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SAMMANFATTNING   

 

Bakgrund: Sverige har alltmer blivit ett mångkulturellt samhälle där etniciteter och 

kulturer påverkar varandra. I mötet med patienter med annan bakgrund ställs nya krav på 

sjuksköterskorna för att upprätthålla en individanpassad omvårdnad. Det ställer bland annat 

krav på sjuksköterskans kulturella kompetens och förmåga att kommunicera med dessa 

patienter. Därför är viktigt det att förstå och utveckla kunskaper om sjuksköterskans 

upplevelser att vårda dessa patienter. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda patienter med annan etnisk/kulturell bakgrund. Metod: 

Examensarbetets metod var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Tio vetenskapliga 

artiklar valdes ut, granskades, analyserades och sammanfattades för att skapa en djupare 

förståelse kring fenomenet. Resultat: Det framkom att sjuksköterskor upplevde utmaningar 

i kommunikationen med patienter. Sjuksköterskorna beskrev behov av utveckling när det 

gäller förståelse för kulturella skillnader samt kulturell kompetens. Slutsatser: 

Sjuksköterskor upplevde kommunikationssvårigheter och svårigheter att förstå kulturella 

skillnader på grund av brist på kulturell kompetens. För att lösa dessa svårigheter beskrev 

sjuksköterskorna behov av kompetensutveckling angående transkulturell omvårdnad.  

Nyckelord: Kulturell kompetens, språkbarriärer, transkulturell omvårdnad, upplevelser  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Sweden has increasingly become a multicultural society where ethnicities 

and cultures influence each other. In the meeting with patients from different 

backgrounds with new demands on nurses to maintain a personalized care. It makes 

demands on nurses' cultural competence and ability to communicate with these patients. 

Therefore, it is important to understand and develop the skills of nurse’s experiences 

caring for these patients. Aim: The aim was to describe nurses' experiences of caring for 

patients with different ethnic / cultural background. Method: The thesis method was a 

literature study with qualitative approach. Ten articles were selected, reviewed, analyzed 

and summarized to create a deeper understanding of the phenomenon Results: It was 

appeared that nurses experienced challenges in communicating with patients. The 

nurses described the need for development in terms of understanding of cultural 

differences and cultural competence. Conclusions: Nurses experienced communication 

problems and difficulty to understand cultural differences because of the lack of cultural 

competence. To overcome these difficulties the nurses described the need for skills 

development regarding transcultural nursing. 

Keywords: Cultural competence, experiences, language barriers, transcultural nursing 
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1 INLEDNING 

 

Sverige har en lång tradition av att vara ett land som människor söker sig till på grund av krig 

och konflikter i det egna hemlandet. Under de senaste åren har invandringen till Sverige 

ökat. Därmed har Sverige alltmer blivit ett mångkulturellt samhälle där etniciteter och 

kulturer påverkar varandra. Detta påverkar och kommer att påverka hela samhället vilket 

inkluderar även hälso- och sjukvården. Det innebär att sjuksköterskorna kommer att möta 

och vårda patienterna från andra länder. Som sjuksköterska innebär det att möta och vårda 

patienterna med olika etniciteter, religioner, kulturer, värderingar och individuella 

egenskaper. Detta ställer krav på sjuksköterskans förmåga att ta hand om dessa patienterna 

och deras anhöriga. Dessutom behövs kunskap om olika kulturer i mötet med patienterna 

och anhöriga från andra kulturer för att kunna ge individuell anpassad omvårdnad.  

Temat ”Upplevelser av transkulturella möten i vården ur en patient, anhörig eller 

sjuksköterskeperspektiv”, har efterfrågats av Västmanlands läns vårdcentraler. I mitt arbete 

som undersköterska och under sjuksköterskeutbildningen har jag vid flertal tillfällen mött 

problem som uppstår mellan patienterna med en annan etnisk/kulturell bakgrund och 

vårdpersonal. Detta väckte intresset hos mig och detta arbete har gett mig möjligheter att 

fördjupa kunskapen om sjuksköterskornas upplevelser av möten som sker inom vården och 

vilken problematik som beskrivs för att vårda patienterna och deras anhöriga. Mina 

erfarenheter som individ med annan etnisk/kulturell bakgrund i mötet med vårdpersonal 

samt yrkeserfarenheter som undersköterska och sjuksköterskestudent har gett mig en glimt 

av båda patienternas och vårdpersonalens upplevelser.  

 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras definitioner som är centrala för examensarbetet, teoretiskt 

perspektiv, tidigare forskning, styrdokument och problemformulering.  

2.1 Definitioner 

Här nedan presenteras centrala begrepp som har använts i examensarbetet.  

2.1.1 Kommunikation 

Kommunikation härstammar ursprungligen från latinska ”communicare” som betyder att 

göra något tillsammans (Eide & Eide, 2006). Fossum definierar begreppet utifrån fyra 

egenskaper; Som ett ömsesidigt utbyte, Något som går att dela, Något som blir gemensamt 

och Att göra någon delaktig. Fossum beskriver att kommunikation är nödvändigt inom 

vården kanske till och med livsviktig (Fossum, 2013). Kommunikation delas ofta upp i två 

grupper, verbala och icke verbala. Med verbal kommunikation förmedlas budskap via ord 

medan icke verbala kommunikation förmedlar budskapet via kroppshållningar, rörelser, 

ansiktsuttryck, röst och beröring (Eide & Eide, 2006).  
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2.1.2 Språkbarriär 

Språkbarriär definieras som ett hinder för kommunikationen mellan människor som inte 

talar ett gemensamt språk (https://en.oxforddictionaries.com). Det kan även definieras som 

oförmågan att kommunicera med hjälp av ett språk. Kommunikation försvåras i situationer 

där människor inte förstår varandras språk. Språkbarriärer är den vanligaste orsaken till 

missförstånd och feltolkningar som kommunikationshinder mellan människor 

(https://www.businesstopia.net). 

2.1.3 Etnicitet 

Begreppet etnicitet kommer ursprungligen från grekiskans ”etnos” som betyder folk eller 

nation. Grekiskans ”etnos” används för att beskriva de andra, hedningar, främmande 

stammar eller grupper. Etnicitet betyder att tillhöra en viss grupp, med ett gemensamt 

ursprung och gemensamma egenskaper. Det finns många likheter mellan etnicitet och kultur. 

Både kultur och etnicitet är dynamiska processer som förändras ständigt. Exempelvis i 

dagens Sverige växer transkulturella etniciteter fram medan gamla etniska gränser passeras 

(Stier, 2009).  

2.1.4 Kultur  

Enligt Herlitz (2007) är kultur en typ av gemensam livsform eller ett sätt att leva på. Kultur 

visar sig överallt i människans handlingar och värderingar men det betyder inte att alla 

individer inom samma kultur tänker, tycker eller gör på samma sätt. Kulturen ingår en rad 

uppfattningar om att bete sig i en rad situationer, att hälsa på andra individer samt att klä 

sig. 

2.1.5 Kulturmöten 

Kulturmöten är sociala situationer där det uppstår samspel mellan kulturer och individer, 

grupper eller samhällen. Parallellt med mellanmänskliga möten innefattar kulturmöten en 

ömsesidig påverkan så kallad social interaktion. I detta sammanhang är det högt aktuellt att 

även lyfta fram kännetecken där kulturmötet definieras som ett möte med det främmande 

eller främlingen (Stier, 2009). 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Examensarbetet bygger på Leiningers (2002) teori om transkulturell omvårdnad. Teorin 

belyser den transkulturella omvårdnadens betydelse för sjuksköterskorna i mötet med 

patienterna inom vården vilken är relevant för detta arbete. Under teoretiska utgångspunkter 

presenteras en beskrivning av transkulturell omvårdnad, transkulturell kommunikation, 

kulturell kompetens och soluppgångsmodellen.   

2.2.1 Transkulturell omvårdnad  

Begreppet transkulturell omvårdnad används i examensarbetet för att beskriva mötet mellan 

sjuksköterska och patient med andra etniska/kulturella erfarenheter. Begreppet har skapats 

av M. Leininger välkända transkulturella omvårdnadsteori inriktar sig på jämförande 

kulturell omvårdnad när det gäller värden, föreställningar samt individers eller gruppers 

upplevelser av likartade eller olika kulturer (Leininger, 2002). Kultur och omvårdnad 

tillsammans anses vara avgörande för människans hälsa, välbefinnande och överlevnad. 
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Därför föreslår Leininger att sjuksköterskorna bör upptäcka både kulturell mångfald och 

universalitet i vård i hela värden (McFarland, 2010). Enligt Leininger (2002) är målet med 

transkulturell omvårdnad att ge kulturspecifika och universella omvårdnadspraxis för att 

främja hälsa och människors välbefinnande samt att hjälpa människor med deras dagliga 

sjukvårdsbehov. 

Transkulturell omvårdnad innebär en jämförande omsorgsutövning som förutsätter att 

sjuksköterskorna har kännedom om kulturspecifika områden såsom patientens, anhörigas 

och gruppens värderingar och livsstil. Omsorgsutövning förutsätter att sjuksköterskorna har 

tillräckligt kunskap om olika kulturer så att de kan analysera skillnader och likheter i 

transkulturella möten inom vården. Det innefattar både praktisk och teoretisk kunskap om 

olika kulturer med avseende på deras värderingar, uppfattningar och sedvänjor gällande 

omsorg och hälsa. Transkulturell omvårdnad är inte detsamma som internationell 

omvårdnad utan den innefattar alla kulturer i världen oavsett nation (Leininger, 2002).  

2.2.2 Transkulturell kommunikation 

Enligt Leininger (2002) är det en utmaning att förstå de verbala och icke-verbala formerna 

av olika kulturer. Transkulturell kommunikation har blivit viktigt för en bedömning eller att 

ge vård till flyktingar och många infödda människor som bor i ett visst land för kortare eller 

längre perioder. Det är viktigt att förstå patienterna genom verbal och icke-verbal 

kommunikation i dagens mångkulturella samhälle. Enligt Leininger bör sjuksköterskorna 

tala åtminstone två språk i första hand och språkinlärningen bör utvecklas ännu mer i 

framtiden. Sjuksköterskeutbildningar bör kräva språkkunskaper för att sjuksköterskorna ska 

kunna ta hand om sina patienter med olika kulturella bakgrund samt för att kunna besvara 

behov av utbildning, forskning och konsultation. Leininger beskriver vidare vikten av 

kroppsspråk och menar att kroppsliga uttrycksformer och ansiktsuttryck är formade utifrån 

kulturella värderingar och bör tolkas noggrant. Vid sidan av verbala och icke-verbala 

kommunikationssätt används även tolk i kommunikation med patienterna. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna använda sig av tolkar som känner till patientens kultur samt tolkar som har 

erfarenhet att tolka inom hälso-och sjukvården.  

