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Abstrakt 
 
Bakgrund: Filippinerna bedriver både statlig och privat sjukvård där den privata 
sjukvården är det dyraste alternativet. Rapporter visar att sjuksköterskor ansvarar för upp 
till 60 patienter åt gången och att en säng på sjukhuset ibland delas av flera patienter på 
grund av resursbrist. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa filippinska sjuksköterskors uppfattning av vården 
på Filippinerna. 
Metod: En empirisk studie med kvalitativ forskningsmetod där nio sjuksköterskor på 
privata och regeringsstyrda sjukhus i Cebu, Filippinerna intervjuades. Resultatet 
analyserades sedan med manifest innehållsanalys. 
Resultat: Av sjuksköterskorna som intervjuades upplevde alla utom en, stress på sin 
arbetsplats. Majoriteten av sjuksköterskorna hade funderingar på en utlandsflytt där 
arbetsmiljö, underbemanning, ekonomi och hög överbelastning låg som grund.  
Slutsats: Det filippinska sjukvårdssystemet har enligt studiens resultat brister som får 
konsekvenser för personal och patienter. Sjuksköterskornas situation ledde till stress och 
missnöje. En av flera stressfaktorer var att patienter som inte kunde betala för sig uteslöts 
från vården, ett faktum som fick följer som dödsfall.  
 
Nyckelord: Filippinska sjuksköterskor, uppfattning, sjukvård, kvalitativ studie,                       
                         Kvalitativ innehållsanalys. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 
Abstract  
 
Background: The Philippines carries both public and private healthcare where the 
private health care is the most expensive option. Reports indicate that nurses are 
responsible for up to 60 patients at a time and that one bed in the hospitals sometimes are 
shared by several patients, due to lack of facilities. 
Aim: The purpose of this study was to elucidate Filipino nurses' experiences of health care 
in the Philippines. 
Methods: An empirical study with qualitative research in which nine nurses from private 
and government-operated hospitals in Cebu, Philippines were interviewed. The results 
were then analyzed with content analysis. 
Results: Of all the nurses that were interviewed all except one, experienced stress at work. 
The majority of the nurses were thinking of moving abroad and the working environment, 
staff shortages, economy and overloaded hospitals played a major role. 
Conclusion: The Philippine health care system has according to the study´s result 
weaknesses which have implications for both staff and patients. Nurse’s situation leads to 
stress and dissatisfaction. One of several stress factors was that patients who could not pay 
for themselves were excluded from care, a fact that led to consequences as death.   
 

Keywords: Pilipino nurses, perception, health care, qualitative study, qualitative content 
analysis.   
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Inledning 

En central fråga för de politiker som ansvarar för finansieringen av sjukvård i ett U-land är 

hur de drar ner på kostnader utan att påverka hälsan hos befolkningen, speciellt hos de 

med låg inkomst (Hotchkiss 1998). Upplevelser inom vården kan ibland avskräcka 

människor från att söka vård trots att hälsoproblem är ett av människans största 

bekymmer. Granskning a servicekvalitet i U-länder är något som intresserar forskare där 

de största frågeställningarna tycks vara, vem som får bra vård och vilka kriterier som krävs 

för att få den. En viktig faktor som spelar roll för patientens uppfattning av vården är 

sjukhuspersonalens bemötande och agerande där lyhördhet och god kommunikation är av 

stor betydelse (Andaleeb 2001). En annan studie visar att patienter anser god teknik och 

bekvämlighet som viktigt. Men även denna studie påvisar att den goda relationen mellan 

vårdare och patient är en av de viktigaste faktorerna. (Weitzman 1995). 

 

Bakgrund 

Filippinerna  

Utrikesdepartementet Sverige (2014) beskriver Filippinerna som ett av de mest folktäta 

länderna i Sydostasien. Samtidigt som dödsantalet minskat har antalet födda per år ökat. 

Många åker utomlands då landet lider av stor arbetslöshet och år 2008 beräknades nio-

elva miljoner av invånarna arbeta utomlands. Landet har en stark presidentmakt med ett 

flerpartisystem där inflytelserika familjer dominerar politiken och styr landet. Filippinerna 

har en stor statsskuld och en stor utmaning är att få bukt på den, samt minska fattigdom 

och beväpnade konflikter som länge funnits internt i landet. Respekten för mänskliga 

rättigheter växer i landet då ett av presidentens vallöfte 2010 var att bekämpa fattigdom. 

Filippinerna har ett av Sydostasiens största ekonomier och utsikterna ser goda ut. Detta 

beror delvis på en stark inhemskt konsumtion och goda resultat inom tillverknings -och 

byggindustrin. Däremot får inte alla ta del av pengarna som finns och fattigdomen är i 

nuläget utbredd. Av filippinska medborgare arbetar 10 procent utomlands. En stor andel 

av pengarna skickas tillbaka för att försörja familjemedlemmar och är därmed den största 

inkomstkällan i landet. 

 

Den filippinska sjukvården  

Filippinerna erbjuder både privat och statlig sjukvård. Sjukvården som drivs av staten 

riktas vanligen in på människor med låg inkomst. Sjukvården på ett statligt sjukhus är 

avsevärt billigare men inte gratis och därför händer det att människor försöker att
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behandla sig själva i hemmet.  En del politiker menar att landet borde ha ett system där 

invånare får betala en summa för sjukvård beroende på vart man bor, men ett problem 

som ändå förmodas uppkomma är att identifiera vem som är fattig och inte. 

Konsekvenserna av att inte få adekvat sjukvård kan bli livsavgörande (Ching 1995). På 

Filippinerna är de statliga sjukhusen i genomsnitt mer fullsatta än de privata och de har 

dessutom en begränsad tillgång till mediciner. I staden Cebu har överbeläggningen blivit 

så stor att kvinnor blir tvungna att dela sängar på förlossningsavdelningar, ofta tvingas två 

till fyra kvinnor dela på en och samma säng. En studie visar dock att många kvinnor föder 

sina barn i hemmet och en av anledningarna till detta är att transporten till sjukhuset 

kostar för mycket. (Hotchkiss 1998) 

 

Perinn et al. (2007) beskriver Filippinerna som det land i världen där flest sjuksköterskor 

valt att åka till utlandet för att arbeta och att detta kan ha resulterat i att sjukvården i 

landet har blivit sämre. Det är många faktorer som gör att sjuksköterskorna väljer att 

flytta. Den ekonomiska situationen i landet påverkar sjukvårdsbudgeten och leder till 

dåliga löner, förmåner och försämrad vårdstandard.  

 

Rapporter visar att sjuksköterskor på en del sjukhus ansvarar för mellan 40-60 patienter 

åt gången. En studie gjordes bland sjuksköterskor på Filippinerna år 2007 för att 

undersöka varför många inom yrket valde att åka utomlands för att arbeta. Studien visade 

att faktorer som bidrog var låg inkomst, överfulla sjukhus, stressig arbetsmiljö och en 

instabil ekonomisk situation i landet. Många av sjuksköterskorna kände förtvivlan och 

hopplöshet och detta ansågs vara ett av skälen till att de flesta vårdarbetare inte valde att 

återvända till landet (Lorenzo et al. 2007). 

 

Relationens betydelse 

Tejero (2009) understryker betydelsen av att samla information om både sjuksköterskan 

och patientens beteende vid forskning kring deras relation. Resultatet i en studie där 

observationer och intervjuer med både patienter och sjuksköterskor genomfördes visade 

att relationen blev bättre vid långa möten än korta. Vidare visade det att engagemang och 

öppenhet från båda parter hade stor betydelse för hur bra relationen blev. Icke verbal 

kommunikation visade sig vara en annan viktig faktor vid uppbyggandet av en god 

relation, liksom att sjuksköterskan visade empati för vårdtagaren. 

Eide och Eide (2009, 118) beskriver gott bemötande som en viktig del i omvårdnaden. 
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Ibland löser den goda kommunikationen etiska problem inom vården och den viktigaste 

relationen en vårdgivare har är den med patienten och dess anhöriga. Strömberg (2010, 

197-199) menar att en patient hamnar i automatiskt underläge när hon eller han söker 

vård.  Anledningen till detta är att patienter är i en underordnad position till 

vårdpersonalen då det är personalen som bär på expertkompetensen. Oavsett kön, ålder, 

sexualitet, utbildningsnivå och klass är patienten beroende av att personalen gör vad de 

kan för patientens bästa. Problem uppkommer då vårdarbetarens värderingar utgör en 

grund för vårdutförandet. Det kan bidra till att patienter beroende på till exempel etnicitet 

och sexualitet blir behandlade annorlunda. Men faktum är att diskriminering sker inom 

sjukvården och förutom att det är kränkande kan detta leda till felbehandling och att de 

som drabbas får en sämre vård än andra samhällsgrupper. Människor som arbetar i 

vården bildar många olika relationer som alla aktualiserar etiska frågor och dilemman. 

