där 14 distriktssköterskor intervjuades om sina erfarenheter av asylsökande 
och flyktingar, beskrevs att det var sällan sjuksköterskan fick tala ostört med 
asylsökande- och flyktingkvinnor, eftersom det fanns oftast en familjemedlem 
närvarande vilket resulterade i svårigheter att delge kvinnorna fullständig information 
(Burchill, 2011). Samma problem beskrivs i en studie av Samarasinghe, Fridlund och 
Arvidsson (2006) då manliga familjemedlemmar förde kvinnornas talan och 
sjuksköterskorna i studien upplevde detta som nedvärderande mot kvinnan. Pavlish et 
al. (2010) förklarade i deras studie att en kvinna som initialt i vårdbesöket hade sin 
make närvarande som tolk fick möjlighet till ett enskilt samtal med läkare. Vid 
samtalet med läkaren framkom det att kvinnan led av depression och att diagnosen var 
en total skam för maken (Pavlish et al. 2010). Kulturella kommunikationsproblem 
beskrivs också av Carroll et al. (2007) som beskriver att de kvinnliga asylsökande och 
kvinnliga flyktingar önskade bli vårdade av endast kvinnlig personal. Fanns inte 
kvinnliga vårdgivare tillgängliga valde kvinnorna i vissa fall att lämna vårdenheten 
(Carroll et al., 2007).    
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Tyst lidande 
Studier visar att mentala problem och psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos 
kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar (Degni et al., 2011; Kurth et al., 2010; 
O’Mahoney & Donnelly, 2013; Pavlish et al., 2010; Salman & Resick, 2014; 
Samarasinghe et al., 2006). En studie av Kurth et al. (2010) med 80 asylsökande 
kvinnor beskrevs att över hälften av de deltagande kvinnorna behövde stöd och 
eventuellt vård för psykiska problem. Dessa psykiska problem kan ha orsakats av 
ofrivillig flykt från hemlandet, den nuvarande osäkra situationen samt rädsla över en 
oviss framtid (Kurth et al., 2010). Pavlish et al. (2010) framhåller i sin studie med 
somaliska flyktingkvinnor att kvinnorna hade stora psykiska problem, och problemen 
hade ursprung från tidigare levda erfarenheter. Vidare framkommer det i studien att 
de somaliska flyktingkvinnornas kulturella bakgrund kan leda till okunskap om 
psykiska besvär då det inte existerar i deras kultur. Människor med depression inom 
den somaliska kulturen anses vara ”galna” och riskerar utfrysning från samhället 
(Pavlish et al., 2010). En studie av Degni et al. (2011) med somaliska flyktingkvinnor 
fastställer att en stor del av kvinnorna led av svår depression, PTSD, sömnbrist och 
stress. Symtomen är orsakade av svåra psykiska sjukdomar på grund av flykten från 
krig (Degni et al., 2011). Omvårdnad av dessa kvinnor avgörs genom sjukskörskors 
förmåga att förstå kvinnans historia, kultur, religion och hur kvinnornas liv förändrats 
i det nya hemlandet. Dessa faktorer var avgörande för kvinnornas mentala hälsa 
liksom tilliten till sjuksköterskorna (Degni et al., 2011).  
Samarasinghe et al. (2006) beskriver att främst kvinnor som söker asyl påverkas 
psykiskt då deras livssituation under längre tid är osäker samt att kvinnorna saknade 
tilltro för framtiden. Övergångsfasen till nya landet och kulturen upplevdes 
stressande. Sjuksköterskor som vårdat asylsökande kvinnor och kvinnliga flyktingar 
ansåg att speciellt dessa kvinnor upplevde ett livslångt lidande på grund av oro och 
skam över människorna som var kvar i hemlandet eller flyktinglägret. 
Sjuksköterskorna i studien förstod att det inte talades om trauma, förlust och sorg i 
hemmet med kvinnornas familjer (Samarasinghe et al., 2006). I en studie av Salman 
och Resick (2014) med irakiska flyktingkvinnor framkommer det att många av 
kvinnorna uttryckte bland annat dålig psykisk hälsa, ångest och psykiska 
obehagskänslor. Kvinnorna upplevde att deras kropp var frisk fysiskt men inte 
psykiskt. Vidare i studien framkommer det att kvinnorna upplevde förlust, sorg samt 
skuld över att ha lämnat familj och vänner bakom sig. Samtliga kvinnor ansåg det 
psykiskt påfrestande att starta ett nytt liv, vara arbetslös, riskera förlust av bidrag och 
att vara orolig över utveckling av hälsoproblem (Salman & Resick, 2014). 
O’Mahoney och Donnelly (2013) beskriver i sin studie att faktorer som bristande 
socialt och emotionellt stöd, låg socio-ekonomisk status, begränsade språkkunskaper 
och kulturella könsroller kan bidra till utveckling av depression hos kvinnliga 
asylsökande och kvinnliga flyktingar. Kulturellt traditionella könsroller samt 
kulturella föreställning kan påverka kvinnors psykiska hälsa negativt (O’Mahoney & 
Donnelly, 2013).  
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Känsliga ämnen 
Reproduktiv vård och specifika vårdbehov hos kvinnliga asylsökande och kvinnliga 
flyktingar framhålls som problematiskt i flertalet studier (Carroll et al., 2007; Degni et 
al., 2011; Kurth et al., 2010; Pavlish et al., 2010). Preventivmedel uppfattades som ett 
känsligt ämne, dels för att vissa religioner förbjuder användning av preventivmedel 
och dels för att beslut angående användning av preventivmedel inte kunde göras utan 
makens tillstånd (Degni et al., 2011; Pavlish et al., 2010). En studie av Kurth et al. 
(2010) beskriver anledningen till att kvinnor inte använde preventivmedel var 
språkbarriärer och kostnaden för medlet. Studien beskriver vidare att antalet aborter 
hos kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar är högt och kopplar detta delvis 
till att preventivmedel används sparsamt. Vidare beskriver studien att en annan 
anledning till det antalet höga aborter hos asylsökande kvinnor och kvinnliga 
flyktingar är tidigare psykiska trauman och oro över en oviss framtid då risken finns 
att nekas asyl (Kurth et al., 2010). Kurth et al. (2010) beskriver i sin studie hur 
nyblivna mödrar bland asylsökande kvinnor och kvinnliga flyktingar upplever 
hälsoproblem efter födseln. Dessa problem uppstod på grund av bristande socialt stöd 
och stress vilket resulterade i utmattning hos kvinnorna (Kurth et al., 2010).  
I en studie av Carroll et al. (2007) med somaliska flyktingkvinnor framkom det att 
kvinnlig omskärelse är mycket vanligt hos folkgruppen. Vid omskärelse avlägsnas 
hela eller en del av klitoris och även blygdläpparna kan avlägsnas. De somaliska 
flyktingkvinnorna framhävde vikten av kunskap angående kvinnlig omskärelse. 
Respekt för kvinnors privatliv och förståelse samt känslighet rörande kvinnors 
omskärelse ansågs vara av vikt för ett positivt vårdmöte (Carroll et al., 2007).  