2.2.3 Kulturell kompetens 

Leininger (2002) definierar kulturell kompetens som att ha förmågan att förstå kulturella 

skillnader för att ge en god och kvalitativ vård till en kulturell mångfald samt att ta hand om 

dessa individer med lyhördhet, tillräcklig kunskap och färdigheter i transkulturell 

omvårdnad, och framför allt en stark personlig och professionell respekt för människor från 

olika kulturer. Sjuksköterskorna som har kulturell kompetens är uppmärksamma för frågor 

som rör kultur, ras, etnicitet, kön och sexuell läggning. Vidare innebär kulturell kompetens 

att sjuksköterskorna kontinuerligt arbetar för att ge en bra vård inom de kulturella gränserna 

för sina patienter. Leininger (2003) lyfter fram patientens upplevelser gällande 

transkulturella sjuksköterskorna och beskriver att det är viktigt med kraftfulla och effektiva 

transkulturellt kunniga sjuksköterskorna då de kan göra stor skillnad i vården. 

Sjuksköterskorna med transkulturell kompetens är nödvändig för att kunna göra en 

bedömning om patienten och ge kulturellt kongruent och lämplig vård som passar deras 

uppfattningar och livssätt samt respektera patientens kultur. 
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2.2.4   Soluppgångsmodellen 

Soluppgångsmodellen framställs symboliskt som en soluppgång som presenterar världen. 

Solens strålar symboliserar olika verklighetsbaserade begrepp och förväntas att förklara den 

kulturrelaterade omsorgen. Dessa begrepp är teknologiska faktorer, religiösa och filosofiska 

faktorer, släktband och sociala faktorer, politiska och legala faktorer, ekonomiska faktorer 

och faktorer som är kopplade till utbildning. Modellen bygger på att vara vägledande för 

sjuksköterskorna vid analys av samtliga aspekter av den transkulturella omvårdnaden. 

Modellen återger en bild av Leningers teori av omvårdnad och är inte bara ett teoretiskt 

kunskapsområde utan även en praktisk profession. Leininger beskriver tre strategier för 

sjuksköterskorna att använda sig av utifrån patientens situation: ”Kulturrelaterad bevarande 

och/eller upprätthållande i syfte att hjälpa patienten att behålla välbefinnande, 

Kulturrelaterad anpassning och/eller förhandling för att hjälpa patienten att kunna anpassa 

sig och uppnå bättre resultat av hälsan samt Kulturrelaterade omformning och 

omstrukturering, i syfte att erbjuda patienten förändring när det gäller livsstil som kan bidra 

till bättre hälsa”. Genom observationer och granskning kan sjuksköterskorna utveckla egna 

omvårdnadsstrategier som är lämpliga just för sin patient (Leininger, 2002). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som handlar om vikten av kommunikation i vårdmötet, 

vikten av kulturell kompetens och att vara tillgänglig utifrån patienternas och anhörigas 

perspektiv.  

2.3.1 Vikten av kommunikation i vårdmötet 

Två engelska studier (Hamilton, 2008; Kumar, John, Gordhan, Situnayake, Raza & Bacon, 

2011), två australienska studier (Chenowethm, Jeon, Goff & Burke, 2006; Tanner, Agius & 

Darbyshire, 2004), en finsk studie (Wikberg, Eriksson & Bondas, 2012) och en norsk studie 

(Czapka & Sagbakken, 2016) beskriver att patienterna upplever kommunikationsproblem på 

grund av språkbarriärer i mötet med sjuksköterskorna. Språkbarriär beskrivs av patienterna 

som ett hinder för en fungerande kommunikation med sjuksköterskorna. En svensk studie 

(Tavallali, Jirwe, & Kabir, 2016) och en norsk studie (Høye & Severinsson, 2009) beskriver 

att en del anhöriga upplever att det framkommer språkbarriär när de kommunicerar med 

sjuksköterskorna. Anhöriga nämner vikten av en tydlig och fungerande kommunikation i 

vårdande relationen. En del patienterna uttrycker att de inte har ett gemensamt språk med 

sjuksköterskorna medan andra kan prata lite grann med sjuksköterskorna men uppger att de 

inte kan kommunicera på ett bra sätt. Att inte förstå sjuksköterskorna när de vill berätta 

något försvårar kommunikationen samt försvårar för patienterna att framföra sina känslor 

och önskemål. Språkbarriärer gör att patienterna känner sig isolerade eller missförstådda 

(Hamilton, 2008). Enligt patienterna väcker kommunikationssvårigheter som uppstår på 

grund av språkliga svårigheter ångest och osäkerhet eftersom patienterna känner sig oroliga 

över att sjuksköterskorna inte förstår dem (Tanner et al., 2004).  

En engelsk studie (Kumar et al., 2011) och en finsk studie (Wikberg et al.,2012) beskriver att 

patienterna lyfter fram vikten av att få information under vårdtiden eftersom det handlar om 

hälsan som är central för individen. Problem med tillgång till anpassad information skapar 

ett av de största hindren för patienterna att få tillgång till kvalificerad sjukvård (Kumar et al., 

2011; Wikberg et al., 2012). På grund av språkbarriär kan patienterna inte få den information 
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de behöver av sjuksköterskorna. Dessutom saknas det tillräckliga metoder för att nå 

information exempelvis via digitala kanaler som internet eller som skriftlig information via 

broschyrer eftersom det inte alltid finns översättningar till egna språk (Chenowethm et al., 

2006; Czapka & Sagbakken, 2016; Kumar et al., 2011). Patienterna beskriver att en 

fungerande informationsspridning via internet kan hjälpa att fylla i informationsgapet som 

uppstår på grund av språkliga hinder (Czapka & Sagbakken, 2016). En del patienterna 

upplever att de har fått adekvat information om sjukdomen (Kumar et al., 2011). Flera 

patienter upplever att en av de vanligaste strategierna var att be andra invandrare eller 

anhöriga som talar språket för att få hjälp både i kommunikation med sjuksköterskorna men 

även att översätta informationsbrev gällande hälso- och sjukvård (Czapka & Sagbakken, 

2016; Høye & Severinsson, 2009). Kvinnliga patienterna beskriver att främsta 

informationskälla för dem är deras män som oftast har kommit till landet tidigare och lärt sig 

språket bättre (Czapka & Sagbakken, 2016). 

Patienterna och anhöriga utrycker att kommunikation via tolk underlättar förståelsen 

(Czapka & Sagbakken, 2016; Hamilton, 2008; Høye & Severinsson, 2009). En del anhöriga 

beskriver att det behövs professionella tolkar som kan medicinsk terminologi (Høye & 

Severinsson, 2009). Patienterna framför sina problem att kommunicera via en tolk eftersom 

upplever patienter att de inte kan kommunicera klart och tydligt med sjuksköterskorna via en 

indirekt kanal (Kumar et al., 2011). Patienterna och anhöriga beskriver att genom att tala 

samma språk förbättras vårdande relationen och kommunikationen med sjuksköterskorna 

eftersom de kan förstå informationen som ges samt uttrycka sina känslor. Patienterna och 

anhöriga känner sig tryggare när de får prata med sjuksköterskorna på sitt eget modersmål 

(Tavallali et al., 2016; Wikberg et al., 2012). 

För att underlätta spridning av information till patienterna och anhöriga används olika 

metoder. En engelsk studie beskriver att utbildade volontärer och ljud-CD som ger 

information på olika språk används för att underlätta spridning av information gällande 

sjukvård och vårdprocesser med syfte att bryta språkbarriärer. Patienterna uttrycker att den 

tvåspråkiga CD är ett användbart verktyg som hjälper att bryta språkbarriärer eftersom de får 

information på sitt eget språk vilken gör att patienterna känner sig tryggare. De flesta 

patienterna anser att ljudformat är mer tillgänglig än skriftlig information. Det framkommer 

även att patienterna får stöd av utbildade volontärer för att underlätta kommunikationen 

med sjukvårdspersonal samt att få information gällande vårdprocessen. Patienterna upplever 

att utbildade volontärer fungerade bra (Kumar et al., 2011). 

2.3.2 Vikten av kulturell kompetens 

En studie från England beskriver att patienterna upplever att sjuksköterskorna är 

otillräckliga när det gäller kulturell kompetens i mötet. Patienterna önskar att 

sjuksköterskorna ska vara utbildade om olika religioner så att de har kunskap om exempelvis 

rutiner kring bön, klädsel, hygien, matkultur och synen på könsskillnader. Därför utlyser 

patienterna behovet av en kurs för sjuksköterskorna som handlar om kulturella olikheter och 

anser att detta skulle underlätta samt öka förståelsen hos sjuksköterskorna (Hamilton, 

2008). En amerikansk studie (Leininger, 2003) och en finsk studie (Wikberg et al., 2012) 

visar att en del sjuksköterskorna har tillräcklig kulturell kompetens och oftast kan förstår 

patienternas kulturella behov. Patienterna uttrycker sin uppskattning över att 

sjuksköterskorna som har kulturella kompetens gör en stor skillnad och hjälper dem i svåra 

situationer. 
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En norsk studie beskriver att anhöriga upplever att kulturella värderingar och religiösa 

symboler är viktig för deras patienter samt tycker att religiösa symboler hjälper patienterna 

att bli friska (Høye & Severinsson, 2009). Två australienska studier beskriver att anhöriga till 

patienterna upplever att sjuksköterskorna har brist på acceptans av familjens kulturella 

värden, såsom känslor av skuld och skam i att inte kunna ta hand om den sjuke 

(Chenowethm et al., 2006; Tanner et al., 2004). Anhöriga beskriver sitt missnöje över att 

manliga sjuksköterskorna tar hand om kvinnors personliga vård eftersom det krockar med 

deras kulturella värderingar. Även kvinnliga patienterna beskriver att de hellre vill ha en 

kvinnlig vårdare än manlig eftersom de känner sig blyga (Chenowethm et al., 2006; Wikberg 

et al., 2012). En svensk studie visar att en del anhöriga upplever att tillgänglighet av olika 

nationaliteterna bland sjuksköterskorna skapar en känsla av gemenskap eftersom detta ger 

möjlighet att träffa sjuksköterskorna som också är invandrare och/eller talar samma språk 

som de själva. Enligt anhöriga är detta viktig för en förtroendefull vårdande relation eftersom 

dessa sjuksköterskorna oftast förstår deras situation bättre känslor (Tavallali et al., 2016). 