 

Mänskliga rättigheter  

Etik och moral handlar till stor del om normer och värderingar. Ett exempel på en 

värdering är något vi tycker är bra eller dåligt och normer kan liknas med regler som styr 

vårt handlade i en relation till andra och oss själva. Moraliska och etiska funderingar är 

något som förekommer överallt, inte minst inom sjukvården. Humanism är en åskådning 

där människan inte enbart ska betrakta världen, utan även förändra den. Detta synsätt 

lägger tonvikten på det mänskliga och respekten för allt mänskligt liv. Humanitetsidealet 

omfattar idag att alla människor är lika mycket värda, tolerans, människovänlighet och 

likhet inför lagen inom bland annat sjukvården (Öresland & Lutzen 2009, 359-364). 

Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) stipulerar att alla 

människor är födda fria och har lika värde och rättigheter. Etiska riktlinjer inom 

sjukvården och medicinsk behandling vilar sedan dess på dessa obestridliga rättigheter. En 

rättighet är tillgång till god sjukvård men faktorer som fattigdom, krig och naturkatastrofer 

påminner oss om att det finns en stor ojämlikhet när det kommer till sjukvård idag.  

 

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2012) ska fungera som en vägledning för handlingar 

baserade på sociala värden och behov. Koden kontrolleras regelbundet och ändras utifrån 

sjuksköterskors verklighet och aktuellt hälsobehov bland befolkningen. Respekt för 

mänskliga rättigheter, rätten till ett värdigt liv och att patienten får ett respektfullt 

bemötande ska vara grunden för sjuksköterskor i vardagliga beslut. Sjuksköterskor har rätt 

att avstå från aktiviteter som bryter emot detta. 
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Motiv för studien  

Det har inte gjorts många studier med sjuksköterskor angående deras arbetssituation på 

Filippinerna. I dagsläget är en arbetsmiljö med stress och långa arbetstider ett stort 

problem vilket leder till att sjuksköterskors hälsa äventyras. En studie bland Filippinska 

sjuksköterskor visade att 40 procent upplevde arbetsrelaterade sjukdomar eller skador det 

senaste året och dessutom upplevde 80 procent ryggsmärtor. Fler studier bör göras med 

sjuksköterskor i landet för att minska missnöje och få en säkrare arbetsmiljö (Castro, 

Cabrera och Gee 2009).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa filippinska sjuksköterskors uppfattning av vården på 

Filippinerna. 

 

Metod 

Tillvägagångssätt 

Genom att göra en kvalitativ studie utvecklas en fördjupad kunskap om mänskliga 

upplevelser, händelser, processer samt relationer kring bemötande (Willman, Stoltz, 

Bahtsevani 2011, 52). Huvudområdet är omvårdnad och genom studien studeras relationer 

och händelser mellan sjuksköterska och patient. Tillvägagångssättet var att intervjua 

sjuksköterskor för att få en fördjupad inblick i deras syn kring omvårdnadsarbetet på deras 

arbetsplats.  

 

Urval 

Via en kontaktperson skickades ett informationsbrev ut till sjukhuschefer på två sjukhus, 

som därefter kontaktades för att få tillstånd om att intervjua sjuksköterskor (se bilaga 1). 

Brevet var godkänt enligt informationskravet vilket betyder att det innehöll bestämmelser 

där personerna som medverkar i studien fick information om projektets syfte och upplägg. 

Alla moment samt de vinster studien kunde resultera i, var väl beskrivna. Det fanns även 

beskrivet vad en medverkan innebar och vilka eventuella risker för skada som fanns, samt 

att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan förklaring. I 

informationsbrevet lämnades namn och kontaktinformation för övriga upplysningar. Ett 

muntligt godkännande av sjukhuschefen mottogs vid ankomst till Filippinerna och 

därefter kontaktades respondenter som hade rätta kriterier (Olsson, Sörensen 2011, 84). 



5 

 

Under studiens gång förväntades att deltagare eventuellt kunde dra sig ur eller få 

förhinder. Målet var att göra ett få antal men väl utförda intervjuer istället för ett stort 

antal slarvigt gjorda, för att få en bättre kvalité på resultatet och för att kunna få en god 

överblick i materialet då intervjuerna var klara. I enlighet med Trost (2005, 119-123) 

gjordes ett bekvämlighetsurval som betyder att deltagare som fanns lättillgängliga och 

samtidigt var av betydelse för syftet med studien, intervjuades. Detta innebar i 

innevarande studie att sjukhuschefer presenterade tillgängliga deltagare som hade den 

kompetens som krävdes, vilka tacksamt togs emot. I enlighet med Olsson, Sörensen (2011, 

112) var studiepopulationen noggrant utvalt där inklusionskriterier och exklusionskriterier 

fanns med. Inklusionskriterierna var att sjuksköterskan skulle ha en aktiv 

sjuksköterskeroll idag och ha arbetat minst ett år vid ett sjukhus på Filippinerna. 

Deltagarna skulle ha utbildat sig på Filippinerna och målet var att endast inkludera dem 

som enbart arbetat i hemlandet. Exklusionskriterierna var sjuksköterskor som inte var 

aktivt arbetande inom yrket och hade jobbat mindre än ett år på ett Filippinskt sjukhus. I 

exklusionskriterierna ingick också sjuksköterskor som utbildat sig eller arbetat i ett annat 

land än Filippinerna. Förändringar under studiens gång skulle ske genom dokumentation 

och därefter motiveras. Målet för studien var att 8-10 sjuksköterskor i varierande kön och 

åldrar skulle medverka. Ett annat mål var att intervjua på både ett privat och ett 

regeringsstyrt sjukhus och att varje intervju skulle hållas inom tidsramen 30-45 minuter. 

 

Datainsamling 

Innan avresan till Filippinerna gjordes provintervjuer med människor som var pålästa 

inom ämnet omvårdnad vilket gjorde att datainsamlingen utfördes med högre validitet. 

Provintervjuerna gav svar på att den tekniska utrustningen fungerade, att tidsramen var 

rimlig, och framförallt att intervjufrågorna var relevanta. Dessutom var detta ett bra 

tillfälle att växa in i rollen som intervjuare. Som stöd under intervjuerna användes en 

intervjuguide som underlag (se bilaga 2), för att få intervjun mer strukturerad samt göra 

det enklare att hålla den satta tidsramen. Innan intervjun påbörjades skedde en kort 

introduktion av intervjuaren som påminde om syftet för studien. Guiden innehöll flera 

frågor med stödord för att inte missa väsentliga delar. Lyhördhet och genuint intresse för 

konversationen var viktiga komponenter vid intervjutillfället för att bekräfta 

respondenten. Målet vid intervjutillfället var att se till att miljön var väl anpassad, i ett 

bokat samtalsrum i anslutning till sjukhuset där intervjun inte riskerade att avbrytas. För 

att aktivt kunna lyssna och visa ett genuint intresse användes en diktafon som spelade in 
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samtalet. Med hjälp av denna kunde intervjun lyssnas på i efterhand och därmed 

minimerades risken att missa viktiga detaljer (Danielson 2012, 167). Intervjuerna 

genomfördes på engelska.  

 

Etiska överväganden 

Studien förhöll sig till etiska ställningstaganden som skyddade deltagare då medicinsk 

forskning i många fall risker och dilemman. Världsläkarförbundet har utarbetat 

Helsingforsdeklarationen som består av etiska principer och vid arbete med denna studie 

tas stor hänsyn till dessa. Deltagarnas hälsa kommer att prioriteras till största möjliga 

mån, det värnas om deltagarnas integritet och patientinformation behandlas 

konfidentiellt. Under studiens gång tas hänsyn till Sveriges etiska och rättsliga 

bestämmelser vad gäller forskning, såväl som Filippinernas. Dock kommer inga nationella 

bestämmelser som strider mot den angivna deklarationen att tillåtas. En bedömning av 

eventuella risker i jämförelse med förväntade positiva effekter gjordes och riskerna 

förväntades kunna hanteras på ett bra sätt (Helsingforsdeklarationen 2013).  