Utebliven vård 
Flertalet studier framhåller att vissa faktorer är direkt avgörande om kvinnliga 
asylsökande och kvinnliga flyktingar söker respektive inte söker vård (Burchill, 2011; 
Carroll et al., 2007; Edward & Hines- Martin, 2014; O’Mahoney & Donnelly, 2013, 
Samarasinghe et al., 2006). Burchill (2011) beskriver i sin studie med asylsökande 
familjer dessa faktorer som barriärer, och dessa barriärer är brist på kunskap, rädsla 
för utvisning och språkbrister. Ytterligare faktorer som kan vara avgörande beskrivs i 
en studie av Carroll et al. (2007) som tillgänglighet av tolk, tillgänglighet av 
transportmedel, svag ekonomi och okunskap om vårdmöjligheter. Edward och Hines-
Martin (2014) fastslår att den största anledningen till utebliven vård för asylsökande 
kvinnor och kvinnliga flyktingar är begränsad social integration i samhället vilket 
beror på språk, kultur och strukturella barriärer. O’Mahoney och Donnelly (2014) 
förklarar att fattigdom, asylstatus, diskriminering och dåliga familjerelationer kan 
påverka om kvinnor söker vård. Vidare framhåller studien att rädsla för att söka vård 
kan bero på osäker asylstatus i det nya landet och rädsla för att asylprocessen 
påverkas negativt av vård sökandet (O’Mahoney och Donnelly, 2014). En svensk 
studie hävdar att asylsökande och flyktingar inte ansågs ha någon rätt i svenska 
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samhället vilket försvårade upptäckten av omvårdnadsbehovet hos denna grupp 
(Samarasinghe et al., 2006). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Databaserna som användes i litteraturstudien var CINAHL, PubMed och PsycINFO 
som enligt Forsberg och Wengström (2013) är tillämpbara inom 
omvårdnadsforskning. Litteraturstudien påbörjades med tanken att undersöka 
sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnadsbehovet hos kvinnliga asylsökande och 
kvinnliga flyktingar. Vid artikelsökningarna saknades publicerade artiklar utifrån 
endast sjuksköterskans perspektiv och därför ändrades syftet till att undersöka 
omvårdnadsbehovet hos kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar. Initialt i 
litteraturstudien var ordet vårdmöte med i syftet, detta ändrades till omvårdnadsbehov 
för att skapa relevanta sökord utifrån syftet och inkludera omvårdnadsperspektivet 
(Henricson, 2012). I studiens början var sökordet caring aktuellt för 
artikelsökningarna, dock genererade sökningarna med caring bara ett fåtal extra 
träffar varför caring valdes att exkluderas som sökord då träffarna inte var relevanta 
för studiens syfte. Ordet nursing gav högre antal träffar och fler artiklar som svarade 
på syftet. Artikelsökningar i databaserna gav 351 träffar och antalet kan anses stort då 
det resulterade i endast nio resultatartiklar. Initialt i litteraturstudien genomfördes mer 
begränsade sökningar med sökorden women och female. Dock genererade denna 
begränsning få antal träffar och resulterade i att artiklar relevanta för syftet försvann. 
Därför användes slutligen en bredare sökning med limitations för att hitta alla artiklar 
relevanta för litteraturstudiens syfte.  
I artikelsökningarna läste båda studenterna samtliga titlar och vidare lästes alla 
abstracts som svarade på litteraturstudiens syfte. Utav 130 lästa abstracts svarade  
29 artiklar på litteraturstudiens syfte och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall. Vid sökningar i samtliga databaser framkom 
dubbletter vilket indikerar relevanta sökord och att all relevant data har hittats inom 
ämnet (Henricson, 2012). Artiklar som föll bort efter granskning genom Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningmall på grund av låg vetenskaplig kvalitet var artiklar som 
endast nådde grad III i bedömningen. Ett exempel på en artikel med låg vetenskaplig 
kvalitet var att artikeln saknade etiska aspekter och hade ett missvisande abstract.  
I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) hade alla resultatartiklar blivit 
granskade av en etisk kommitté alternativt redogör artiklarna noggrant för etiska 
överväganden. Båda studenterna granskade först artiklarna individuellt och jämförde 
sedan granskningarna med varandra vilket stärker reliabiliteten i litteraturstudien 
(Henricson, 2012). Denna metod resulterade i nio resultatartiklar.  
Utav resultatartiklarna använde sju artiklar kvalitativ metod och två använde mixad 
metod. Majoriteten av resultatartiklarna använde kvalitativ metod vilket styrker 
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litteraturstudiens trovärdighet då det ger en fördjupad förståelse över kvinnliga 
asylsökande och kvinnliga flyktingars situation (Forsberg & Wengström, 2013). 
Resultatartiklarnas studier var genomförda i Sverige, Finland, Storbritannien, USA, 
Kanada och Schweiz. Dessa länder präglas av västerländsk kultur och därför kan 
litteraturstudiens resultat vara överförbart till svenska sjuksköterskors yrkesutövande. 
Överförbarheten ska dock göras med varsamhet då varje människas upplevelse av 
vård och hälsa är individuell och unik.  
Litteraturstudiens ämne har varit högaktuellt i politik och media under 2015 och är 
fortfarande lika aktuellt. Det går inte utesluta att studenteterns subjektivitet har 
påverkat innehållet, även om arbetet strävat mot att vara objektivt. En svaghet med 
litteraturstudien kan vara att valda ämne belyser ett nytt problem i dagens samhälle 
och nya forskningsstudier om ämnet är begränsade på grund av att det kan ta flera år 
innan forskningsstudier publiceras. Dock styrks valda ämne av att flyktingar och 