2.3.3 Att vara tillgänglig 

En australiensk studie visar att en del patienterna med annan etnisk/kulturell bakgrund är 

försiktiga med att uttrycka sina hälsoproblem, känslomässiga svårigheter som ångest, 

depression samt sina psykiska problem (Chenowethm et al., 2006). En svensk studie visar att 

anhöriga förväntar sig professionalism i sjuksköterskornas förhållningssätt även i 

transkulturella möten att vårda. Anhöriga beskriver att sjuksköterskorna bör ha förmåga att 

få dem att känna sig trygga, stötta dem i svåra situationer och att inspirera till att lita på dem 

och känna förtroendet för dem i vårdande relationen eftersom de vill veta att deras sjuka är i 

goda händer och får professionell vård (Tavallali et al., 2016).  

Patientens anhöriga beskriver att det är problematiskt att få träffa sjuksköterskan för att 

diskutera sina besvär. Patientens anhöriga upplever att detta ökar oro och ångest både hos de 

och hos patienten (Chenowethm et al., 2006). En australiensk studie visar att anhöriga 

beskriver att sjuksköterskan tillgänglighet och attityder mot patienterna och anhöriga är den 

avgörande faktorn som påverkar deras upplevelser gällande kulturell säkerhet i vårdmiljön. 

Enligt anhöriga kan sjuksköterskans direkta kontakt med familjer påverka hälsan på ett 

positiv sätt för den patienten (Tanner et al., 2004). 

En norsk studie beskriver att patienterna upplever att de har blivit diskriminerade på grund 

av deras etniska/kulturella bakgrund. Enligt patienterna framkommer det att 

sjuksköterskorna behandlar dem annorlunda än patienterna som tillhör majoritetsbefolkning 

eftersom sjuksköterskorna har olika inställningar beroende på vilken bakgrund patienten har 

(Czapka & Sagbakken, 2016). Även anhöriga upplever att sjuksköterskorna inte respekterar 

eller tar hand om dem med respekt vilket negativt påverkar deras erfarenheter av att bli 

vårdade. Anhöriga förväntar sig att sjuksköterskorna ska ta hänsyn till deras etniska 

bakgrund samt respektera kulturella skillnader. Enligt anhöriga kan sjuksköterskorna ge en 

sådan vård genom att visa respekt, vara intresserad och aktivt lyssna. Sjuksköterskorna är i 

vissa fall upptagna och kommer bara och ger läkemedel till de sjuka vilket påverkar deras 

förtroende till vården på ett negativ sätt och därför upplever anhöriga dessa möten som 

likgiltiga och respektlösa (Tavallali et al., 2016). Det framkommer även positiva upplevelser 

bland patienterna med etnisk/kulturell bakgrund. En del patienterna betonar den vänlighet 

som sjukvårdspersonal, framförallt sjuksköterskorna visar mot patienterna (Czapka & 

Sagbakken, 2016). En finsk studie (Wikberg et al., 2012) beskriver att patienterna upplever 
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att sjuksköterskorna är särskilt snälla och respektfulla mot patienterna med annan 

etnisk/kulturell bakgrund. Patienterna beskriver att om sjuksköterskorna var trevliga, 

vänliga och hjälpsamma känner patienterna sig hemma och välkomna. Patienterna upplever 

även att sjuksköterskorna hade expertkunskap och är professionella samt upplever 

patienterna att sjuksköterskorna alltid är tillgängliga. Även en engelsk studie (Hamilton, 

2008) beskriver att en del patienterna uttrycker sina upplevelser gällande kunskap och 

förståelse hos vårdare mot patienterna samt en bekräftelse på att sjuksköterskan var 

medveten om deras individuella behov. 

 

2.4 Styrdokument  

Hälso- och sjukvården i Sverige styrs av landets olika lagar, förordningar, bestämmelser och 

International Council of Nurses (ICN) etiska koder för sjuksköterskorna som tydliggör 

sjuksköterskans ansvarsområde samt patientens mänskliga rättigheter. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) har hela befolkningen rätt till en god hälsa och vård på lika 

villkor. Lika villkor grundar sig på likhetsprincipen som säger att ekonomiska, sociala, 

språkliga, religiösa eller kulturella skillnader inte skall påverka vården. Vidare beskriver 

Hälso-och sjukvårdslagen att patienterna som söker vård ska bli bemötta på ett värdigt sätt 

så att patienterna kan känna sig trygga. Vården ska ge trygghet och god kvalitet till patienten 

samt det ska vara lättillgänglig och patientens självbestämmande och integritet ska 

respekteras. En god kommunikation mellan hälso-och sjukvårdspersonalen och patienten ska 

främjas samt vården ska möjliggöra patientens delaktighet och säkerhet i vården. Hälso- och 

sjukvårdslagen beskriver vidare att alla människors lika värde och individens värdighet ska 

respekteras när vård ges samt den som är i stort behov av vård ska ha företräde. 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400) beskriver att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte får dela med sig av uppgifter på något sätt gällande en patient för 

någon annan vare sig kollega eller inte.  

Enligt ICN:s koder (2012) består sjuksköterskans ansvarsområde av: Att främja hälsa, 

Förebygga sjukdom, Återställa hälsa och Lindra lidande. Dessa områden tillhandahåller att 

sjuksköterskorna ska ge omvårdnad utan att skilja på ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk 

bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska 

åsikter eller social ställning. Enligt hälso-och sjukvårdslagen (SFS, 1982;763) har 

sjuksköterskorna ansvar att utveckla goda relationer med patienterna för att främja hälsan. 

Vidare fortsätter ICN:s koder (2012) att det är sjuksköterskans ansvar att patienterna får rätt 

information. Ett annat kriterium är enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som lyfter 

fram patientens delaktighet i vårdprocessen. Sjuksköterskan ansvarar för att informationen 

är tillräcklig och kulturellt anpassad. ICN:s etiska koder (2012) beskriver även att 

sjuksköterskan delar ansvaret med samhället. 

                                                                                                                                                                                                       

2.5 Problemformulering   

I dagens samhälle vårdar sjuksköterskorna patienterna med olika etniska/kulturella 

bakgrunder. I mötet med att vårda patienterna med annan etnisk/kulturell bakgrund uppstår 

frågor som är kopplade till sjuksköterskans förmåga att bemöta patienten. Tidigare forskning 

visar att patienterna och anhöriga upplever att sjuksköterskorna har brister när det gäller att 

möta och vårda patienterna med annan etnisk/kulturell bakgrund på grund av brist på 

kulturell kompetens och kommunikationssvårigheter. Patienterna och anhöriga beskriver att 



 

 8  

det uppstår språkbarriärer i mötet med sjuksköterskorna som leder till 

kommunikationssvårigheter. Dessutom visar tidigare forskning att sjuksköterskorna har 

brister när det gäller kulturell kompetens för att förstå kulturella skillnader. Därför finns ett 

behov av att fördjupa kunskaperna samt öka förståelsen för transkulturell omvårdnad genom 

att tydliggöra sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienterna med annan 

etnisk/kulturell bakgrund. I mötet med patienterna med annan bakgrund ställs dessutom 

krav på dagens hälso- och sjukvård för att upprätthålla en individanpassad omvårdnad. Det 

ställer bland annat krav på sjuksköterskans kulturell kompetens och förmåga att 

kommunicera med patienterna som talar ett annat språk. Genom att öka kunskaper i 

transkulturell omvårdnad menar Leininger att sjuksköterskorna kan fördjupa sin förståelse 

för patientens, anhörigas och gruppens värderingar och livsstil. Om detta inte görs kan det 

innebära ett lidande för patienten och dess anhöriga. 

 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med annan 

etnisk/kulturell bakgrund. 

 

4 METOD  

Examensarbetets metod bygger på litteraturstudie med kvalitativ ansats för att skapa en 

djupare förståelse kring ett fenomen. Målet med kvalitativa studier är att nå en ökad 

förståelse kring upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov i ett visst 

vårdsammanhang (Friberg, 2012).  

 

4.1 Urval och datainsamling  

Artiklarna söktes via CINAHL Plus och PubMed på Mälardalens Högskolebibliotek. Urval 

och datainsamling genomfördes utifrån analysprocessens första steg enligt Evans (2002) som 

innebär att materialet söktes fram och valdes ut. För att få en överblick om den befintliga 

forskningen inom ämnesområdet gjordes sökningen av artiklar genom att söka fritt på 

sökord som nurse, nursing care, transkulturell nursing, transcultural care and cultural 

competence. För att underlätta sökningar i CINAHL Plus används Cinahl Headings och vid 

sökningar i PubMed användes Medical Subject Headings (Mesh). Dessutom användes svensk 

Mesh i vissa fall för att hitta lämpliga sökord för att söka i databasen. För att specificera 

datainsamlingen begränsades sökningen till olika kombinationer samt att flera sökord 

användes tillsammans, så kallad, Boolesk söklogik. Vid dessa sökningar används AND för att 

koppla ihop två sökord. Syftet med Boolesk söklogik är att förklara vilket samband sökorden 

har med varandra (Östlundh, 2012). Sökorden som användes var nurse attitudes, care, 

experience, transcultural, meeting, competence, patient, nurse, minority ethnic, culture 

assessment, nursing och language. I vissa fall användes kombinationer med två, tre eller fyra 

sökord för att specificera sökningen. Vissa sökordskombinationer gav inga träffar. Friberg 

(2012) beskriver att i detta fall kan sökningen backas ett steg för att gå till kombinationen 

som gav bästa möjliga resultatet.  
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Inklusionskriterierna för examensarbetet var, artiklar som handlade om sjuksköterskornas 

upplevelser. Med syfte att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 

annan etnisk/kulturell bakgrund valdes endast kvalitativa artiklar ut som fokuserar på 

sjuksköterskans upplevelser. Artiklarna som valdes ut beskriver upplevelser av 

sjuksköterskorna som inriktar sig på allmän sjukvård. För att uppnå lämpliga sökträffar vid 

sökningen filtrerades resultatet genom att använda avgränsningsfunktioner som tid, språk, 

dokumenttyp och Peer Rewiew granskade artiklar. Enligt vetenskapsrådet (2015) innebär 

peer reviewed att en vetenskaplig artikel har blivit granskad av en sakkunnig forskare innan 

artikeln publicerades. Dessa avgränsningar sorterade bort data som inte var aktuellt för 

intresseområdet (Friberg, 2012). För att få ett bredare perspektiv på examensarbetet 

inkluderades artiklar från olika länder och endast valdes artiklar på engelska för att minska 

risken för missförståelser och fel tolkningar. I urvalet av artiklarna används även 

exklusionkriterierna.  Många av artiklarna som söktes var inte aktuella för studiens syfte 

eftersom de fokuserade generellt på vårdpersonalens eller patientens och anhörigas 

upplevelser i vården. Artiklar med fokus på annan upplevelse än etnisk/kulturell omvårdnad 

har exkluderats och endast vetenskapliga artiklar som beskriver sjuksköterskans upplevelser 

valdes ut.  