 

I enlighet med Kjellström (2012, 82-85) värnades det om deltagarnas frihet och 

självbestämmelse. När sjuksköterskorna fått information om studien via brev fick de minst 

5 dagars betänketid för att kunna överväga om de ville delta. I brevet som skickades ut till 

sjuksköterskorna informerades det kortfattat och lättförståeligt om det övergripande syftet 

med studien och om vilken uppgift en deltagare skulle komma att ha (se bilaga 3). Det 

beskrevs vilken kunskap studien kunde bidra till, hur lång tid en intervju kunde tänkas ta 

och hur en intervju går till. I denna information fanns ingen antydan till tvång eller press 

och ingen typ av lockelse i form av till exempel kompensation. I brevet lämnades 

information som gjorde det möjligt för sjuksköterskorna att skicka ett email med 

intresseanmälan. För en försäkran om att deltagarna hade förstått informationen som 

skrevs ner i brevet korrekt, bokades ett möte med dem som gjort en intresseanmälan där 

informationen upprepades muntligt. På detta sätt skedde informationen både skriftligt och 

muntligt för att minimera risken för missförstånd. Deltagarna hade även chans att ställa 

frågor vid mötet. För de deltagare som kände sig redo att delta vid mötet skedde det 

slutliga samtycket. När någon uppvisade en tveksamhet ombads dessa att återkomma med 

ett email eller till ett Filippinskt telefonnummer som införskaffades första dagen i landet 

för att vara så lättillgänglig som möjligt. Ett skriftligt samtycke undveks för att minimera 

risken att någon deltagare skulle känna sig tvungen att delta och i ett senare skede tro att 
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underskriften inte gav rätt till att avbryta sin medverkan.  

 

All forskning medför enligt Polit och Beck (2008, 156-157) risker. Många av dessa risker 

minimerades emellertid på flera sätt under studiens gång. Intervjuerna hölls i anslutning 

till sjukhusen, innan eller efter ett arbetspass. Tidpunkten valdes noggrant för att 

deltagarna inte skulle riskera att gå miste om inkomst på grund av förlorad arbetstid eller 

tvingas betala pengar för transport, och på så sätt försättas i en eventuell svår ekonomisk 

sits. Vid studier av detta slag är det också av stor vikt att intervjuaren förhåller sig 

professionellt. Det finns annars risk för att intervjuerna blir för personliga eller att 

deltagarna känner sig pressade och oroliga över att göra bort sig. Dessa risker förutsågs 

och minimerades med hjälp av kunskap inhämtad från den väl utarbetade intervjuguiden. 

En annan riskfaktor var att sjuksköterskorna eventuellt kunde få vetskap om varandras 

medverkan då flera intervjuer hölls i samma rum. Med avseende på detta hölls alltid en 

tids paus mellan varje intervju, ofta en eller flera dagar.  Risken att en deltagare skulle 

känna ånger över sitt deltagande efter intervjun förväntades bli låg eftersom de hade gott 

om betänketid.  

 

Analysmetod 

När intervjuerna var klara transkriberades dessa ordagrant och en manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats gjordes, då studien inkluderar att dra slutsatser av 

erfarenheter. Intervjuerna som genomfördes med enskilda sjuksköterskor kombinerades 

och bildades till en helhet som i slutänden presenterades i resultatet. I slutet på varje 

intervju tilldelades respondenten en kod. Förutom ord noterades händelser som skratt och 

pauser och för att skilja på vad intervjuaren och respondenten sagt noterades talare med 

”I” som i interviewer och ”P” som i participant. Då intervjuerna genomfördes på engelska 

gjorde även transkriptionen det eftersom att det ansågs vara det mest tillförlitliga 

alternativet (Graneheim och Lundman 2004). 

 

Innehållsanalys  

Meningsenheter markerades i texten. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

meningsenhet är en meningsbärande del av texten där ord, meningar och stycken av texten 

hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Meningsenheterna kondenserades och 

abstraherades, för att göra dem mer lätthanterliga. Sedan försågs meningsenheterna som 

hade med syftet att göra, med en kod. Meningsenheterna, kondenserade 
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meningsenheterna och koderna skrevs sedan ner i en tabell. Därefter studerades 

meningsenheterna, de kondenserade meningsenheterna och koderna noggrant vid flera 

omgångar och försäkring om att kodningen stämde med meningsenheternas innehåll. Vid 

genomgången gjordes en del justeringar. Koderna sammanfördes sedan till 

underkategorier för att lyfta fram textens innehåll till en högre logisk nivå och slutligen 

sammanfördes de preliminära underkategorierna till kategorier. Vid analysen valdes ett 

manifest tillvägagångssätt. Med detta tillvägagångssätt beskrevs det som uttrycktes i texten 

med så låg grad av tolkning som möjligt.  

 

Bilaga 1. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 
 

Huvudkategori Underkategori 

Sjuksköterskan har en 
mångfacetterad roll 

Sjuksköterskans funktion  
Skyldigheter gentemot patienter 

Sjuksköterskan har låg status Drömmar kring framtiden 

Sjuksköterskans ekonomi  
 

Resursbrist och ojämlik vård Resurstillgångar 

Tillgång till sjukvård 
  

Övervägande dålig arbetsmiljö  Stressfaktorer på arbetet  

Överbelastade sjukhus 
 

 

Resultat 

Resultatet presenteras under huvudkategorierna: Sjuksköterskan har en mångfacetterad 

roll, Sjuksköterskan har låg status status, Resursbrist och ojämlik vård  samt 

Övervägande dålig arbetsmiljö. 

 

Sjuksköterskan har en mångfacetterad roll 

De tankar och känslor som respondenterna berättade om handlade om kommunikation, 

arbetssysslor, plikter och attityder. Något som tydligt framkom var deras genuina 

inställning till att alla patienter skulle bemötas jämlikt samt deras eftersträvan att hålla sig 

inom ramarna i hur sjuksköterskor bör vara enligt undervisningen i skolan, trots att 

omständigheterna ibland sätter dem i komplicerade situationer och dilemman. 
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                        Oh ja... Vi diskriminerar inte alls när det kommer till kön. Vi är inte 
känsliga när det kommer till kön. Vi behandlar patienter likvärdigt... Det 
spelar ingen roll vilken status de har... Om de är rika eller fattiga eller om 
de är män... Om det har ett annat ursprung eller annan religion. Vi   
behandlar dem lika (Respondent nr.9). 

 
 

Bemötande diskuterades under samtliga intervjuer och beskrevs som en viktig komponent 

i omvårdnadsarbetet. Gemensamt för alla respondenter var uppfattningen om att 

sjuksköterskors viktigaste uppgift vid möten med patienter var att tillfredsställa deras 

behov, både kroppsligt, andligt och mentalt. Trots att de upplevde att patienterna inte 

alltid hade rätt gjordes det yttersta för att bibehålla en god relation med patient och dess 

anhöriga.  

 
                 Sjuksköterskan borde förstå hur patienten känner så att vi kan assistera                
                 dem både andligt och mentalt... även emotionellt (Respondent nr.1). 

 

Några respondenter sa sig ha svårt att hålla humöret uppe i situationer då patienter 

betedde sig på ett sätt som dessa störde sig på. Exempel på situationer då humöret 

förändrades var då patienten var otrevlig eller hade en mycket låg smärtgräns. Den 

negativa känslan förstärktes om avdelningen var stressig, vid sömnbrist och om patientens 

störande beteende upprepade sig vid flera tillfällen.  

 
De säger att vi ska ha... att vi ska vara trevliga hela tiden... Att vi ska le hela 
tiden eftersom att leenden förändrar... hm, vad kallar du det här... Leendet 
kan förändra synen eller humöret hos patienten. Sen är det gånger då 
patienten är väldigt väldigt väldigt irriterande och jag kan bara inte ändra 
mitt ansiktsuttryck och så är det bara (Respondent nr.6). 
 
 

Arbetsuppgifterna var ibland svåra att hinna med och att få struktur på, då dessa var 

många och av varierande slag. Ansvaret hos varje sjuksköterska upplevdes som stort där 

medicindelning, läkarassistans och pappersarbete ingick. Endast en respondent sade sig 

vilja ha mer ansvar än vad som tilldelats. Denna enskilde respondent upplevde att 

läkarnas samarbete inte var tillräckligt och att dem borde ha ett större förtroende då 

sjuksköterskor är de som känner patienten bäst. Respondenten menade patienternas tillit 

till sjuksköterskor dessutom skulle växa och att sjukvården skulle blir bättre för alla.  