asylsökande alltid har funnits. Genomgående under arbetet med litteraturstudien har 
respons mottagits av andra studenter samt från handledare som hade aktuell erfarenhet 
av att utföra studier, och arbetet har reviderats efter mottagen respons vilket ökar 
validiteten och trovärdigheten i litteraturstudien (Wallengren & Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka omvårdnadsbehovet hos kvinnliga asylsökande och 
kvinnliga flyktingar. I resultatet framkom fem teman, och dessa var Förstå olikheter, 
Överkomma barriärer, Tyst lidande, Känsliga ämnen och Utebliven vård. 
Genomgående i litteraturstudiens resultat fanns kulturella och kommunikativa 
aspekter som kan bli avgörande för omvårdnadsbehovet hos kvinnliga asylsökande 
och kvinnliga flyktingar.  
Litteraturstudiens resultat fastställer att kulturella skillnader och värderingar kan 
påverka omvårdnaden av asylsökande kvinnor och kvinnliga flyktingar (Burchill, 
2011; Carroll et al., 2007; Degni et al., 2011; Edward & Hines- Martin, 2014; 
O’Mahony & Donnelly, 2013; Pavlish et al., 2010; Salman & Resick, 2014; 
Samarasinghe et al., 2006). Litteraturstudiens resultat styrks av tidigare studier som 
framhåller svårigheter i omvårdnad av asylsökande och flyktingar relaterat till 
kulturella skillnader och språkliga barriärer (Badger, Clarke, Pumphrey & Clifford, 
2012, Hultsjö & Hjelm, 2005; Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen, & Stronks, 
2010). Litteraturstudiens resultat belyser kulturens påverkan på föreställningar och 
förväntningar på vården och hälsa för kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar 
(Degni et al., 2011; Pavlish et al., 2010; Salman & Resick, 2014). Hultsjö och Hjelm 
(2005) förklarar i sin studie hur okunskap om kulturella värderingar och skillnader 
leder till problem i transkulturella möten inom vården, speciellt när det handlar om 
kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar. En tidigare studie av Suurmond, 
Seeleman, Rupp, Goosen, och Stronks (2010) framhåller kulturkompetens som en 
viktig grundpelare i omvårdnad av asylsökande för sjuksköterskan. Studien beskriver 
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att ökad kulturkompetens hos sjuksköterskor underlättar och förbättrar omvårdnaden 
av asylsökande och flyktingar. Kulturkompetens hos sjuksköterskan innebär att ha 
förståelse för hur kultur formar människors tänkande och agerande (Suurmond et al., 
2010). En studie av Badger, Clarke, Pumphrey och Clifford (2012) visar att brist på 
kunskap om kulturmångfalden i samhället kan begränsa sjuksköterskans möjligheter 
att bedriva god och patientnära omvårdnad. Denna aspekt framhåller Madeleine 
Leininger (2002) i sin omvårdnadsteori. Leininger förklarar i sin teori om 
transkulturell omvårdnad hur skilda kulturer påverkar upplevelsen av hälsa, 
välbefinnande och sjukdom. Leininger belyser vikten av att sjuksköterskan ska ha ett 
öppet sinne för patientens kulturella bakgrund som en förutsättning för holistisk 
omvårdnad (Leininger, 2002). Hela litteraturstudiens resultat kan tolkas som att 
bristande kulturell kunskap och svag kulturkompetens försvårar omvårdnaden av 
kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar. Därför är det viktigt för 
sjuksköterskor att våga utmana sig själva och kontinuerligt införskaffa kunskap för att 
uppnå förståelse om kulturella skillnader. I enlighet med ICNs (2012) etiska kod för 
sjuksköterskor ska sjuksköterskan arbeta för att initiera och främja insatser som 
tillgodoser sårbara gruppers hälsa och sociala behov (ICN, 2012). I omvårdnad av 
kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar är denna kunskap avgörande för 
kvaliteten på omvårdnaden, eftersom dessa kvinnor kan vara särskilt sårbara och 
utsatta på grund av deras kulturella bakgrund. 
Litteraturstudiens resultat visar att mentala problem och psykisk ohälsa är vanligt 
förekommande hos kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar (Degni et al., 
2011; Kurth et al., 2010; O’Mahoney & Donnelly, 2013; Pavlish et al., 2010; Salman 
& Resick, 2014; Samarasinghe et al., 2006). Detta bekräftas i en tidigare studie av 
Hultsjö och Hjelm (2005) som framhäver att detta är ett resultat från traumatiska 
upplevelser i tidigare liv och något som försvårar omvårdnaden. Ett traumatiskt 
förflutet kan leda till psykisk ohälsa och detta är vanligt förekommande hos 
asylsökande och flyktingar som kommer från krigsdrabbade länder (Fennelly, 2006; 
Strijk et al., 2009). Litteraturstudiens resultat visar att kulturella skillnader blir tydliga 
i samband med psykisk ohälsa och beskriver att psykisk ohälsa är oacceptabelt i vissa 
kulturer. Leiningers (2002) soluppgångsmodell beskriver kulturella uppfattningar som 
en stor influens i synen på hälsa. Kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar lider 
ofta av psykisk ohälsa men detta uppmärksammas inte alltid och tycks förklaras av 
kulturens syn på psykisk hälsa. Det framkommer i litteraturstudiens resultat att 
psykisk hälsa är skambelagt och anses oviktigt (Pavlish et al., 2010). Detta kan tolkas 
som anledningen till att många kvinnor lider i det tysta. Litteraturstudiens resultat 
implicerar att omvårdnad ska ges till kvinnorna enskilt utan familjemedlemmar 
närvarande och bäst resultat nås om vårdgivaren är av samma kön. Anledningen till 
att familjemedlemmar närvarade i vårdsituation var ofta på grund av språkbarriärer 
(Pavlish et al., 2010). För att frångå denna anledning bör sjuksköterskan besitta 
kommunikativa strategier för att överkomma språkliga barriärer.   