Resultatet visade ett stort antal artiklar kring omvårdnad och transkulturell omvårdnad. För 

att underlätta sökningen lästes först titeln på artiklarna för att få en uppfattning av 

innehållet. Lämpliga artiklar analyserades ytterligare med läsning av abstract. I vissa fall 

lästes hela artikeln för att få en djupare uppfattning om artikeln och för att förstå om artikeln 

passar till arbetets syfte. Sökningarna gjordes med olika sökords kombinationer. Vid 

sökningen med sökorden nurse attitude AND care AND experience AND transcultural med 

urvalet full text, årtal mellan 2000–2016, English och academic journals hittades 20 artiklar. 

Efter läsning av abstract till samtliga artiklar valdes sex av artiklarna ut som ansågs vara 

lämpliga för examensarbetets syfte. Vid sökningen med sökord nurse attitudes AND cultural 

competence AND patient med urval English och 2000–2016 hittades 148 artiklar. Efter 

läsning av rubriker och abstract valdes två artiklar ut. Med sökorden nurse attitudes AND 

minority ethnic AND meeting med urval English och 10 years hittades två artiklar och efter 

läsningen valdes en av de artiklarna ut. Sökning med culture assessment AND nursing AND 

language med urval full text, 5 years, English och nursing journals gav 41 artiklar och efter 

läsning av abstract valdes en artikel ut. Utifrån sökningarna valdes tio vetenskapliga artiklar 

ut som svarade på syftet (Bilaga C). Artiklarna som valdes är från olika länder, en från 

Australien och en från Danmark, tre från England, två från Irland, två från Sverige och en 

från USA. Sökningarna gjordes under perioden september-oktober 2016. Alla valda artiklar 

har granskats enligt Fribergs (2012) granskningsmall med syfte att upprätthålla en god 

forskningskvalitet i examensarbetet (Bilaga B). Artiklarna som uppfyllde minst 11 av 14 

kriterier som finns i granskningsmallen bedömdes artikeln att ha hög kvalité. Artiklarna som 

uppfyllde mer än 5 kriterier bedömdes att ha medel kvalité. Artiklarna som uppfyllde 5 eller 

mindre kriterier bedömdes att ha låg kvalité.  

 

4.2 Dataanalys och genomförandet 

Examensarbetets analysmetod var innehållsanalys enligt Evans (2002). Syftet med 

analysmetoden var att beskriva insamlade data med minimal tolkning utifrån en beskrivande 

syntes. Beskrivningarna som skapades under granskningsprocessen gav underlag för de 

slutsatserna. En beskrivande syntes enligt Evans (2002) metod används då studien utgår från 
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bearbetat material i form av vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades utifrån fyra faser: 

Insamling av data, Identifiering av nyckelfynd, Relatera teman mellan de olika studierna och 

till slut Beskriva fenomenet. 

Analysarbetets första steg innebär att intresseområdet bestämdes och sedan materialet 

söktes fram och valdes ut. Val av artiklar genomfördes enligt bestämda inklusionskriterierna 

och exklusionskriterierna.  Analysarbetets andra fas innebar att nyckelfynden identifierades i 

varje artikel i enlighet med examensarbetets syfte. De valda artiklarna lästes flera gånger med 

syfte att få en helhetsbild av innehållet och viktiga delar markerades och antecknades i ett 

separat dokument för att lättare överblicka vad som ska analyseras. För att skapa djupare 

förståelse och en översikt över materialet som skulle analyseras sammanfattades artiklar på 

svenska i ett annat dokument. Materialet granskades utifrån syftet med fokus på resultatet. 

Sedan identifierades de centrala delar av materialet som nyckelfynd i varje artikel (Evans, 

2002). Analysarbetets tredje fas består av att identifiera och skapa subteman och teman. I 

den tredje fasen i dataanalysen sammanfattades artiklarnas likheter och olikheter. Utifrån de 

likheter samt skillnader som identifierades skapades sju subteman och ifrån dessa skapades 

sammanlagt tre teman (Evans, 2002). Analysarbetets fjärde fas består av att generera en 

beskrivning av fenomenet. I detta moment beskrevs i löpande text valda teman och subteman 

utifrån originalmaterialet. För att styrka förståelsen för de refererade originalstudierna 

användes citat från artiklarna i den löpande texten. 

 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subteman och tema 

 

NYCKELFYND 

 

SUBTEMA 

 

TEMA  

 

Two nurses cited incidents in 

which they cried out of frustration 

of their inability to communicate 

with patients due to the language 

barrier 

 

Language differences made 

nurses use more of a body 

language  

 

They express that they often use 

the patient’s family members as 

interpreter. 

  Att möta språkbarriär 

 

 

 

 

 

   Att använda kroppsspråk 

 

 

 

Att kommunicera med hjälp av      

andra 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationens utmaningar 

 

4.3 Etiska ställningstagande  

Examensarbetet följer forskningsetiska riktlinjer och inget plagiat eller fusk användes. 

Artiklar som användes i studien var granskade enligt Peer Review och publicerade i 

internationella vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna var godkända av etiska kommittéer, 

vilket innebär att alla etiska synvinklar har tagits upp för att skydda deltagarnas rättigheter 

som deltog i studierna. Detta innebar att artiklarna följer individskyddskravets fyra 

grundläggande krav: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
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nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Artiklarna som analyserades var skrivna på 

engelska därför översättes artiklarnas resultat till svenska för att underlätta förståelsen. I 

syfte att minska språkliga misstolkningar lästes artiklarna flera gånger. Lästes även 

artiklarna på sitt originalspråk och jämfördes med översättningen till svenska för att undvika 

bristfälliga tolkningar. Vid analys av artiklarna följdes Fribergs (2012) granskningsmall som 

innefattar att vara objektiv. Detta innebär att granskning av artiklarna gjordes utifrån 

studiernas syfte och utan att tolka materialet. Citat används på sitt originalspråk utan att 

översättas till svenska för att inte riskera förändra innebörden.  

 

5. RESULTAT 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med annan 

etnisk/kulturell bakgrund resulterade i tre teman och sju subteman. De teman och subteman 

som framkom finns angivna enligt nedan (Tabell 1). 

 

Tabell 2. Teman och subteman 

 

 TEMA 

 

 

SUBTEMA 

 

           Kommunikationens utmaningar 

 Att möta språkbarriärer  

 Att använda kroppsspråk 

 Att kommunicera med hjälp av andra 

 

           Förståelsen om kulturens betydelse 

 

 Betydelsen av matkultur 

 Betydelsen av sociala koder 

 

           Utvecklingsbehov för att vårda 

 

 Behov av kompetens 

 Arbetsorganisatoriska utmaningar 

 

 

5.1. Kommunikationens utmaningar   

Sjuksköterskorna upplevde att språkbarriärer ibland uppstod vid vårdandet av patienterna 

med annan etnisk/ kulturell bakgrund. Detta kunde leda till att informationsutbytet med 

patienterna blev bristfälligt och i värsta fall skedde inget informationsutbyte alls. Svårigheter 

i kommunikationen framkom i form av problem med att skapa vårdande relation, ge 

individanpassad vård, vårdplanering och patientsäkerheter. För att komma över 

språkbarriärer använde sjuksköterskorna sig av olika strategier för att underlätta 
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kommunikationen med patienterna och anhöriga. Dessa strategier skedde med hjälp av 

kroppsspråk, genom anhöriga till patienterna, via tolk eller med hjälp av språkkompetenta 

sjuksköterskorna. Trots dessa strategier uppstod svårigheter i möte med patienterna med 

annan etnisk/ kulturell bakgrund.  

 

5.1.1 Att möta språkbarriär 

Sjuksköterskorna upplevde att det uppstod språkbarriärer vid möten med patienterna med 

annan etniskt/ kulturell bakgrund. Att patienterna inte behärskade språket som talades i 

landet tillräckligt bra uppfattas som det största problemet (Boi, 2000; Nielsen & Birkelund, 

2009; Taylor & Alfred, 2010). ”When discussing difficulties in communication, the nurses 

express that many minority ethnic patients do not speak or understand Danish, which is 

considered a major problem” (Nielsen & Birkelund, 2009, s. 433). Att inte kunna 

kommunicera på samma språk som patienten gjorde att vården ibland blev mekanisk och 

opersonlig. Då blev det svårare att skapa en vårdande relation med patienten eftersom 

sjuksköterskorna inte förstod patienten på grund av språkhindret. Sjuksköterskorna 

upplevde även att på grund av språkbarriärer gick resurserna åt till att skaffa ett 

kommunikationssätt istället för att fokusera på patientens vård eller andra patienterna 

(Nielsen & Birkelund, 2009). 

Furthermore, the nurse here points out that when the patients do not speak Danish, she spends 

most of her resources on the language barrier, and at the same time this means that she has less 

time to spend on caring for the other patients (Nielsen & Birkelund, 2009, s. 433).  

På grund av språkbarriärer upplevde sjuksköterskorna att de inte kunde informera 

patienterna på ett tillfredsställande sätt samt att de inte fick tillräcklig information från 

patienterna gällande deras hälsotillstånd, mående och önskningar (Touhy, McCarthy, 

Cassidy & Graham, 2008; Hultsjö & Hjelm, 2005; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 

2013). Detta ledde ibland till missförstånd, felaktiga bedömningar, fel diagnos eller 

svårigheter med vårdbedömning, vårdplanering och dokumentation kunde uppstå (Ciofi, 

2003; Hultsjö & Hjelm, 2005; Touhy et al., 2008). Problem med språkbarriärer kunde 

begränsa spontaniteten, flödet och innehållet i mötet med patienterna (McCarthy et al., 

2013).  

Two nurses cited incidents in which they cried out of frustration of their inability to 

communicate with patients due to the language barrier. In addition, a few of the nurses 

expressed their lack of tolerance of patients who do not speak English...…. (Taylor & Alfred 

2010, s. 601).  

Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara problematiskt och frustrerande med 

språkbarriärer eftersom det försvårade kommunikationen med patienten (Ciofi, 2003; Taylor 

& Alfred, 2010). En del sjuksköterskorna uttryckte även brist på tolerans för patienterna som 

inte kunde språket (Taylor & Alfred, 2010). Enligt sjuksköterskorna var patienternas 

beskrivning av smärta varierande. Detta kunde leda till missförstånd mellan 

sjuksköterskorna och patienterna vilket försvårade patienternas smärtlindring (McCarthy et 

al., 2013). 

5.1.2 Att kommunicera via kroppsspråk 

Sjuksköterskorna använde ofta kroppsspråket i möten med patienterna (Boi, 2000; 

McCarthy et al., 2013; Skott & Lundgren, 2009). Enligt sjuksköterskorna var kroppsspråket 
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ett sätt att kommunicera med patienterna (Boi, 2000). “You can understand if you really 

want to, although you must have a desire to understand” (Skott & landgrab, 2009, s. 226). 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att de var kreativa och påhittiga för att hitta på nya 

kommunikationssätt i form av icke verbala uttryck med syfte att förbättra kommunikationen. 

Att använda sig av olika former av kroppsspråk underlättade samtalet med patienten samt 

främjade förståelsen (McCarthy et al., 2013). För att underlätta kommunikationen med 

patienterna använde sjuksköterskorna sig av teckenspråk genom att peka på saker. Det 

framkom även en blandning med enstaka ord och teckenspråk för att främja 

kommunikationen med patienten (Cioffi, 2003; McCarthy et al., 2013).  

5.1.3 Att kommunicera med hjälp av andra 

Användning av tolkar underlättade kommunikationen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna. Enligt sjuksköterskorna var det svårt att kommunicera utan tolkar eftersom det 

inte alltid gick att förstå vad patienten ville förmedla vilket minskade möjligheten att besvara 

patientens missnöje. Kvalitén inom vården ökade vid användning av tolkar för att 

kommunicera med patienten. Att ha tillgång till tolkar ökade bland annat tillgängligheten för 

stöd inom vården samt höjde standarden för vården eftersom det underlättade att förstå 

patienternas önskningar och missnöje (Cioffi, 2003).” One of the benefits identified by the 

participants of using an interpreter was the perceived objectivity of interpreters when gaining 

a true picture of the patient’s situation” (McCarthy et al., 2013, s. 337). Sjuksköterskorna 

upplevde att det var viktigt att använda sig av tolkar även när det gällde att informera 

patienterna. Patienterna kunde behöva information på sitt eget språk om hälso- och 

sjukvården och deras hälsoproblem och för att tillgängliggöra informationen (Tuohy et al., 

2008).  

När det fanns begränsade möjligheter till tolkar blev det ofta anhöriga som fick tolka 

(Boi,2000; Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2008). Enligt sjuksköterskorna kunde 

användandet av släktingar eller grannar vara problematiskt (Cortis, 2004; Hultsjö & Hjelm, 

2005; Nielsen & Birkelund, 2009) eftersom det var svårt att veta om tolkningen gjordes 

korrekt. I vissa situationer upplevde sjuksköterskorna att patienterna inte var helt bekväma i 

att prata om intima saker inför tolkar (Nielsen & Birkelund, 2009). Därför var det gynnsamt 

att använda sig av anhöriga istället för tolkar (Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 2009). 

Sjuksköterskorna beskrev att de ibland valde att få översättningshjälp av anhöriga istället för 

att boka tolkar eftersom anhöriga var lättillgängliga. Det framkom även att sjuksköterskorna 

förväntade sig att anhöriga skulle tolka åt patienterna i situationer där det var svårt att 

komma åt tolkar (Boi, 2000; Cortis, 2004).  

Enligt sjuksköterskorna kunde även barn användas som tolk åt anhöriga (Cortis, 2004; 

Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2009). Det var ofta barnet som enda anhöriga som 

följde sin förälder till sjukhuset. I sådana fall krävdes det ett noggrant övervägande om 

barnet kunde översätta åt sin familj eller inte. Det väsentliga var att inte lägga för stort ansvar 

på barnet (Tuohy et al., 2009). Sjuksköterskorna var också överens om att barn inte borde 

användas för att tolka men det kunde förekomma i vissa situationer där det inte fanns andra 

möjligheter.  

The nurses also agree on the fact that it is not always a good idea to use children as interpreters, 

but that this takes place anyway. The reason for this is that it sometimes can be difficult to get an 

interpreter immediately, for example if a patient is admitted late at night (Nielsen & Birkelund, 

2009, s. 434). 
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Sjuksköterskorna beskrev att annan vårdpersonal tolkade samtal mellan patienten och 

sjuksköterskan (Cortis, 2004; Cioffi, 2003; Taylor & Alfred, 2010). Detta eftersom det ibland 

var lättare att använda språkkompetenta vårdpersonal inom sjukvården än att hitta tolkar. 

Det framkom att tillgängligheten av språkkunskaper varierar och vissa språk är mer 

tillgängliga än andra. Sjuksköterskorna beskrev hur sjuksköterskorna som behärskade 

patientens språk bidrog till att klargöra patientcentrerade frågor i samtalet med patienten. 

Detta underlättade genomförandet av individualiserad och kulturellt överensstämmande 

vård i komplexa och känslomässiga situationer. Språkkompetenta kollegor underlättade även 

att bemöta sociokulturella behov (Cioffi, 2003; Taylor & Alfred, 2010). Enligt 

sjuksköterskorna kunde användning av språkkompetenta kollegor för att kommunicera med 

patienterna ha sina konsekvenser. Sjuksköterskorna beskrev att patienterna fick vänta tills 

språkkompetenta kollegor fanns tillgängliga. Vilket kunde skapa situationer där 

patientsäkerheten minskade på grund av fördröjda kommunikationen. De språkkompetenta 

sjuksköterskorna pekade på att kommunikationen med patientgrupper skulle kunna 

kompliceras av dialekter och att samma ord kunde användas på olika sätt i olika former av 

språket. Sjuksköterskorna upplevde även att användning av kollegor för att tolka väckte 

skuldkänslor över att förhindra kollegor från sitt vanliga arbete samt en känsla av att vara 

otillräcklig då det var svårt att förstå patienten på egen hand. Det framgick även att när en 

tredje person kom in i kommunikationen mellan patient och sjuksköterskan uppstod risken 

att bryta mot patientsekretessen (Cortis, 2004; Cioffi, 2003). 

 

5.2 Förståelsen om kulturens betydelse 

Det framkom kulturella skillnader vid vård av patienterna med annan etnisk/kulturell 

bakgrund när det gäller matkultur, smärtuttryck, anhörigas beteende och könsrelaterat 

beteende. Det fanns olikheter när det gällde patienternas matkultur och anhörigas 

uppfattningar om omvårdnad samt huruvida detta påverkade vårdmiljön. Sjuksköterskorna 

beskrev att det förekommer olikheter när det gäller att uttrycka sin smärta på grund av 

kulturella skillnader medan andra förklarade detta genom att patienterna inte hade 

gemensamt språk. Det framkom även svårigheter med att organisera vården då en del 

kvinnliga patienterna endast ville ha kvinnliga sjuksköterskorna medan manliga ville ha 

manliga. 

5.2.1 Betydelse av matkulturen  

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna uttryckte ett annat kulturellt beteende när det 

gällde matkultur (Nielsen & Birkelund, 2009). En del muslimer och judar var känsliga 

gällande sin kost då dessa patienterna önskade halalkött på grund av sin tro (Nielsen & 

Birkelund, 2009; Skott & Lundgren 2009; Vydelingum, 2006). Sjuksköterskorna beskrev att 

patienternas önskemål av kost var en allmän erkänd faktor som påverkade omvårdnad. ”…. 

Generally, nurses thought that Pakistanis are “vegetarians”, “some do not take pork”, and 

“they do not eat beef”. Very few mentioned “hallal” as a way of preparing meat in this 

community” (Cortis, 2004, s. 53). En del sjuksköterskorna upplevde att menyn var "bra och 

varierad", medan andra sjuksköterskorna upplevde att menyn "var mycket begränsad". Enligt 

sjuksköterskorna var det inte förvånande över att det fanns delade uppfattningar, eftersom 

deras kunskap om kostbehov var allmänt otillräcklig eller felaktig (Cortis, 2004). En del 

sjuksköterskorna upplever att anhöriga gav bra stöd för att förstå patienternas matvanor eller 

speciella dieter (Boi, 2000).  
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Sjuksköterskorna upplever att patienterna önskade sig mat hemifrån. När anhöriga tog mat 

hemifrån till sina sjuka störde detta ibland andra patienterna eftersom dessa maträtter som 

kom hemifrån ibland hade starka dofter vilket skapade irritation och diskussioner bland 

andra patienterna och i vissa fall mellan patienterna och sjuksköterskan. Å andra sidan 

upplevde en del sjuksköterskorna att maten kunde skapa en positiv diskussion mellan patient 

och sjuksköterskorna som i sin tur påverkade den vårdande relationen positivt (Nielsen & 

Birkelund, 2009).  

 

 

5.2.2 Betydelse av sociala koder 

Sjuksköterskorna beskrev att kulturella skillnader påverkade hur patienterna uttryckte sin 

smärta. Enligt sjuksköterskorna hade en del patienterna med en annan etnisk/kulturell 

bakgrund en låg smärttolerans samt en uppfattning gällande sjukdom som skiljer sig från 

andra patienternas uppfattning om sjukdom. Sjuksköterskorna beskrev att dessa patienterna 

kunde uttrycka sina smärtor mer än andra patienterna (cioffi, 2003; Nielsen & Birkelund, 

2009; Vydelingum, 2006). 

……the nurses’ experience that patients with minority ethnic backgrounds typically have a 

conception of disease that differs from the way in which Danish patients conceives disease. They 

experience how the patients often express pain in a stronger manor than the Danish patients 

do…. (Nielsen & Birkelund, 2009, s. 434). 

Sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet och dilemma kring huruvida patienterna med en 

annan etnisk/kulturell bakgrund hade den smärta som de uttryckte. ” They assume that these 

patients have a tendency to exaggerate the pain and therefore have difficulties estimating in 

which cases they should take the patient’s outbursts of pain seriously” (Nielsen & Birkelund, 

2009, s. 434). Sjuksköterskorna beskrev en viss irritation över sättet som patienterna 

uttryckte sin smärta eftersom det kunde vara störande för andra patienterna på avdelningen 

(Nielsen & Birkelund, 2009; Vydelingum, 2006).  