 

Dessutom... Patienter frågar om labresultat och det är svårt för vi har inte 
tillåtelse att berätta. För mig är det svårt... för patienten vill att vi svarar... 
eller så tror dem att jag är en dålig sjuksköterska. Ibland ljuger jag och 
säger att jag inte vet. ”Låt oss vänta på läkaren...” och de tittar på mig som 
”va? Varför vet du inte?” (Respondent nr.5). 
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Gemensamt för alla respondenter var att de arbetade med människor i olika åldrar, som 

gav arbetet en variation på gott och ont. Ibland innebar åldersskillnaden mellan 

patienterna på en och samma avdelning att mer tid lades ner på specifika patienter. Detta 

ledde i sin tur till en känsla av otillräcklighet på arbetsplatsen och ett misslyckande i 

yrkesrollen. Bland dessa patienter ingick tonårsmammor, barn, äldre, outbildade och 

patienter med begränsat tal.  Patienter som var svåra att kommunicera med tog ofta längre 

tid att vårda vilket försvårade arbetet trots att kommunikation var en stor del av 

undervisningen i skolan. Det var enligt respondenterna viktigt att kommunicera på den 

enskilde patientens nivå.  

 

Vissa förstår ingen engelska alls. Vi frågar: ”är du Kines?” och dem 
förstår inte ens det. Dem förstår inte ett ord och det är svårt (Respondent 
nr.1). 
 
 

Sjuksköterskan har låg status  

Det som uppkom handlade mestadels om drömmar och visioner, om sjuksköterskans 

ekonomiska situation och om missnöje kring regeringen. Önskan om förändring var 

påtaglig men hoppet var inte stort. Det var mycket svårt eller omöjligt att leva ett 

självständigt liv med lönen som betalades ut, detta ledde till att alla respondenterna som 

deltog i studien var beroende av ekonomiskt stöd ifrån sina anhöriga för att klara av sin 

vardag. Samtliga respondenter bodde därför tillsammans med någon eller några av sina 

familjemedlemmar. 

                           
                          Lönen är inte tillräcklig... Speciellt nu när ja har ett barn. Så om jag 

fortsätter att vara en sjuksköterska så tror jag inte att jag har tillräckligt 
med pengar för att försörja mitt barn (Respondent nr.4). 
 

Alla respondenter hade någon gång i livet haft funderingar på att flytta utomlands för att 

arbeta och majoriteten planerade fortfarande att göra det. De tre som planerade att stanna 

på Filippinerna hade alla blivit föräldrar och angav detta som orsak till sitt beslut. 

Resterande planerade ett liv utanför landet där faktorer som partners, vänner och familj 

inte var ett hinder, för dem var anledningen en värdig lön som senare skulle leda till ett 

mer värdigt liv. För att få arbeta utomlands behövdes visum, arbetslivserfarenhet samt god 

engelska som bedömdes med ett obligatoriskt språktest. Alla som hade planen att arbeta 

utomlands trodde att livet utanför Filippinerna skulle bli enklare än nuvarande liv. 
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                           Det är ganska svårt... men jag kanske verkligen skulle överleva i ett 
annat land... kanske kunde jag få tillåtelse att stanna där och jag kunde 
ta dit min familj... Och vi kunde vara tillsammans och ha ett bra liv 
(Respondent nr. 1).  
 
 

Majoriteten av respondenterna i studien uttryckte ett stort missnöje kring regeringens 

arbete vad gällde sjukvården och speciellt sjuksköterskors situation. De uttryckte känslor 

som hopplöshet, besvikelse och ovärdighet.  

   

                          Regeringen har många problem, det är en enda stor röra. De ger inte de 
rätta förmånerna till människor. Det är därför vi tjänar så lite... Speciellt 
när det kommer till sjuksköterskor. Vi är professionella för vi gick i skolan 
i fyra år och tog examen (Respondent nr.1). 
 
 

Vidare beskrevs hur ett stort antal sjuksköterskor blev tvungna att arbeta som volontärer 

och hur detta var svårt att hantera både mentalt och ekonomiskt. Som volontär på ett 

sjukhus får sjuksköterskor inte betalt. En respondent beskrev hur hon fick tjänsten som 

volontär i utbyte mot att köpa nya stolar till hela avdelningen och att konkurrensen var 

stor. Alla respondenter utom en beskrev ett stort missnöje kring volontärarbete och tyckte 

alla sjuksköterskor var värda en lön efter den drygt fyra år långa utbildningen. 

Respondenten som inte var missnöjd arbetade själv som volontär och  beskrev att hon inte 

var värd en lön då hon glömt mycket av utbildningen men uttryckte samtidigt en känsla av 

längtan efter en fast tjänst. 

 
                         Konkurrensen är väldigt stor. Det är väldigt svårt att bli sjuksköterska. Det 

var så för mig innan jag jobbade på detta sjukhus. Det tog mig två år att bli 
sjuksköterska så jag arbetade som volontär (Respondent nr.2.) 
 
 

Resursbrist och ojämlik vård  

Samtliga respondenter uttryckte ett stort missnöje kring resursbristen på sjukhusen, en 

brist på både mediciner, byggnader och andra hjälpmedel som enligt dem borde finnas för 

att underlätta omvårdnadsarbetet och kunna ge patienter tillräcklig vård. Drygt hälften 

menade att vården inte heller var säker för patienten, de andra menade att vården inte var 

tillräcklig men åtminstone säker.  Medicinen betalades av patienterna själva vilket 

medförde konsekvenser för dem som inte hade råd. Ibland gav sjuksköterskor trots egna 

ekonomiska problem patienten pengar ifrån sin egen ficka. Dessa tillfällen dök upp främst 

vid akuta skeden om patienten behövde en syrgasmask eller liknande men även vid icke 

akuta skeden på grund av medömkan. Hos patienter med bra ekonomi var problemet ofta 

sjukhusets brist på medicin. Patienter tvingades själv ta sig iväg och införskaffa medicin 
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som fattades. 

 

 
Jag jobbar på ett sjukhus och vi har inte tillräckligt med hjälpmedel... Vi 
har inte ens en EKG-apparat. Vi har inte ens en defibrillator så vi 
behöver mer hjälpmedel. Speciellt mediciner... Vi har verkligen brist på 
mediciner och låter patienterna köpa mediciner utanför sjukhuset 
(Respondent nr. 3). 

 

Två olika typer av sjukhus beskrevs under intervjuerna, privata sjukhus och sjukhus styrda 

av regeringen. Respondenterna var eniga om vilka konsekvenser detta bidrog till för 

patienterna. Patienter med mycket pengar sökte vård på privata sjukhus och patienter med 

en sämre ekonomi sökte vård på de regeringsstyrda sjukhus då detta var ett billigare 

alternativ. 

 

Det är inte gratis... Inte som i andra länder... hm... De flesta sjukhus 
accepterar inte patienter som inte har pengar till depositionen och en 
del patienter dör eftersom de inte har pengar till... till att betala, bara 
för depositionen (Respondent nr.6). 
 

 

På de privata sjukhusen fanns alltid möjligheten till ett privat rum och på sjukhusen under 

regeringen var den möjligheten mycket liten. Den vanligaste vårdplatsen på ett sjukhus ägt 

av regeringen är i en så kallad patientsal. I varje sal ingick omkring 50 patientsängar som 

ibland försågs med ett draperi och ibland inte. På vissa sjukhus var det inte självklart att få 

en egen säng i patientsalarna och patienter fick dela, på andra sjukhus fick varje patient en 

egen säng. Respondenterna beskrev att patienter valde rumstyp efter sina ekonomiska 

förutsättningar och genom sitt val kunde de avgöra om patienten var fattig eller rik 

 

                           Respondent: Patientsalarna är svåra... Vissa salar har inga  
draperin så om någonting händer... något akut... så blir det väldigt 
trångt i en sal för alla vill komma och se.  

                           Intervjuaren: Vilka är alla? 
                           Respondent: Patienterna vill komma och se vad som händer. De 

frågar mycket frågor och det är stressande för meningen är att vi inte 
ska svara eftersom det är sekretess men alla kan fortfarande se 
patienten... Det är svårt att inte svara, jag känner mig oförskämd.  
(Respondent nr.5.) 
 

 

Vidare upplevdes att kulturen var olika mellan fattiga och rika. De rika hade pengar som 

ofta medförde en kaxigare attityd och makten att säga hur de ville ha det medan de fattiga 

ofta hade en mer tillbakadragande personlighet. Det kom fram att patienter var i behov av 
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uppmärksamhet i olika former. Rika krävde uppmärksamhet i form av till exempel 

städning medan fattiga ofta var i behov av stöd i form av samtal. Ett flertal respondenter 

beskrev att de med låg inkomst ofta hade sämre utbildning som medförde negativa 

konsekvenser för både sjuksköterskor och dem själva då dem inte alltid förstod 

informationen som gavs ut.  