 

 17

Kommunikationssvårigheter i vård av kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar 
framkom tydligt och genomsyrar litteraturstudiens resultat (Burchill, 2011; Carroll et 
al., 2007; Degni et al., 2011; Edward & Hines- Martin, 2014; Kurth et al., 2010; 
Pavlish et al., 2010; Salman & Resick, 2014; Samarasinghe et al., 2006). 
Litteraturstudiens resultat bekräftas av tidigare studier som hävdar att kommunikation 
är en central del i vårdmötet med flyktingar och asylsökande och språkliga brister 
utgör det största hindret för god omvårdnad (Fennelly, 2006; Hultsjö & Hjelm, 2005; 
Svenberg et al., 2009). Kommunikation är något som både Joyce Travelbee (1971) 
och Madeleine Leininger (2002) framhäver i respektives omvårdnadsteori. Travelbee 
(1971) hävdar att kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap inom 
omvårdnad och kommunikation skapar en mellanmänsklig relation (Travelbee, 1971). 
Enligt Travelbee (1971) krävs tid för att bygga en mellanmänsklig relation och i 
litteraturstudiens resultat beskrivs Pavlish et al. (2010) studie där asylsökande kvinnor 
och kvinnliga flyktingar upplevde den västerländska vården som opersonlig och 
påskyndad. Travelbee (1971) fastslår att sjuksköterskan måste i sitt möte med 
patienten se den unika människan och dennes psykiska, sociala, fysiska och 
existentiella behov för att optimera omvårdnad. Leiningers (2002) omvårdnadsteori 
belyser vikten av att förstå patientens verbala och icke-verbala kommunikation i 
transkulturell omvårdnad. Litteraturstudiens resultat beskriver att icke-verbal 
kommunikation är viktig i omvårdnad av asylsökande kvinnor och kvinnliga 
flyktingar (Carroll et al., 2007).  Leininger (2002) förespråkar vikten av medvetenhet 
om sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck för att undvika missförstånd på grund av 
kulturella skillnader. Det som anses korrekt beteende i en kultur kan vara stötande i 
nästa. Tillämpning av Leiningers (2002) omvårdnadsteori på litteraturstudiens resultat 
kan tolkas genom att sjuksköterskan bör vara kulturellt neutral och inte påverkas av 
egna värderingar och kulturellt betingade attityder i omvårdad av kvinnliga 
asylsökande och kvinnliga flyktingar.  