Patienterna med annan etniskt/ kulturell bakgrund blev ofta besökta av många anhöriga 

vilket sjuksköterskorna beskrev som problematiskt (Boi, 2000; Cortis, 2004; Nielsen & 

Birkelund, 2009). Att informera alla anhöriga tog mycket tid samt gav inte möjlighet till 

sjuksköterskan att informera patienten. Enligt sjuksköterskorna tog anhöriga till patienterna 

ansvar och patienterna fick full service av anhöriga vilket gjorde att patienterna accepterade 

situationen och därmed blev mer passiva (Skott & Lungren, 2009). Det framgår även att när 

många anhöriga kom samtidigt till patientsalen blev det trångt i patientsalen vilket kunde 

irritera medpatienterna samt göra det svårt för personalen att utföra sina sysslor. 

Sjuksköterskorna upplevde att andra patienterna som låg i samma sal kände sig störda och 

klagade över att många anhöriga kom samtidigt. Oftast stannade anhöriga under lång tid på 

avdelningen och hade frågor som de ville ställa till sjuksköterskorna. Enligt sjuksköterskorna 

kunde detta bli olämpligt för andra patienterna som behövde vila och sova (Cortis, 2004; 

Nielsen & Birkelund, 2009; Vydelingum, 2006). ”…. Yet in some instances nurses argued that 

the need to visit relatives in hospital is an ‘obligation’ which Pakistanis have to fulfil, rather 

than indicating interest in the welfare of the patient….” (Cortis, 2004, s. 53). Det framkom att 

sjuksköterskorna använde sig av anhöriga för att förstå kulturella skillnader och lära sig om 

patientens kultur och religion. Enligt sjuksköterskorna var anhöriga den viktigaste källan till 



 

 16  

information om patienten samt hjälpte dem att leverera säkrare och effektivare vård, vilket 

ökade vårdens kvalitet. Därför hade anhöriga en viktig roll i patientvården (Boi, 2000). 

Sjuksköterskorna uttryckte att det fanns patienterna som var mycket noga med sin hygien 

och ville hålla sig rena. Särskilt de muslimska patienterna ville tvätta sig regelbundet 

(Vydelingum, 2006). Sjuksköterskorna beskrev att behandlingen av personer med samma 

kön var viktig för vissa patienter från andra kulturer. ”Nurses believed that Pakistani patients 

do not like being looked after by nurses of a different gender” (Cortis, 2004, s. 53). 

Sjuksköterskorna upplevde att vissa kvinnliga patienterna inte ville bli omhändertagen av 

manliga sjuksköterskorna samt män som inte ville bli omhändertagen av kvinnliga 

sjuksköterskorna. Ofta gillade patienterna att ha egna kläder och patienterna ville inte klä av 

sig framför andra (Cortis, 2004; Vydelingum, 2006). Det framkom även att det fanns en 

annan syn på kvinnor från andra kulturer som innebar att männen talade för dem med 

sjuksköterskan även om det var kvinnan som sjuk (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

 

5.3 Utvecklingsbehov för att vårda 

Sjuksköterskorna beskrev en tydlig brist när det gäller kulturell kompetens för att möta 

kulturella skillnader samt att ge transkulturell omvårdnad. Detta försvårade arbetet med att 

vårda patienterna utifrån individuella behov och kulturella olikheter. Enligt sjuksköterskorna 

var arbetsorganisationen ibland otillräcklig när det gäller att bemöta kompetensbrist hos 

sjuksköterskorna samt att skaffa resurser och tillgångar inom vården. 

5.3.1 Behov av kompetens 

Sjuksköterskorna upplevde att de saknade kulturell kompetens gällande kulturella skillnader 

och förståelsen för patienten med en annan etnisk/kulturell bakgrund (Boi, 2000; Taylor & 

Alfred, 2010; Vydeligum, 2006). ”The poor knowledge and understanding about minority 

cultures, as demonstrated in the discussion below, clearly demonstrates a lack of cultural 

competence” (Vydelingum, 2006, s.26). Sjuksköterskorna beskrev att brist på kompetens om 

kulturella skillnader skapade oro och känslan av att vara otillräckligt samt en rädsla att göra 

fel (Boi, 2000). Enligt sjuksköterskorna behövdes kunskap om transkulturell omvårdnad för 

att förstå patienternas speciella ritualer samt att ge vård till patienterna (Lundberg et al., 

2005; Touhy et al., 2008). I detta ingick brist på kunskaper om kulturella skillnader samt 

lämpliga utbildningar som kunde hjälpa dem att möta utmaningar vid omhändertagandet av 

patienterna från olika kulturer. Enligt sjuksköterskorna var det viktigt att känna till och 

förstå olika kulturer och religioners seder och vaner. Sjuksköterskorna ansåg att en sådan 

kunskap skulle hjälpa dem med att förstå transkulturell vård. Sjuksköterskorna uttryckte en 

passion för kulturellt kompetent vård och önskade sig rådgivning av andra sjuksköterskorna 

baserat på deras erfarenheter gällande öppet sinne, att vara sensitiv för kulturella skillnader, 

att vara medveten om personliga fördomar och att hantera patienternas anhöriga (Taylor & 

Alfred, 2010 Vydelingum, 2006).  

5.3.2 Arbetsorganisatoriska utmaningar 

Sjuksköterskorna beskrev att det arbetsorganisatoriska stödet inte alltid var tillräckligt. Det 

fanns brister gällande administrativt stöd och en allmän brist för stöd för kulturellt 

kompetent vård samt brist på utbildning (Hultsjö & Hjelm, 2005; Taylor & Alfred,2010). 

Vissa sjuksköterskor påpekade att det fanns brister när det gäller etnisk blandning i 

organisationen medan andra uttryckte att det fanns tillräcklig etnisk blandning i 
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organisationen (Taylor & Alfred, 2010). Sjuksköterskorna upplevde att deras brist på 

förståelse för hur etnicitet/kulturella faktorer påverkade vården till patienterna försvårade 

möjligheterna till en individanpassad vård. Sjuksköterskorna beskrev att de ofta hade hög 

arbetsbelastning därför blev deras omvårdnadsinsatser ibland korta och stressig 

(Cortis,2004; Skott & Lundgren,2009). Detta försvårade kampen för att upprätthålla 

patientsäkerheten och tillfredsställa patienternas fysiska behov och skingra eventuella 

rädslor hos patienterna (Cortis, 2004). Enligt sjuksköterskorna fanns det behov av att förstå 

och vara empatisk med patienten. Dessa utmaningar kunde åtgärdas genom utbildning och 

utveckling av personalen inom organisationen samt förebyggande och tillgängliga resurser 

(Skott & Lundgren 2009; Taylor & Alfred, 2010), kontinuitet i vården samt, enklare tillgång 

till tjänster som att finanserna ytterligare tolkar (Taylor & Alfred, 2010).  

En viktig aspekt som sjuksköterskorna betonade var svårigheter att få tolkar under nätter och 

helger samt tolkar med rätt kön framför allt när det gällde minoritetsspråk. Det här 

problemet kunde skapa frustration bland personalen (Hultsjö & Hjelm, 2005). “……. most 

staff expressed frustration with the lack of adequate interpreters and relied on coworkers to 

meet this need” (Taylor & Alfred, 2010, s. 603). Enligt sjuksköterskorna krävdes ofta en tolk 

med medicinsk kompetens för att tolka ordentligt (Tuohy et al., 2008; Mc Carthy et al., 

2013). Bristen på tolkar gjorde det svårare att anlita samma tolk till patienten. Detta 

uppfattades som ett problem av sjuksköterskorna då användning av olika tolkar försvårade 

den relation som skapades mellan alla parter vid användning av samma tolk (Tuohy et al., 

2008). Sjuksköterskorna upplevde att de hade begränsade möjligheter när det gäller 

användning av tolkar på grund av sjukhusets finansiering (Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 

2009). Problemet med finansiering gjorde att tolk bara beställdes vid speciella tillfällen där 

det fanns allvarliga problem eller ingen kommunikationsmöjlighet alls med patienten 

(Nielsen & Birkelund, 2009).  

 

6 DISKUSSION 

I diskussionen presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion, etiskdiskussion och förslag 

till vidare forskning. I resultatdiskussionen diskuterar författaren examensarbetets resultat 

kopplat till tidigare forskning. Under metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter av 

den valda metoden, sedan diskuteras de etiska överväganden och avslutas med förslag till 

vidare forskning samt en slutsats. 

 

6.1   Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskorna mötte språkbarriärer i kommunikationen med 

patienterna som har annan etnisk/ kulturell bakgrund. I samma linje med resultatet visade 

tidigare forskning att både patienterna och anhöriga upplevde att språkbarriärer var det 

största hindret för kommunikationen med sjuksköterskorna (Chenowethm et al., 2006; 

Czapka & Sagbakken, 2016; Hamilton, 2008; Høye & Severinsson, 2009; Kumar et al., 2011; 

Tanner et al., 2004; Tavallali et al., 2016; Wikberg et al., 2012). Resultatet visade att på 

grund av språkbarriärer blev informationsutbytet mellan sjuksköterskorna och patienterna 

oftast problematiskt. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte förstod all information 

som gavs eller att de i vissa fall missförstod informationen. Att inte kunna informera 

patienterna samt att inte få information från patienterna försvårade tillgängligheten att ge 
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individanpassad vård samt riskerade att vården blev mekanisk och opersonlig eftersom 

språkbarriärer försvårade skapandet av en vårdande relation med patienten. Det framkom 

även att missförstånd mellan vårdaren, patienten och dess anhöriga kunde leda till felaktiga 

bedömningar eller svårigheter med vårdbedömning, vårdplanering och dokumentation. 