 

Respondent : Så... Det var den här gravid kvinnan på... Gravid i 
nionde månaden som kommer till vår klinik utan några andra 
undersökningar innan. Du ska bli undersökt flera månader innan 
men hon kom till kliniken vid nio månader. När hon kom skickade 

   vi henne direkt till förlossningen för hon var redo att föda. Så vi vet 
   inte... vi har inga labresultat... vi känner inte henne.... vi känner inte 
   till hennes situation... Så vi hjälper henne att föda barnet och när    
   det är fött får vi reda på att hon har hypertoni och skickar henne till 
   ett annat sjukhus. Det är många såna typer av patienter så...  

Intervjuaren: Hur kände du i  situationen med den gravid kvinnan? 
Respondent: Ja det är en gravid kvinna... vi tyckte synd om    

   henne. Ja vi tyckte synd om henne. För efter allt vi har gjort... alla 
   råd och allt lärande så är det verkligen upp till dem. Vi kan inte    
   tvinga dem att komma till kliniken. Vi försöker förhindra sjukdomar 
   att uppkomma … men vi kan inte tvinga dem. Vad vi gör är... vi   
   nickar och är tysta. Men man blir verkligen besviken       
   (Respondent nr.9) 

 

 

Övervägande dålig arbetsmiljö  

Att arbetsmiljön inte var optimal på både privata och regeringsstyrda sjukhus var något 

som respondenterna var eniga om. Däremot var missnöjet betydligt större kring miljön på 

de regeringsstyra sjukhusen då dessa var de sjukhus som hade flest överbeläggningar och 

byggnader ofta var i sämre skick. Då patienten inte fick tillgång till en egen säng och blev 

tvingad att dela med en eller flera andra patienter upplevde respondenterna moralisk 

stress. En annan stressfaktor i arbetsmiljön var att upp till 50 patienter delade på ett och 

samma rum, dels för att dessa kunde smitta varandra och dels för att sjuksköterskor kunde 

bli smittad och föra detta vidare till sina anhöriga. Sex respondenter uttryckte missnöje 

kring hur de blev behandlade av patienter som betedde sig otrevligt varpå två dessa 

beskrev att den otrevliga attityden oftast fanns hos dem som var rika.  

 
                          Det är ett faktum... den här patienten har Tuberkulos. Så vi på 

sjukhuset har inget skydd emot detta. Så vi riskerar att själva få 
det... För vårat sjukhus är uppbyggt... vårat sjukhus är väldigt litet. 
Alla patienter som kommer in... hm... alla slags sjukdomar 
behandlas i ett väldigt litet område (Respondent nr.8).  

 

Det är svårt att själv ansvara för 20-30 patienter åt gången. Många kände en ständig stress 
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under arbetspasset och en rädsla för att inte hinna med sina arbetssysslor. Stressen 

upplevdes som starkast då antalet patienter var många eller om patienten var allvarligt 

sjuk. Respondenterna oroade sig också över vad patienterna skulle tycka om dem. Vidare 

oroades det över att få samtal från chefen om någon klagade över att deras service inte var 

tillräcklig som en konsekvens av att det var svårt att hinna med. En gemensam och stark 

önskan var ökad bemanning för att minska stressen. Ofta hjälpte patients anhöriga till för 

att underlätta genom att exempelvis hjälpa till med matning.  

 
                           Vi vet att matning tar tid och att vi måste stanna en lång tid (…)  
   Ibland måste vi överföra det på deras anhöriga... Ja... Bara för att 
   hinna klart med våra arbetssysslor (Respondent nr.6). 

 

Vi är väldigt ängsliga när det gäller tid. Vi har väldigt många 
patienter så vi minimerar samtalen med dem och undervisningen 
med (Respondent nr.7). 
 
 

Två respondenter som båda arbetade på ett privat sjukhus beskrev att de var nöjda med 
arbetsmiljön på just deras avdelning. Den ena förklarade att detta berodde på goda 
arbetskamrater och den andra beskrev förlossningsavdelningen som en sal med en positiv 
atmosfär då mammorna blev glada över att se sina bebisar. Dock upplevde de fortfarande 
missnöje med miljön på resten av sjukhuset. En enda respondent upplevde ingen stress 
som en negativ faktor i arbetsmiljön. 
 
 
                           Respondent: Jag är en stressfri person! 

Intervjuaren: Jaså? 
Respondent: Jag måste lämna stressen hemma... 
för mig... Jag är en positiv person och jag älskar att 
jobba i med människor så mycket. Om jag någonsin 
lider av stress så lämnar jag det hemma. Jag tar inte med mig det 
till arbetet.  
 

 
Diskussion  

Resultatdiskussion  

En kvalitativ metod valdes eftersom den ansågs svara på syftet att syftet med studien var 

att belysa filippinska sjuksköterskors uppfattning av vården på Filippinerna. Resultatet 

kommer att diskuteras och reflekteras över under fyra rubriker.  

 

Sjuksköterskan har en mångfacetterad roll 

I innevarande studie framkom det att sjuksköterskan tyckte att alla patienter skulle 

bemötas likvärdigt, oberoende på exempelvis genus och ekonomisk status.  Detta 

ställningstagande överensstämmer med ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2012) där ett 
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av fyra huvudområden handlar om sjuksköterskans ansvar gentemot personer som 

behöver vård. Koden beskriver dessutom sjuksköterskans plikt att ansvara för hälsan och 

sociala behov, speciellt hos sårbara befolkningsgrupper. Ställningstagandet stämmer också 

överens med Socialstyrelsens riktlinjer (2005) för legitimerade sjuksköterskor där ett 

etiskt förhållningssätt är en av punkterna. Sjuksköterskor ska enligt riktlinjerna ha en 

humanistisk människosyn där patienters autonomi, integritet och värdighet respekteras.  

 

I innevarande studie var sjuksköterskorna måna om att tillfredsställa patienter och dess 

anhöriga. Detta kan enligt en studie av McAllisters (2003) leda till goda konsekvenser för 

både anställda och vårdtagare. Studien visar att då vårdupplevelsen och omvårdnaden 

upplevs som god ökar chanserna till att sjukvårdspersonalen känner bekräftelse i sitt 

arbete. Bekräftelsen kan i sin tur bidra till en positiv upplevelse av vården för patienters 

del och detta kan innebära en trygghet vid ett nytt vårdtillfälle. 

 
Sjuksköterskan har låg status 
 
Resultatet i innevarande empiriska studie visade att alla respondenter har haft funderingar 

på en flytt till utlandet för bättre ekonomiska förutsättningar. Vägen till en utlandsflytt var 

lång och många av dem hade arbetat eller arbetade som volontärer utan ersättning för att 

öka möjligheterna. Detta är i likhet med en studie av Marcus, Quimson och Short (2014) 

som beskriver att Filippinerna är det land i världen som har flest sjuksköterskor som 

emigrerar vilket får både positiva och negativa följder. En positiv konsekvens för den 

individuella sjuksköterskan är chans till en bättre ekonomi och till ett bättre liv. Samtidigt 

byts den mer erfarna sjuksköterskans arbetskraft ut till frivillig arbetskraft i form av 

volontärarbetare.  

 

Lidandet bland sjuksköterskorna i innevarande studie var påtagligt. Patienterna fick 

ojämlik och ibland otillräcklig vård samtidigt som sjuksköterskans status var låg. Lidandet 

ledde till att många skaffade sig arbetslivserfarenhet, för att sedan arbeta utomlands och 

bli självförsörjande.  Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (Eriksson, Barbosa da Silva 

1991, 209) beskriver i sin omvårdnadsteori hur detta ofrånkomliga lidande får en mening 

då individen får möjlighet att göra verklighet av sitt innersta väsen. Hon beskriver hur en 

del människor kämpar för att bli av med lidandet medan andra lindrar det genom att hitta 

lidandets mening. Varje människas lidande har enligt henne enskilda former som kan 

påverka dennes liv och omgivning på olika sätt. Majoriteten av sjuksköterskorna i 
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innevarande studie uppfattades vara i fasen att förändra sitt lidande och detta kan förstås 

utifrån denna teori. Sjuksköterskorna ses göra verklighet av deras innersta väsen genom 

att flytta utomlands och därmed får lidandet som orsakats av både patienter och deras 

egna situation, en mening. 