Konklusion  
Syftet med litteraturstudien var att undersöka omvårdnadsbehovet hos kvinnliga 
asylsökande och kvinnliga flyktingar. I resultatet framkom fem teman som beskriver 
olika omvårdnadsbehov och vad som är avgörande för kvaliteten på omvårdnaden. 
Teman i resultatet beskriver barriärer som uppkommit på grund av kulturella 
skillnader, svårigheter i kommunikation, omfattningen av psykisk ohälsa, kvinnlig 
reproduktiv vård och faktorer som är avgörande i vårdsökande för kvinnliga 
asylsökande och kvinnliga flyktingar. Människor som är asylsökande och flyktingar 
är sårbara och utsatta i samhället och att vara kvinna i denna utsatta situation bidrar 
till ytterligare utsatthet och sårbarhet. Resultatet genomsyras av kulturella värderingar 
och skillnader som kan påverka omvårdnad. Kvinnors kulturella bakgrund kan vara 
avgörande för omvårdnaden i mötet med sjuksköterskan. Resultatet beskriver dagliga 
utmaningar både för sjuksköterskan och kvinnliga asylsökande och flyktingar.  
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Implikation 
Litteraturstudiens resultat indikerar att mer utbildning och ökad kunskap om 
transkulturell omvårdnad för kvinnliga asylsökande och kvinnliga flyktingar är 
nödvändigt för att kunna bedriva god omvårdnad. Forskning om enbart kvinnliga 
flyktingar och kvinnliga asylsökande är begränsad och mer forskning krävs inom 
området för att nå en djupare förståelse om vad denna patientgrupp kräver i 
omvårdnaden. Utbildning inom ämnet kulturkompetens borde finnas på samtliga 
sjuksköterskeutbildningar för att redan där lägga en grund för kulturkompententa 
sjuksköterskor, vilket är något som verkligen behövs i dagens mångkulturella 
samhälle. En icke kulturkompentent sjuksköterska leder till ytterligare barriärer 
försvårar vårdmötet med kvinnliga flyktingar och kvinnliga asylsökande. 
Sjuksköterskor måste kontinuerligt sträva efter kunskap för att förstå hur deras 
attityder, kommunikation och värderingar kan påverka deras arbete.  
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BILAGA A  

 

Tabell 2: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 
Asylsökande Asyl* Asyl* Asyl* 
Flykting Refugee* Refugee* Refugee* 
Omvårdnad Nurs* Nurs* Nurs* 



BILAGA B  

 

 Tabell 3: Sökhistorik 

 
 
× = Antal dubbletter av träffar från tidigare sökningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstra
kt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2016-03-10 CINAHL 

(refugee* OR asyl*) AND nurs* 
[fritext] 
 
Limitation: research articles, 
published 2006-2016, Gender: 
female 40 23 7 4 

2016-03-10 PubMed 

(refugee* OR asyl*) AND nurs* 
[fritext] 
 
Limitation: published 2006-2016, 
Sex: female 179 62 14(4×) 3 

2016-03-10 PsycINFO 

(refugee* OR asyl*) AND nurs* 
[fritext] 
 
Limitation: peer-reviewed, 
published 2006-2016, population: 
female 132  45 8(4×) 2 

   351 130 29(8×) 9 



BILAGA C  

 

Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Burchill, J. (2011). Safeguarding vulnerable families: work with refugees and asylum seekers. 
Community Practitioner, 84(2), 23-26 4p. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
CINAHL 

Syfte Var att redogöra för distriktsköterskors erfarenheter av arbete med asylsökande och flyktingar. 
Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv design. 

Urval 14 distriktssjuksköterskor inom samma distrikt med minst två års yrkeserfarenhet. 
Datainsamling Djupgående intervjuer med distriktsköterskor på olika vårdenheter inom samma distrikt. 

Intervjuerna varade mellan 45 minuter och tre timmars med frågor som handlade om 
distriktsköterskornas erfarenheter av arbetet med asylsökande och flyktingar samt eventuella 
svårigheter och problem som uppstått.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån Framework-metoden som är en analysmetod 
med genomgående jämförelser. Teman identifierades utifrån insamlad data som författaren 
diskuterade med objektiva utomstående forskare.  

Bortfall Redovisas ej. 
Slutsats Resultatet av studien framhåller de påfrestningar som distriktsköterskan upplever i arbetet med 

asylsökande och flyktingar. Arbetet med dessa utsatta grupper är komplext och distriktsköterskan 
ansvarar för hälsan hos dessa utsatta grupper. Vidare framhåller studien att kvinnor i dessa 
grupper är extra utsatta och har ofta utsatts för våld, hot eller misshandel av sin partner. Studien 
fann att kvinnors hälsa påverkas av kulturella attityder och att dessa kulturella attityder 
komplicerade vården av kvinnorna då det var ovanligt att kvinnan fick tala för sig själv och ta 
egna beslut.   

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II, 77 % 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 
 

Referens Carroll, J., Epstein, R., Fiscella, K., Gipson, T., Volpe, E., & Jean-Pierre, P. (2007). Caring for 
Somali women: implications for clinician-patient communication. Patient Education & 
Counseling, 66(3), 337-345 9p. 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Var att identifiera egenskaper som förknippas med hälsofrämjande metoder i vården ur somaliska 
flyktingkvinnors perspektiv.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv design. 

Urval Samtliga deltagare var vuxna kvinnor födda i Somalia och bosatta i Rochester, New York. 45 
deltagare rekryterades och efter ett snöbollsurval blev 34 kvinnor deltagare.   

Datainsamling Individuella djupgående intervjuer genomfördes med samtliga deltagare och spelades in. 
Intervjuerna fokuserade på kvinnornas uppfattningar angående hälsa. 