Tidigare forskning visar att patienterna inte fick tillräckligt med information gällande 

sjukdom och vårdprocess på grund av språkbarriär (Chenowethm et al., 2006; Czapka & 

Sagbakken, 2016; Kumar et al., 2011). Tidigare forskning visar även att det är viktigt för 

patienten att få information under vårdtiden eftersom det handlar om deras hälsa. Problemet 

med att inte få tillräckligt med information försvårar tillgången till kvalificerad sjukvård 

(Kumar et al., 2011). Utifrån transkulturell omvårdnad är kommunikation mycket viktigt när 

det gäller att vårda patienterna med annan bakgrund i dagens mångkulturella samhälle 

(Leininger, 2002). I resultatet framkom det att språkbarriärer gjorde att sjuksköterskorna 

kände sig otillräckliga i att vårda patienterna med annan bakgrund. Detta kunde leda till oro 

hos sjuksköterskorna över att inte ha en fungerande kommunikation med sin patient och att 

det skulle påverka patientens vårdprocess. Att kommunikationen inte fungerade gjorde att 

sjuksköterskan gav mycket tid till att kommunicera med patienten och hade mindre tid över 

till andra patienterna. Det skapade en stress hos sjuksköterskorna.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna hade använt sig av olika strategier för att komma över 

språkbarriärer och kommunicera med patienten. Dessa strategier var att använda sig av 

kroppsspråk, att använda sig av anhöriga, att anlita professionella tolkar eller att få hjälp av 

språkkompetenta sjuksköterskorna. Det visade sig att dessa strategier gav bra resultat men 

det framkom även en del svårigheter som uppstod i samband med användandet av 

strategierna. Den första strategin var att använda sig av kroppsspråk. Kroppsspråk användes 

i vissa situationer där inte andra alternativ för att kommunicera med patienten fanns. Det 

framkom att kroppsspråk underlättade kommunikationen mellan patienten och 

sjuksköterskan men det framkom även en del problem. Eftersom patienterna hade olika 

etniska/ kulturella bakgrunder kunde uppfattningen av kroppsspråk skilja sig från varandra. 

Därför uppstod det en risk för patienterna och sjuksköterskorna att göra felaktiga 

bedömningar av varandras kroppsspråk. Tidigare forskning visar att enligt transkulturell 

omvårdnad är det en utmaning att förstå icke verbala former av kommunikation för 

sjuksköterskorna. Leininger beskriver att kroppsspråk är formade utifrån kulturella 

värderingar därför bör sjuksköterskorna vara noggranna när de tolkar det (Leininger, 2002).  

Den andra strategin att använda sig av anhöriga som tolk var den mest förekommande 

strategin som användes av sjuksköterskorna för att kommunicera med patienterna. Fördelen 

med att anhöriga användes som tolkar underlättade för sjuksköterskorna att förstå 

patienternas tankar, känslor, smärta, oro och ångest eftersom patienterna kände sig trygga 

med sina anhöriga. Det framkom även en del negativa upplevelser i samband med att 

använda anhöriga som tolk, detta var problematisk utifrån sekretess och individens 

integritet. I relation till resultatet visar tidigare forskning att anhöriga användes som tolkar 

för att både översätta kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten men även 

översätta information som ges via broschyrer och informationsbrev (Czapka & Sagbakken, 

2016; Høye & Severinsson, 2009). Att anhöriga användes som tolk underlättade oftast 

kommunikationen med patienten. Det resulterade även i att sjuksköterskan kunde spara 

mycket tid. Men i vissa situationer kunde det leda till oro hos sjuksköterskan över att bryta 

patientens integritet samt sekretesslagen. Enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) får sjuksköterskorna inte dela informationen om patienterna med sina kollegor 
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som inte deltog omvårdnadsprocessen. Eftersom det inte kunde förväntas att anhörigas 

tolkar var neutrala eller följde tystnadsplikten i samtliga situationer (Fossum, 2013).  

Resultatet visade att den tredje strategin som var att anlita professionella tolkar ledde till en 

ökad vårdkvalitet och gav möjlighet till patienterna att aktivt vara delaktig i sin vårdprocess. 

Sjuksköterskorna kunde informera sina patienter och göra en individuell anpassad vårdplan 

samt göra patienten delaktig i sin vårdprocess. Tidigare forskning visar även att 

professionella tolkar användes för att kommunicera med patienterna, eftersom detta 

underlättade kommunikationen (Hamilton, 2008; Høye & Severinsson, 2009). Det 

framkommer även i tidigare forskning att det var viktigt att ha tillgång till tolkar för att 

patienterna skulle förstå informationen som gavs, därför bör sjukvården möjliggöra tillgång 

till tolkar (Czapka & Sagbakken, 2016). Det framkommer även att negativa upplevelser av att 

tolken inte har rätt kunskaper gällande vårdvetenskap kan leda till att informationsbytet 

mellan sjuksköterskan och patienten blir felaktig (Kumar et al., 2016). Att använda sig av 

professionella tolkar var nyttjande för sjuksköterskorna eftersom det underlättade 

kommunikationen och ökade kvalitén på vården. För att minska sårbarheten av 

översättningen som gjordes var det viktig att använda sig av utbildade tolkar som var 

inriktade inom vård och omsorg.  

Resultatet visade att den fjärde strategin som var att använda sig av språkkompetenta 

kollegor möjliggjorde för sjuksköterskorna att klargöra patientens frågor. Språkkompetenta 

sjuksköterskorna blev ett stöd vid genomförandet av en mer individualiserad och kulturellt 

anpassad vård genom att de kunde förmedla komplexa och känslomässiga situationer. Det 

framkom även negativa upplevelser när en tredje person deltog i kommunikationen mellan 

patienten och sjuksköterskan, risken som uppstod var att man bröt mot patientsekretessen 

samt att det skapade stress och ångest hos kollegan som översatt åt sjuksköterskan. Även 

tidigare forskning visar att det förekommer användning av språkkompetenta 

sjuksköterskorna som tolkar och denna forskning visade att den vårdande relationen och 

kommunikationen med sjuksköterskan förbättrades av att tala samma språk (Wikberg et al., 

2012; Tavallali et al., 2016). Utifrån transkulturell omvårdnad är språkkompetenta 

sjuksköterskorna viktiga för att göra en kulturell bedömning eftersom sjuksköterskorna 

möter kontinuerligt, ofta och direkt patienterna med annan bakgrund (Leininger, 2002). 

Dagens samhällsutveckling kräver att sjuksköterskorna bör tala flera språk för att ge en 

individanpassad och patientsäker vård. Enligt Leininger (2002) bör sjuksköterskorna tala 

åtminstone två språk och sjuksköterskeutbildningarna bör kräva språkkunskaper för att 

kunna möta sina patienter i det mångkulturella samhället.  

Resultatet visade kulturella skillnader som matkultur, smärtuttryck, anhörigas beteende och 

könsrelaterat beteende vid vården av patienterna med annan etnisk/ kulturell bakgrund. När 

det gällde matkultur visade resultatet att sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med kulturell 

kompetens gällande patienternas matkultur. Resultatet visade även att en del patienterna 

som tillhörde vissa religioner var principfasta när det gällde mat därför behövde 

sjuksköterskorna ha mer kunskap om detta. Det framkom även att patienternas olika 

matvanor skapade en god stämning mellan sjuksköterskorna och patienterna som bidrog till 

en vårdande relation. När det gällde smärtuttryck visade resultatet att en del patienterna med 

annan etnisk/kulturell bakgrund hade låg tolerans för smärta samt utryckte sin smärta högre 

än majoritetsbefolkningens patienter. Resultatet visade även att detta försvårade 

sjuksköterskornas process att bedöma patienternas smärttillstånd när patienterna utryckte 

sin smärta så högt eftersom det kunde vara missvisande samt påverka behandlingen på ett 
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negativ sätt. När det gällde anhörigas förhållningssätt under patientens vårdtid visade 

resultatet att det fanns kulturella skillnader mellan patienternas anhöriga när det gällde att ta 

hand om sina sjuka. Det framkom att många anhöriga till patienterna med annan 

etnisk/kulturell bakgrund hade olika uppfattningar om besökstider på sjukhuset. 

Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga tog allt ansvar för sina sjuka därför blev patienten 

mer passiv kunde inte vara delaktig i vårdprocessen, sjuksköterskorna upplevde även att 

kommunikationen blev sämre med patienterna. Det framkom även att sjuksköterskorna 

använde sig av anhöriga för att förstå patienternas kulturella olikheter. Sjuksköterskorna 

upplevde att anhörigas närvaro bidrog till att ge säkrare och effektivare vård som ökade 

kvalitén på vården. När det gällde könsrelaterade beteende visade resultatet att kvinnliga 

patienterna inte ville bli omhändertagna av manliga sjuksköterskorna och tvärtom. 

Sjuksköterskorna upplevde detta som problematiskt, detta ledde till att de inte gav bra vård 

till patienterna. Det framkom även att en del kvinnliga patienterna lät deras män ta över 

kommunikationen med sjuksköterskan istället för att själva kommunicera med dem.  

I samma linje med resultatet visade tidigare forskning på att sjuksköterskorna hade brister 

gällande kulturella skillnader i mötet med patienterna när det gäller att ha kunskaper om 

religiösa böner, klädsel, hygien, matkultur och synen på könsskillnader (Chenowethm et al., 

2006; Hamilton, 2008). Det framkom även i tidigare forskning att sjuksköterskorna hade 

brist på kunskap när det gällde anhörigas kulturella värderingar i att ta hand om sina sjuka 

(Chenowethm et al., 2006; Tanner et al., 2004). Även Leininger beskriver att transkulturell 

omvårdnad kräver kulturellt kompetenta sjuksköterskorna som har förmågan att kunna 

förstå och utvärdera kulturella skillnader samt att kunna ge professionell vård som innefattar 

respekt för patienternas, anhörigas och gruppers värderingar och livsstil (Leininger, 2002).  

Sjuksköterskorna behöver kompetensutveckling när det gäller att vårda patienterna och 

kommunicera med deras anhöriga som erhåller en annan etnisk/kulturell bakgrund. 