 

Aaron Antonovsky (2005, 42-57) är grundare av begreppet KASAM som står för känsla av 

sammanhang. Genom intervjuer upptäckte han tre viktiga bidragande komponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM är mätbart och anses vara högre då 

en individ har förmågan att hantera utmaningar i sitt liv. I enlighet med teorin ses 

sjuksköterskorna trots sitt lidande ha ett högt KASAM. Sjuksköterskorna visar på 

begriplighet då de uppfattas god insyn i sina livssituationer. Hanterbarhet beskrivs som ett 

verktyg där resurser som behövs i en situation ska finnas tillgängliga, i detta fall ses 

sjuksköterskornas resurs vara familjemedlemmar som underlättar ekonomiskt. 

Meningsfullhet, anses vara den viktigaste komponenten då den avspeglar hurvida 

individen uppfattar en känslomässig mening. Aaron Antonovsky menar att  känslan av 

meningsfullhet kan vara stor trots att en individ känner sorg och förtvivlan. 

Sjuksköterskorna i innevarande studie ser en mening med utmaningarna de ställts inför 

som ofta handlar om en tron om en bättre framtid där förmågan att kunna försörja sig 

själva och sin familj var motiverande faktorer. I det stor hela ses sjuksköterskorna i 

innevarande studie ta ansvar och konfrontera problemet, som enligt honom  bidrar till ett 

högre värde.  

 

Vid en flytt till ett nytt land drömde ett flertal sjuksköterskor i innevarande studie om 

uppehållstillstånd för dem själva och sin familj. Att inte kunna försörja en familj var ett 

återkommande ämne även i mitt resultat. Detta liknar resultatet i en studie av 

Salami et al. (2014) som gjordes bland filippinska sjuksköterskor som redan lämnat landet. 

Resultatet visade att de flesta hamnade i Kanada och att argumentet var både ekonomiska 

skäl och drömmen om ett kanadensiskt medborgarskap. Dessutom framkom i den studien 

att sjuksköterskorna trodde sig kunna överleva på Filippinerna så länge de inte bildade en 

egen familj. 

 

Vad som inte framgick i mitt resultat och som antas bero på att alla sjuksköterskor hade 

nuvarande eller hade haft funderingar kring en utlandsflytt, var kvarvarande 

sjuksköterskors perspektiv, sjuksköterskor som inte valde att åka utomlands. Detta hade 
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varit av intresse då resultatet hade kunna sett annorlunda ut om dessa sjuksköterskor hade 

inkluderats. Deras perspektiv framgick i en studie där Dimaya (2012) undersökte 

vårdarbetares tankar kring migrationsproblem på Filippinerna där det visade sig att 

sjuksköterskor ibland hade svårt med empati för de nyanställda. Detta eftersom 

nyanställda ofta hade målet att flytta utomlands och deras motivation hade andra riktlinjer 

än motivationen de haft själva som nybörjare.  

 

Resursbrist och ojämlik vård  

I innevarande studie framgick det att sjuksköterskorna gav pengar från egen ficka då 

patienter inte hade möjlighet att köpa livsavgörande saker såsom medicin och 

syrgasmasker. Detta gjorde att sjuksköterskorna kände medlidande och ansvar. Peter och 

Liaschenkos (2004) studie bland sjuksköterskor visade liknande resultat. Närheten till 

patienten gav sjuksköterskan tillfredsställelse samtidigt som den ibland var källan till en 

etisk stress då sjuksköterskor ibland blev tvungen att neka en patienter hjälp på grund av 

andra prioriteringar. Lutzén et al. (2003) beskriver hur stress bland vårdgivare ofta 

handlar om att fatta moraliska beslut och handla enligt dessa, något som kan liknas med 

sjuksköterskorna i innevarande studie som fattar beslutet att hjälpa patienter i nöd trots 

att de själva inte är självförsörjande.  

 

Patienterna i innevarande studie fick endast vård om de hade pengar att betala för 

depositionen, något som sjuksköterskorna ansåg vara fel och av studiens resultat att döma 

spelade ålder, etnicitet och kön ingen roll. Denna åsikt ses i enlighet med 

Barnkonventionen (2011) där det strider mot barnens rättigheter att uteslutas från 

sjukvården. Konventionsstaterna ska sträva efter barns bästa uppnåeliga hälsa och rätt till 

vård. Staterna ska även vidta åtgärder för att ändra på traditionella sedvänjor som skadar 

barnets hälsa. Sjuksköterskorna i innevarande studie beskrev att konsekvenserna av detta 

system ledde till orättvisa och dödsfall bland patienter, som sedan bidrog till en etisk stress 

hos dem själva. Denna etiska stress kan förklaras med Eide och Eides (2009, 131) 

beskrivning om att sjuksköterskor har ansvar att upptäcka brister i rutiner och systemet 

och att brister som bryter mot etiska värderingar inte ska accepteras.  

 

Vidare framkom i resultatet att sjuksköterskorna fann det svårt att ge patienten integritet 

på patientsalarna och att detta utgjorde en etisk stress som tvingade dem till etiska 

dilemman. Brittiska sjuksköterskor i Woogaras (2005) studie hade liknande åsikter där 
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dem ansåg att patienters integritet var ett av de grundläggande behoven för en patient på 

sjukhus. Det var enligt dem sjuksköterskans plikt att tillgodose detta behov, något som var 

svårt då patienter inte hade tillgång till eget rum.  

  

Övervägande dålig arbetsmiljö 

Att patienter blev tvungna att dela säng var ett exempel på stressfyllda situationer i 

innevarande studie. Detta påvisas även i studien av Lutzén et al. (2010) där det framgick 

att det moraliska klimatet på arbetsplatsen påverkade sjuksköterskornas etiska stress. 

Vidare framkom det i innevarande studie att sjuksköterskorna oroar sig för att 

arbetsmiljön kunde komma att skada dem själva och deras anhöriga, främst på grund av 

den exponering de utsattes för i stora patientsalar, där många patienter behandlas på 

samma plats. Detta kan återspeglas i resultatet i en studie av Lu (2007), gjord på 

regeringsstyrda sjukhus på Filippinerna. Studien visade att oron över den farliga 

arbetsmiljön, med risken att drabbas av infektioner eller blodsmittade sjukdomar var en 

komponent som ledde till utbrändhet hos sjuksköterskorna. 

 

Sjuksköterskorna som deltog i innevarande studie beskrev att arbetsmiljön var stressig och 

att stressen ledde till att samtal och undervisning kortades ner. För att hinna med sina 

arbetssysslor framkom det att uppgifter som exempelvis mata en patient lades över på 

anhöriga. Detta liknar resultatet i den kvalitativa studien genomförd av Mackintosh (2007) 

där det framkom att sjuksköterskor upplevde svårigheter i relationen med patienten på 

grund av tidsbrist. När sjuksköterskorna i den studien var stressade upplevdes det att 

tankarna fanns vid nästa arbetssyssla istället för hos patienten.  

 

Att ansvaret ibland lades över på anhöriga stämde överens med en annan studie gjord av 

Mcilfatrick, Sullivan & McKenna (2006). Bland annat menade en sjuksköterska i den 

studien att om syftet var att arbeta uppgiftsorienterat var någon annan tvungen att ta hand 

om relationen med patienterna.  

 

Patienter som ibland betedde sig otrevligt var en komponent som ledde till en bristande 

arbetsmiljö. En sjuksköterska i innevarande studie berättade att rika ibland såg dem som 

hembiträden och var otrevliga i tonen och att detta upplevdes som stressande.  

Castro et al. (2009) har gjort en studie med liknande resultat där Filippinska 

sjuksköterskor fick ranka sjukvårds- och hälsoproblem som visade att oro kring stress, var 
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övervägande. Studien visade det sig att 33 procent av sjuksköterskorna som deltog hade 

blivit hotade eller verbalt förödmjukad på sitt arbete det senaste året. 

 

Metoddiskussion 

För att på bästa sätt kunna svara på syftet som var att belysa filippinska sjuksköterskors 

uppfattning av vården på Filippinerna., användes en kvalitativ metod. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att om resultatet blir rikt och brett förstärker detta 

överförbarheten. Polit och Beck (2008, 202) refererar överförbarhet till hur stor 

sannolikheten är att de kvalitativa fynd som gjort kan överföras till en annan grupp eller 

sammanhang. Artiklarna i resultatdiskussionen har ursprung från flera olika länder. Dessa 

artiklar visade att sjuksköterskor i olika länder har liknande upplevelser när det kom till 

omvårdnadsarbetet vilket påvisar studiens överförbarhet.  