Dataanalys Insamlad data analyserades genom grounded theory-metoden, en kodningsmetod som skapar 
övergripande teman utifrån data.  

Bortfall Redovisas ej. 
Slutsats Studiens resultat framhåller att effektiv kommunikation ansågs vara viktig för god omvårdnad. 

Effektiv kommunikation innebär god icke-verbal kommunikation genom bland annat att 
vårdgivaren ler, visar intresse för kvinnornas kulturella bakgrund och har tålamod. Det 
framkommer i studien att de somaliska flyktingkvinnorna helst ville vårdas av kvinnliga 
vårdgivare för detta ansågs underlätta kommunikation kring privata och känsliga ämnen. Även 
tillgång till hälso-och sjukvård med kvinnlig personal och hälsofrämjande program på kommunal 
nivå ansågs vara viktigt för god vård enligt de somaliska flyktingkvinnorna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 89% 
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Artikel 3 

 

 

Referens Degni, F., Suominen, S., Essén, B., El Ansari, W., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2012). 
Communication and Cultural Issues in Providing Reproductive Health Care to Immigrant Women: 
Health Care Providers' Experiences in Meeting Somali Women Living in Finland...[corrected] 
[published erratum appears in J IMMIGRANT MINORITY HEALTH 2012; 04(2):344]. Journal 
Of Immigrant & Minority Health, 14(2), 330-343 14p. doi:10.1007/s10903-011-9465-6 

Land  
Databas 

Finland 
CINAHL 

Syfte Var att undersöka läkares, sjuksköterskors och barnmorskors kommunikation vid reproduktiv- och 
mödrahälsovård till somaliska kvinnor i Finland.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Innehållsanalys.  

Urval Tio läkare och 17 sjuksköterskor/barnmorskor från fem olika kliniker i olika städer. 
Datainsamling Individuella intervjuer samt fokusgruppsintervjuer genomfördes med deltagarna på engelska som 

spelades in. Individuella intervjuer varade cirka 60 minuter och fokusgruppsintervjuerna cirka 30 
minuter.  

Dataanalys Insamlad data transkriberades genom att anteckningar efter intervjuer sorterades och organiserades 
samt allt intervjumaterial lyssnades på upprepade gånger. Insamlad data jämfördes för att hitta 
skillnader och likheter. Nästa steg var kodning och kategorisering av deltagarnas berättelser som 
resulterade i två teman; kommunikation och kultur. 

Bortfall Redovisas ej.  
Slutsats I studiens resultat framkom det att kommunikation och kultur skapar problem och komplicerade 

vården av somaliska flyktingkvinnor för hälsovårdspersonalen. Sjuksköterskorna ansåg det svårt 
att bygga en relation med kvinnorna för att de talade olika språk. Vidare blev de somaliska 
flyktingkvinnornas kulturella attityder ett problem vid reproduktiv vård då kvinnorna inte önskade 
bli vårdade av manliga vårdgivare. Fanns inte kvinnliga vårdgivare tillgängliga ansåg kvinnorna 
att vården kunde utebli. Resultatet visade att strukturella barriärer för vård måste adresseras och 
personcentrerad kommunikation är essentiellt för att överkomma kulturella problem.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 80% 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Edward, J., & Hines-Martin, V. (2015). Exploring the Providers Perspective of Health and Social 
Service Availability for Immigrants and Refugees in a Southern Urban Community. Journal Of 
Immigrant & Minority Health, 17(4), 1185-1191 7p. doi:10.1007/s10903-014-0048-1 

Land  
Databas 

USA 
PsycINFO 

Syfte Var att beskriva vårdgivarens perspektiv på hälsa och sociala behov för migranter och flyktingar i 
en stor stad i södra USA med stor ökning av antalet utlandsfödda.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ och kvantitativ metod.  
Etnografisk design. 

Urval Tio deltagare valdes ut efter snöbollsurval och efter syftet till studien. Alla deltagare var anställda 
inom hälso-och sjukvården eller socialtjänsten från både privata och kommunala sektorn. 
Deltagarna valdes ut på grund av att deras sektor har det högsta antalet utlandsfödda i staten. 

Datainsamling Data insamlades genom djupgående individuella intervjuer som spelades in samt genom enkäter, 
observationer och dokumentgranskning. Dokumenten som granskades var bland annat från 
broschyrer, web-baserad information och deltagarnas arbetsbeskrivning. Intervjuerna var semi-
strukturerade och frågorna var skapade för studien syfte samt varade i drygt 60 minuter. Enkäterna 
innehöll frågeställningar om deltagarnas bakgrund och yrkeserfarenhet.  

Dataanalys Insamlat materialet transkriberades och analyserades i NVivo, ett datoriserat kvalitativt 
stödprogram för kvalitativ data. Materialet kodades och kategoriserades för att bilda teman inom 
hälsobehov och sociala behov hos migranter och flyktingar. 

Bortfall Redovisas ej.  
Slutsats Det framkom i studien att de största sociala behoven hos migranter och flyktingar var relaterade 

till begränsad social integration i samhället som berodde på olika språk, kulturella skillnader och 
strukturella barriärer. Språk och kulturella barriärer kunde underlättas med tolk men tolk fanns 
inte alltid tillgängligt trots lagstiftning angående rätt till tolk. Vidare beskrev studiens resultat att 
brist på kulturell och språkligt kompetent sjukvårdspersonal var ett stort hinder för att söka vård 
för flyktingar.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 81% 
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Artikel 5 

 
 

Referens Kurth, E., Jaeger, N., Zemp, E., Tschudin., & Bischoff, A. (2010). Reproductive health care for 
asylum-seeking women a challenge for health professionals. BMC Public Health 10:659 

Land  
Databas 

Schweiz 
PubMed  

Syfte Var att identifiera hälsoproblem relaterade till kvinnovård hos asylsökande kvinnor i Schweiz.  
Metod:  
Design 

Mixad metod. 
Deskriptiv design. 

Urval Första deltagargruppen var 88 kvinnliga asylsökanden som behandlades på ett kvinnosjukhus i 
Schweiz. Andra deltagargruppen bestod av 10 vårdgivare med olika titlar som efter inbjudan 
tackat ja till att delta i studien. Vårdgivarna bjöds in till studien på grund av att de besatt mest 
erfarenhet av arbete med asylsökande.  

Datainsamling Kvantitativ data som användes inhämtades från de asylsökande kvinnornas patientjournaler. 
Kvalitativ data som användes insamlades genom semi-strukturerade intervjuer med vårdgivarna 
samt information från patientjournalerna. Intervjuerna spelades in och frågorna fokuserades på 
vårdgivarnas erfarenheter av att vårda asylsökande kvinnor. 

Dataanalys Insamlad kvantitativ data analyserades genom SPSS statistical software för en deskriptiv analys av 
ålder, variation av diagnoser och åtgärder. Insamlad kvalitativ data transkriberades och 
analyserades enligt grounded theory-metoden. Efter analysen kodades och kategoriserades 
materialet och resulterade i teman som redovisas i resultatet.  

Bortfall Åtta av de asylsökande kvinnorna exkluderades på grund av att patientjournalerna saknades.  
Slutsats De främsta hälsoproblemen hos kvinnorna inkluderade en hög grad av aborter och psykosocial 

stress på grund sin livssituation. Språkliga hinder identifierades som ett stort problem för 
vårdgivarna vid omvårdnaden av kvinnorna. Vårdgivarna stod inför en emotionell utmaning i 
vårdandet av asylsökande kvinnor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 93% 
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Artikel 6 

 
 

Referens O’Mahoney, J.M. & Donnelly, T.T. (2013). How does gender influence immigrant and refugee 
women’s postpartum depression help-seekeing experiences? Journal of Psychiatric and Mental 
Health Nursing, 20, 714-725. doi: 10.1111/jpm.12005 

Land  
Databas 

Kanada. 
PubMed. 

Syfte Var att undersöka om könsroller, ras och klass påverkar hur kvinnliga migranter och flyktingar 
söker vård för förlossningsdepression.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Etnografisk design. 

Urval Deltagarna valdes ut efter syftet och efter specifika kriterier. Deltagarna skulle bland annat vara 
över 18 år, inte vara europeiska, ha migrant- eller flyktingstatus, bott i Kanada <10 år. Trettio 
kvinnor valdes ut som deltagare i studien, utav dessa var 22 immigranter och åtta flyktingar. 

Datainsamling Data insamlades genom inspelade intervjuer med målet att finna överensstämmande information 
angående kvinnornas vårderfarenhet. Intervjuerna var semistrukturerade med öppna frågor och 
följde riktlinjer anpassade för frågor om kvinnors välmående. Intervjufrågorna skapade insikt i hur 
kön och strukturella hinder påverkar kvinnornas liv och kontakt med hälso- och sjukvården. 

Dataanalys Insamlad data från intervjuerna lyssnades på upprepade gånger och transkriberades för att försäkra 
god validitet. Data analyserades och kodades till teman som redovisas i resultatet. 

Bortfall Redovisas ej. 
Slutsats Studiens resultat visade att en osäker migrationsstatus påverkade flyktingkvinnors emotionella 

välmående och psykiska hälsa. Resultatet visade att flyktingkvinnorna upplevde många komplexa 
könsrelaterade utmaningar och faktorer när de söker vård. Dessa påverkande faktorer var bristande 
socialt stöd, låg socio-ekonomisk status, begränsade språkkunskaper och krävande könsroller. 
Dessa faktorer ökade risken för utveckling av depression hos flyktingkvinnorna. Vårdgivarna bör 
arbeta för att öka kunskapen angående kulturella attityder och värderingar som kan vara avgörande 
i omvårdnaden.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 93% 
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Artikel 7 

 
 

Referens Pavlish, C., Noor, S. & Brandt, J. (2010). Somali Immigrant Women and the American Health 
Care System: Discordant Beliefs, Divergent Expectations, and Silent Worries. Soc Sci Med., 
71(2), 353-361. doi: 10.1016/j.socscimed.2010.04.010 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Var att undersöka faktorer som påverkade somaliska flyktingkvinnors syn på hälsa och sjukvård. 
Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Ecological framework-metoden 

Urval Information om studien delades ut via flygblad och deltagarantalet blev 57 kvinnor. Kvinnorna var 
mellan 18-80 år och hade varit bosatta i USA mellan en vecka och 20 år. Majoriteten av 
deltagarna kom från flyktingläger. Ytterligare 13 deltagare valdes ut från olika organisationer som 
har mycket erfarenhet av arbete med somaliska kvinnor och refereras till som ”nyckelinformanter” 
i studien. 