 

Efter det gemensamma informationsmötet fick sjuksköterskorna uppmaningen att 

meddela sitt intresse via privat korrespondens. Den privata kontakten gjorde det möjligt 

för dem att behålla sin anonymitet om de så önskade istället för att göra en 

intresseanmälan på informationsmötet där kollegor medverkade. Det exakta antalet 

sjuksköterskor i studien bestämdes då intervjuaren fått tillräcklig med relevant 

information till studien och dess syfte. Om det exakta antalet varit bestämt innan studien 

börjat, hade detta kunnat leda till fler eller färre intervjuer än förväntat och lett till oväntad 

stress.  

 

Citat ur intervjuerna användes i studien vilket enligt Sandelowski (1993) ökar 

trovärdigheten. Dock användes det mer övrig text än citat då för många citat enligt Elo och 

Kyngäs (2007) kan leda till att analysprocessen ses som ofullständig. För att få resultatet i 

innevarande studie så trovärdigt som möjligt användes dessutom minst ett citat ur varje 

intervju, vilket i sin tur betyder att varje intervju fick betydelse för studiens resultat. 

 

Transkriberingen ledde till 42 sidor text från intervjuer som varat mellan 15 och 38 

minuter. Detta arbete gjordes mycket noggrant och så snabbt som möjligt efter varje 

intervju, vilket enligt Polit och Beck (2008, 508-509) ökar tillförlitligheten.  

 

Henricson och Billhult (2013, 132-133) menar att flexibilitet och anpassningsbarhet hos 

forskaren är viktiga egenskaper vid kvalitativa studier. Vidare menar Danielson (2012, 67) 
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att en miljö där intervjun riskerade att bli avbruten kan skapa en otrygg känsla hos 

respondenten. Målet från början var att följa dessa principer men detta blev med tiden 

mycket svårt med tanke på lokalbristen, speciellt på de regeringsstyrda sjukhusen där 

resursbristen var stor. Under flertalet intervjuer hördes ljud ifrån korridor och andra 

lokaler medan det under några enstaka intervjuer kom in annan personal i rummet. Trots 

att detta stred mot planen var detta en miljö som sjuksköterskorna till synes var mest 

avslappnade i. Detta bekräftades av dem själva som tydliggjorde att en tyst miljö inte är 

vad de var vana vid. Ur intervjuarens synvinkel blev detta en osäker situation och kan 

antas ha uppkommit på grund av antaganden samt bristande kulturforskning innan 

avresa. 

 

Intervjuerna gjordes på engelska som varken var sjuksköterskornas eller intervjuarens 

modersmål. Risken för missförstånd och feltolkningar förutsågs och därför ansågs en 

manifest innehållsanalys vara det mest etiskt försvarbara alternativet. Att göra en manifest 

innehållsanalys betydde att texten tolkades så lite som möjligt. Med detta tillvägagångssätt 

togs texten för vad den var, utan tolkningar som förmodas riskera resultera i ett 

missvisande resultat. Risken att sjuksköterskorna inte fick fram vad de ville säga 

minimerades genom ett professionellt förhållningssätt. Sjuksköterskorna gavs gott om tid 

att uttrycka sig vid intervjuerna genom att intervjuaren uppvisade ett lugnt intryck utan 

någon antydan till stress.  

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det finns flera olika hörnstenar i kvalitativa 

studier. En av dessa är om studien kan anses vara trovärdig. Enligt författarna grundar sig 

trovärdighet i att granska vad som gjorts metodologiskt genom forskningsprocessen från 

att syftet utformades till själva resultatet. Denna metoddiskussion redovisades med detta 

synsätt som grund.   

 

Forskningsetisk diskussion. 

Under studiens gång uppstod etiska dilemman där för och nackdelar noga övervägdes 

innan beslut togs. Ett av dessa dilemman uppstod då miljön vid intervjuerna till en början 

inte ansågs vara optimala. Polit och Beck (2008 ,170) betonar att det vid forskning är 

viktigt att undvika att deltagarna känner sig obekväma. När miljön under intervjuerna inte 

var som förväntat uppstod ett dilemma där det övervägdes att byta plats för resterande 

intervjuer. Beslutet om att fortsätta trots att miljön stundtals inte var helt tyst ansågs vara 
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etiskt försvarbart då beslutet baserades på deltagarnas reaktioner och som tog för att 

skydda dem. Sjuksköterskorna tydliggjorde att en tyst miljö inte var vad dem var vana vid. 

Detta argument överensstämde med observationer som gjordes under intervjuerna där 

deltagarna gjorde ett lugnare intryck när andra människor fanns i närheten, även om 

människorna hördes ifrån ett annat rum eller korridoren.  

Studien godkändes av sjukhuscheferna på respektive sjukhus. Deltagarna har fått 

information både skriftligt och muntligt. Materialet från intervjuerna har hanterats så 

konfidentiellt som möjligt där ljudinspelningar och transkriberad text förvarats oåtkomligt 

för utomstående. Ljudmaterialet raderades efter transkribering och transkriberingen 

förvarades i en lösenordsskyddad dator. Det har inte gått att härleda till sjuksköterskornas 

sjukhus eller avdelning i materialet. Sjuksköterskorna skrev ner sin email för att senare 

kunna ta del av studiens resultat, även dessa förvarades oåtkomligt för utomstående på en 

lösenordsskyddad dator.  

 

Slutsats  

Det framkom i resultatet att alla sjuksköterskor var mer eller mindre missnöjda med 

sjukvården på Filippinerna, ett missnöje som kretsade kring både patienter och 

sjuksköterskornas situation. Resultatet pekar mot att det vore positivt om mer personal 

anställdes och att samtliga sjuksköterskor fick en lön som gav dem en chans till ett 

självförsörjning. Sjuksköterskor beskrev att de gjorde sitt yttersta för att inte visa irritation 

inför patienterna men menade att detta ibland var ofrånkomligt vilket påverkade deras 

bemötande. Patienternas situation bröt bland annat emot Förenta staternas nation om 

mänskliga rättigheter, där vård tilldelades patienter beroende på ekonomisk situation som 

ledde till att människor uteslöts från vårdsystemet. Att patienter inte fick vård resulterade i 

allvarliga konsekvenser som ledde till en etisk stress hos sjuksköterskorna. 

 

Fortsatt forskning  

Efter reflektion av studien ses ett behov av vidare forskning kring omvårdnadsarbetet på 

Filippinerna. Förslagsvis forskas det i framtiden kring både patienter och sjuksköterskors 

upplevelser. Vid artikelsökningen hittades mycket få artiklar om patienters upplevelse av 

vården. Deras upplevelser är av intresse för båda parter då patienterna är dem som mottar 

vård och sjuksköterskans intresse enligt resultatet i studien var att tillfredsställa dem. 

Detta argument stärks av Schröder, Ahlström och Larsson (2006) som beskriver patienters 
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erfarenheter som viktiga komponenter eftersom att de besitter unik kunskap inom 

området omvårdnad. Att forska kring patienters upplevelser ska enligt dem göras för att 

kvalitetssäkra vården. Utöver detta är mer forskning kring sjuksköterskors upplevelser att 

föreslå då behovet av att prata om sin nuvarande situation var påtagligt under studiens 

gång. Det skulle därtill vara intressant med en studie likt denna, men där forskaren 

tydligare påvisar skillnader mellan upplevelser på regeringsstyrda och privata sjukhus. Ett 

ytligare intressant steg skulle vara studier som riktade sig till högre uppsatt personal 

såsom chefer och politiker där deras tankar kring omvårdnadsarbetet stod i fokus. Genom 

att utföra studier med andra grupper skulle perspektivet bli bredare.  

 

Betydelse för omvårdnad 

Sjuksköterskor arbetar nära patienter och är utbildade inom ämnet omvårdnad. Jag anser 

att betydelsen av deras syn på omvårdnadsarbetet är stor då deras ansvar gentemot 

patienterna är av betydande karaktär. Jag förmodar att en människas handlingar ofta 

reflekteras av dennes syn och inställning. Därmed kan antas att ett missnöje kring 

omvårdnadsarbetet kan komma att påverka patienter negativt och det är viktigt att forska i 

hur de känner. 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) för legitimerade sjuksköterskor 

ingår att reflektera och medverka till en god arbetsmiljö. Sjuksköterskor ska även 

vara uppmärksam på eventuella risker i miljön. Relevansen för omvårdnad är stor 

då studien påvisar sjuksköterskornas upplevelser av rådande arbetsmiljö på 

Filippinerna. De fick dessutom möjlighet att reflektera kring deras enskilda 

arbetsinsats och inställning som också kan leda till förändring. 

 

Att sjuksköterskorna i studien får ta del av resultatet kan få en betydelse för 

omvårdnaden på arbetsplatserna. De får därmed bekräftelse i att kollegor delar 

samma tankar som förmodas underlätta. Eide och Eide (2009, 332-133) beskriver 

diskusetiken som en slags teori där politisk-moraliska problem löses på 

samhällsnivå. Huvudtanken är att alla berörda parter får komma till tal där alla 

viktiga åsikter tas med i beräkningen. Under innevarande studies gång diskuterades 

inte hurvida sjuksköterskorna protesterade kring nuvarande situation eller inte till 



23 

 

sina chefer. Det kan antas att de inte gjorde det då respekten för högre ledning var 

stor och de var måna om sitt arbete. Chansen att sjuksköterskor diskuterar 

situationen förmodas bli större om de först diskuterar med varandra som denna 

studie kan bidra till.     
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Bilaga 2. Brev till sjukhuschefer.  
 

Request to interview. 
 

Dear Madam.  
My name is Emelie and I'm 29 years old. I'm a nurse student from Sweden and I'm 
studying at Umeå University that is located in the north of Sweden. I will receive my 
nursing degree in May 2015 and I'm writing final essay right now. Different cultures is a 
big interest of mine, therefore I went to Sri Lanka last year to observe nurses at a hospital. 
I spent 4 weeks at Lanka Hospital that is located in Colombo, the capital of Sri Lanka. My 
choice of destination was influenced by the fact that I was born in Sri Lanka and was 
adopted to a Swedish family when I was 3 weeks old. I became good friends with nurses 
and other staff working there and that's an experience that I will remember for the rest of 
my life, I still keep in touch with both nurses and their director. 
 
This term I've decided to write about: how Filipino nurses experience working at a hospital 
in the Philippines. I have decided to travel to Cebu because Philippines is a country I 
wanted to visit for quite some time. I am therefore wondering if there is a chance for me to 
visit your hospital. I would like to observe your nurses for one week and also get to know 
the culture in your beautiful country. 
 
After one week I like to interview some of the nurses for my essay, approximately 8 to 10. I 
will ask them simple questions about their thought in working and meeting with patients 
at your hospital. Each interview will take 30-45 minutes and I will need a room at the 
hospital where we won't get disturbed. My plan is to interview both female and male 
nurses that worked at your hospital for at least one year. I am sworn to secrecy and 
encodes all the material to protect all nurses included.  
 
Will you let me visit and  do the interview with nurses at your hospital? I will arrive in 
Cebu on November 10th and stay for 4 weeks. 
 
Please let me know what you think and please don't hesitate if you have any questions. 
I am very exited to meet you. 
 
Sincerely 
Emelie Stenberg 
 
Email: emeliestenberg@hotmail.com 
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Bilaga 3. Intervjuguide. 

 
Please start by telling me a little bit about your job? 
-What do you work with? 
- What does an ordinary day look like? 

 
Tell me about any kind of stress that occurs at your job? 
- What's stressful? 
 
I read an article saying that a lot of people move from here to other countries, 
why do you think that is? 
- Did you ever think about going somewhere else to work? Tell me more. 

 
If you got to change anything so it became better for Filipino nurses, what 
would that be? 
- Is there anything special you would like to be changed for the better? Tell me more. 
  
Please describe different situations where you meet with patients at your 
hospital? 
- What does an ordinary day look like? 
- What situations may arise? 
 
How do you perceive your role as a nurse when you meet with patients? 
- How do you think a nurse should treat patients? 
 
Describe how you treat a patient based on gender, ethnicity age and class. 
- Do you treat men and women the same? 
- Do you show the same respect to young people and old people? 
- Do you treat rich and poor people the same? 
- Do you treat people from different parts of the world the same? 
 
 
What did your education in nursing school teach you about ethics and 
morality when treating/meeting patients? 
- Did your education teach you that all people are equal? 
- Are some people worth more than others according to your education? 
- Are some people worth less than others according to your education? 
 
 
Please tell me about some situations when you don't follow what your 
education recommended when it comes to your attitude against patients? 

 How and why do these situations occur? 

  
What do you think and how do you use non-verbal communication? 
 - What kinds of noon non-verbal situations occur at in your work with patients? 
 - How do you use non-verbal communication? 
 
 
 
 



 

 

Tell me about situations in communicating with patients that you find hard? 
 - What situations are difficult? Why? 
 - Any special illness/condition? 
 
What kinds of patients are most difficult meeting with? 
-Why do you think that is? (You? The patients? Rules? Stress?   
 -Do you think that's because of you or because of them? 
 
How does time influence you when you meet with patients? 
 - Does stress influence your behavior? What type of stress? 
 - Do you sometimes wish that you had more time? 
 
Describe how you think your way of treating a patient is affected by how they 
treat you? 
- Does a certain type of patient treat you worse or better than others? 
 (Gender, ethnicity, class, age, conditions?) 
 -If a patient treats you badly, how does that affect your attitude towards them?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

Bilaga 4. Informationsbrev till sjuksköterskor.  
 
Dear nurse, 
 
My name is Emelie and I'm 29 years old. I'm a nurse student from Sweden and I'm 
studying at Umeå University that is located in the north of Sweden. I will receive my 
nursing degree in May 2015 and I'm writing my final essay right now.  
Different cultures are a big interest of mine, therefore I went to Sri Lanka last year to 
observe nurses at a hospital. I spent 4 weeks at Lanka Hospital that is located in Colombo, 
the capital of Sri Lanka. My choice of destination was influenced by the fact that I was born 
in Sri Lanka and was adopted to a Swedish family when I was 3 weeks old. I became good 
friends with nurses and other staff working there and that's an experience that I will 
remember for the rest of my life. I still keep in touch with both nurses and their director. 
 
This term I've decided to write about how Filipino nurses experience working at a hospital 
in the Philippines. I have decided to travel to Cebu because Philippines is a country I 
wanted to visit for quite some time. This study is expected to lead to more knowledge about 
the Filipino nurses´ thoughts on nursing care.  
 
After this information meeting, please consider whether you like to be a part of this study. 
I have decided to interview approximately 8 to 10 nurses. I will ask simple questions about 
your thoughts in working and meeting with patients at your hospital. Each interview will 
take 30-45 minutes.  
 
If you do decide to get interviewed, please contact me to schedule a time that suits you. You 
can cancel your participation at any point, no further questions will be asked. I am sworn 
to secrecy and encodes all the material to protect all nurses included. I will share the 
results with you by email after finishing the study. 
 
I am very excited to meet you. 
 
Sincerely 
Emelie Stenberg 
 
Email: emeliestenberg@hotmail.com 
Phone number: 9064222657 
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Bilaga 5. Exempel på innehållsanalys av de transkriberade intervjuerna. 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori   

If there are people 

that are very hard to 

communicate with 

we try to go down to 

their level and repeat 

what vi said to make 

sure they really 

understand.  

Kommunikation 

sker på 

människans nivå 

och repeteras. 

Kommunikation 

på rätt nivå. 

Skyldigheter 

gentemot 

patienten.  

Sjuksköterskan har 

en mångfacetterad 

roll. 

  

I have a boyfriend 

who is a nurse as 

well and maybe we 

could live together 

but...maybe...That 

would be a difficult 

life. Maybe we could 

rent a house. But if 

we are going to rent 

a house and pay the 

bills...maybe no. No! 

Kan inte bo 

tillsammans med 

sin partner med 

samma yrke då 

pengar inte räcker 

till både boende 

och andra 

räkningar. 

Svårt att betala 

räkningar.  

Sjuksköterskans 

ekonomi. 

Sjuksköterskan har 

låg status.  
  

Yes...the poor people 

can't afford the 

private rooms so 

they have to use the 

ward. We treat them 

the same but it's 

different... Yes that's 

the reality here in 

the Philippines... It's 

hard... It's actually 

sad.  

Väljer patientsal 

vid låg inkomst då 

detta är ett 

billigare alternativ 

än privata rum. 

Val av rum 

beroende på 

ekonomi.   

Tillgång till 

sjukvård. 

Resursbrist och 

ojämlik vård.  
  

In the emergency 

room the patients 

have to sit on the 

floor and wait for a 

long time. 

Folk sitter på 

golvet och väntar 

länge på akuten. 

Lång väntan på 

akuten.  

Stressfaktorer 

på arbetet. 

Övervägande dålig 

arbetsmiljö. 
  

 

 

 

 