Datainsamling Intervjuer i fokusgrupper med 8-13 somaliska kvinnor per grupp där olika frågor angående hälsa- 
och sjukvårdsupplevelser ställdes. De 13 nyckelinformanterna intervjuades individuellt om sina 
erfarenheter kring somaliska kvinnor. Alla intervjuer spelades in. 

Dataanalys Inspelad data transkriberades och analyserades i kodningsprogrammet Atlas.ti som assisterade 
författarna i kodningsarbetet. Samtliga författare gjorde individuella kodningar som jämfördes för 
att uppnå konsensus. Nästa steg var kategorisering av koderna som resulterade i sex kategorier 
som presenterades i resultatet. 

Bortfall Redovisas ej. 
Slutsats Somaliska flyktingkvinnors syn på hälsa motsatte sig den västerländska medicinen genom olika 

förväntningar på vård. Kvinnorna i studien förväntade sig att bli botade efter sjukhusbesök men 
blev istället bokade upprepade återbesök. Detta tillsammans med korta och påskyndade vårdbesök 
ledde till frustation hos flyktingkvinnorna. Studien beskrev att somalisk kultur påverkar synen på 
psykisk hälsa, inom kulturen är psykisk ohälsa är tabubelagt och vid psykiska diagnoser som till 
exempel depression anses personen vara ”galen”. Reproduktiv vård inom den somaliska kulturen 
är ett känsligt ämne och preventionsmedel var inte alltid tillåtet. Studiens resultat beskrev vidare 
vikten av god icke-verbal kommunikation för vårdgivaren genom att utstråla värme och vara 
tillmötesgående.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 75% 
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Artikel 8 

 
 

Referens Salman, K., & Resick, L. (2015). The Description of Health Among Iraqi Refugee Women in the 
United States. Journal Of Immigrant & Minority Health, 17(4), 1199-1205 7p. 
doi:10.1007/s10903-014-0035-6 

Land  
Databas 

USA 
PsycINFO 

Syfte Var att förstå beskrivningen av hälsa hos irakiska kvinnliga flyktingar samt deras hälsostatus och 
hälsoupplevelser under integrationsfasen i USA. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv design. 

Urval Flygblad delades ut och 40 kvinnor anmälde intresse. Av de 40 kvinnor som anmälde intresse 
valdes 12 deltagare ut efter snöbollsurval och efter studiens syfte. De utvalda deltagarna var alla 
irakiska flyktingkvinnor i åldern 21-67 år. 

Datainsamling Individuella intervjuer genomfördes och spelades in på band. Frågorna var beskrivande och rörde 
kvinnornas hälsa och uppfattningar kring ämnet. Intervjuerna tog mellan 60-90 minuter och 
varade tills alla frågor var besvarade. En uppföljande intervju genomfördes 2-3 veckor efteråt för 
att klargöra vissa frågor.  

Dataanalys Insamlad data transkriberades och översattes till engelska. Samtliga forskare granskade 
individuellt insamlad data och skapade teman. Tillsammans jämförde forskarna all individuell 
kodning och nådde konsensus med slutgiltiga teman.  

Bortfall Två kvinnor uteblev efter första intervjun av personliga skäl. 
Slutsats Kvinnorna beskrev hälsa på olika sätt: gåva från gud, förmågan att fungera, frånvaro av psykiska 

symtom och vikten av säkerhet och stabilitet. Resultatet visade att denna sårbara grupp har unika 
psykiska, mentala, ekonomiska och sociala problem relaterade till hälsa.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 90% 
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Artikel 9 

 

Referens Samarasinghe, K., Fridlund, B., & Arvidsson, B. (2006). Primary health care nurses' conceptions 
of involuntarily migrated families' health. International Nursing Review, 53(4), 301-307 7p. 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Var att genom sjuksköterskans perspektiv beskriva hälsa hos ofrivilligt migrerande familjer. 
Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv och explorativ design. 

Urval Trettiofyra sjuksköterskor inom primärvården valdes ut från två olika kommuner där kön, ålder, 
etnicitet, civilstatus och familjesituation, yrkeserfarenhet som sjuksköterska och 
specialistutbildning avgjorde urvalet.   

Datainsamling Intervjuer som pågick cirka 60 minuter genomfördes individuellt med samtliga deltagare med 
frågor om deras erfarenheter inom ämnet. Intervjuerna spelades in på band.  

Dataanalys Samtliga intervjuer analyserades i fem steg. (1) Forskarna läste all data för att få en känsla för den 
insamlade datan. (2) Utsagor som berörde syftet valdes ut och gjordes mottaglig för vidare analys. 
(3) En kort beskrivande sammanfattning skapades av samtliga intervjuer och (4) sedan jämfördes 
sammanfattningarna för att hitta likheter och skillnader. (5) Sist genomfördes ytterligare 
jämförelser för att fastställa kategorier och underkategorier.   

Bortfall Redovisas ej. 
Slutsats Studiens resultat visade att sjuksköterskorna uppfattade övergången till nya livet mycket stressigt 

för den ofrivilligt migrerade familjen. Olika faktorer spelade in för hur familjen anpassade sig 
under övergångsfasen. Kvinnans roll i dessa familjer kan vara problematisk på grund av kulturers 
olika kvinnosyner. Sjuksköterskan kan vara behjälplig genom kunskap om familjens tidigare och 
nuvarande livssituation.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85 % 
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