Leininger (2002) menar att kulturellt kompetenta sjuksköterskorna ska känna till att 

kulturella skillnader förekommer på alla nivåer, både primära nivåer som ålder, kön, språk, 

fysisk förmåga, sexuell läggning och sekundära nivåer som socioekonomisk bakgrund, 

geografiskt läge, utbildning och religion. Leiningers soluppgångs modell har som grund att 

vara vägledande för sjuksköterskorna vid analys av samtliga utgångpunkter av den 

transkulturella omvårdnaden. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna beskrev behovet av kompetensutveckling när det 

gällde att möta kulturella skillnader samt att ge transkulturell omvårdnad. Sjuksköterskorna 

menade på att de behövde utbildning gällande olika kulturer för att öka sin kompetens 

gällande transkulturell omvårdnad. Det framkom även att sjuksköterskorna var motiverade 

och öppna för att utbilda sig inom olika kulturella skillnader. Resultatet visade att en del av 

anledningen till brist på kompetens hos sjuksköterskorna berodde på den organisatoriska 

otillräckligheten att utbilda sjuksköterskorna samt att skaffa resurser och tillgångar inom 

vården. I samma linje med resultatet visar även tidigare forskning att sjuksköterskorna 

behövde utbildning gällande kulturella skillnader (Hamilton; 2008). Tidigare forskning visar 

även att sjuksköterskorna behövde ökade kunskaper inom professionalism och att möta 

patienterna för att kunna ge transkulturell omvårdnad (Tavallali et al., 2016). Det framkom 

även i tidigare forskning att sjuksköterskorna som hade tillräckligt med kompetens gällande 

kulturella skillnader hade bättre förståelse för patienter-och deras anhörigas kulturella behov 

(Leininger, 2003; Wikberg et al., 2012). När det gäller frågan om utbildning för 

sjuksköterskorna föreslår Leininger (2002) professionell omsorg för sjuksköterskorna och 

anser att detta bör omfatta omvårdnadsmetoder samt bör ingå i sjuksköterskeutbildningen. 
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Det var viktigt att organisationen som sjuksköterskan jobbade i gav möjlighet till ökade 

kunskaper om transkulturell omvårdnad. Detta underlättade kommunikationen med 

patienterna och ökade förståelsen för patienternas kulturella skillnader som smärtuttryck, 

känslor, matvanor och värderingar. Detta möjliggjorde för sjuksköterskorna att ge en 

individuell anpassad vård vilket ökade kvaliteten i vården.  

6.2   Metoddiskussion 

Examensarbetets metod var kvalitativ litteraturstudie med innehållsanalys enligt Evans 

(2002). Den valda metoden ansågs som lämplig till examensarbetet med hänsyn till studiens 

syfte, omfattning och tidsbegränsning. Genom att välja en kvalitativ metod skapades en 

djupare förståelse för sjuksköterskans upplevelser att vårda patienterna med en annan 

etnisk/kulturell bakgrund. Det övervägdes även intervjustudier men valdes bort på grund av 

att författaren var ensam i genomförandet av examensarbetet och en intervjustudie skulle 

kräva mer tid.   

Det valda materialet som examensarbetet bygger på består av vetenskapliga artiklar som är 

skrivna med kvalitativ metod. Artiklarna som valdes söktes i CINAHL och PubMed. Efteråt 

granskades artiklarna utifrån ett kritiskt perspektiv enligt Friberg (2012) för att studera om 

artiklarna höll en god kvalité. För att inte missa relevanta artiklar till examensarbetet gick 

författaren igenom samtliga artiklars rubriker. De artiklarna som ansågs som mest relevanta 

valdes ut och artiklarnas abstract lästes. Tio artiklar valdes ut enligt inklusion- och 

exklusionkriterierna men flera artiklar skulle utöka studiens resultat. Med syfte att ge en 

aktuell bild av forskningen försökte författaren begränsa sökningen till maximalt 6 år (2010–

2016) men på grund av brist på relevanta artiklar utökades sökningen till publicerings år 

mellan 2000–2016. Vilket ansågs vara en svaghet för examensarbetet eftersom artiklar som 

publicerats innan 2010 inte var så aktuella. Elva artiklar valdes ut. Två av artiklarna beskrev 

sjuksköterskestudenternas upplevelser. Dessa två artiklar valdes medvetet med syfte att 

beskriva ett bredare perspektiv men efter granskning av dessa artiklar upptäcktes det att 

artiklarna som beskrev sjuksköterskestudenternas upplevelser inte svarade på studiens syfte. 

Därför exkluderades de två artiklarna och istället valdes en ny artikel som beskrev 

sjuksköterskans upplevelser. Till slut valdes tio relevanta artiklar ut till examensarbetet. 

Flera antal artiklar kunde ha ökat överförbarheten. Enligt Polit och Beck (2012) är 

överförbarhet i vilken utsträckning kvalitativa resultat kan överföras till andra sammanhang 

eller grupper. Författaren var noga med att välja artiklar från olika länder och delar av 

världen för att kunna beskriva en objektiv bild bra. Artiklarna valdes ut från sex olika länder 

och tre kontinenter vilket förstärkte resultatets överförbarhet men kan även sänka 

överförbarheten i resterande länder. Enligt Polit och Beck (2012) stärker en bred beskrivning 

av urvalsgrupperna studiens överförbarhet.  

Genomförandet av analysen enligt Evans (2002) beskrivande syntes består av att beskriva 

insamlade data utan att tolka den. De valda artiklarna lästes flera gånger och granskades 

kritiskt av författaren. Först lästes artiklarna för att få en generell uppfattning och sedan 

fokuserade författaren endast på resultatdelen av artiklarna. Sedan valdes nyckelfynden ut i 

varje artikel och markerades med färgpenna. Nyckelfynden som valdes ut kategoriserades 

utifrån sjuksköterskans upplevelser och omvandlades sedan till subteman och teman. 

Däremot upplevdes en del svårigheter att formulera framtagna subteman och teman. 

Subteman och teman förändrades under examensarbetets gång med syfte att hitta bästa 

möjliga subteman och teman som beskrev de valda artiklarnas innehåll. Undersökningen av 

nyckelfynd och bildning av subteman och teman gjordes noggrant eftersom detta ansågs vara 
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viktigt för examensarbetets giltighet. Enligt Polit och Beck (2012) är giltighet ett kvalitets 

kriterium som visar i vilken utsträckning slutsatser görs i en studie samt om dessa är 

korrekta och välgrundade. För att stärka tillförlitligheten för examenarbetet beskrivs 

analysmetoden utförligt och detaljerad. Studiens trovärdighet stärks med utförlig genomgång 

av materialet. Enligt Polit och Beck, (2012) tillförlitlighet innebär att huruvida studiens 

resultat kan upprepas i liknande sammanhang och uppnå liknande resultat samt huruvida 

studiens resultat kan stämma över tid. 

Analysmetodens fyra steg underlättade genomgången av artiklarna. Under analys av 

resultatet användes citat för att förstärka själva beskrivningen. Citaten valdes medvetet på 

originalspråket med syfte att minska risk för omtolkningar och inte förvränga det tidigare 

forskare kommit fram till. En svaghet som författaren upplevde var bristen på medförfattare 

som skulle underlättat analysdiskussionen i resultatet. För att minska sårbarheten valde 

författaren att få hjälp av utomstående för att granska arbetet för att undvika repetitioner, 

tolkningar och missuppfattningar.  

 

6.3   Etikdiskussion  

Etiska problem har inte uppkommit under examensarbetet vilket gör att hänsyn har tagits till 

regler och riktlinjer för forskning avseende forskningsprocessen. Arbetet genomfördes med 

god kvalité, etisk och moraliskt genom att följa riktlinjer enligt Codex (2016) som beskriver 

att man inte medvetet ska förfalska eller plagiera av andra forskningsresultat. Vid sökningen 

av vetenskapliga artiklar används Peer-Reviewed med syfte att öka forskningens kvalité.  

Granskning av artiklarna har gjorts på flera nivåer. Valda artiklar har lästs flera gånger för att 

undvika missförstånd och omtolkningar.  

 

6.4   Förslag till vidare forskning 

Sjuksköterskorna beskriver att deras kunskap om att vårda patienterna med annan etnisk/ 

kulturell bakgrund inte är tillräcklig. För att sjuksköterskorna inte ska känna sig osäkra i sitt 

arbete behövs det mer kunskap och forskning kring området. Sjuksköterskeutbildningarna 

som finns i Sverige har idag kompetens inom transkulturell omvårdnad men frågan är om 

detta är tillräckligt det behöver funderas vidare på för att sjuksköterskorna i slutändan ska 

kunna ge varje patient en anpassad vård. Författaren upptäckte att det inte finns tillräckligt 

med forskning om patienternas upplevelser om att bli vårdade utifrån sin egen kultur. Detta 

kan bli en intressant och viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller sjuksköterskornas 

utbildning. 

 

7 SLUTSATS  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

patienterna som har en annan etnisk/ kulturell bakgrund. Resultaten visade att 

sjuksköterskorna upplevde att vårda dessa patienterna är en komplex fråga och har flera 

sidor. Sjuksköterskorna beskrev att det uppstår kommunikationssvårigheter i form av 

språkbarriärer i mötet med patienterna. För att lösa svårigheter när det gäller 

kommunikation med patienten beskrev sjuksjuksköterskorna olika strategier som de hade 
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använt sig av. Dessutom visade examensarbetet att sjuksköterskorna kände sig inte 

tillräckliga när det gällde att vara kulturellt kompetenta. Detta tyder på att behovet av 

kulturell kompetens behövs bland sjuksköterskorna för att kunna vårda dessa patienterna. 

För att öka kulturell kompetens hos sjuksköterskorna belystes utvecklingsbehov av 

utbildningar som fokuserade på specifikt på transkulturell omvårdnad. I detta avseende kan 

Leningers soluppgångs modell vara vägledenda för sjuksköterskorna att utveckla sin 

kompetens när det gäller transkulturell omvårdnad. Examensarbetet visade att en del av 

problematiken har organisatoriska aspekter och kan lösas genom att skaffa tillgång och 

resurser.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24  

REFERENSLISTA 

(*) artiklar som återfinns i resultaten. 

 

*Boi, S. (2000). Nurses' experiences in caring for patients from different cultural 

backgrounds...including commentary by Chevannes M. NT Research, 5(5), 382-390. 

doi: 10.1177/136140960000500511. 

Businesstopia, (2016). Language Barriers to Communication. Hämtad 4 november, 2016, 

från https://www.businesstopia.net/communication/language-barriers. 

Codex, vårdvetenkapsrådet. (1990). Forskningsetiska principer. Hämtad 20 september, 

2016, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Codex, (2016). Oredlighet i forskning. Hämtad 13 november, 2016, från 

http://www.codex.vr.se/etik6.shtml 

*Cortis, J. (2004). Meeting the needs of minority ethnic patients. Journal of Advanced 

Nursing, 48(1), 51-58. doi:10.1111/j.1365-2648.2004. 03168.x. 

*Cioffi, R. (2003). Communicating with culturally and linguistically diverse patients in an 

acute care setting: nurses' experiences. International Journal of Nursing Studies, 

40(3), 299-306. doi.org/10.1016/S0020-7489(02)00089-5. 

Chenowethm, L., Jeon, Y., Goff, M., & Burke, C. (2006). Cultural competency and nursing 

care: an Australian perspective. International Nursing Review, 53(1), 34-40. 

doi:10.1111/j.1466-7657.2006. 00441.x 

Czapka, E. A., & Sagbakken, M. (2016). "Where to find those doctors?" A qualitative study on 

barriers and facilitators in access to and utilization of health care services by Polish 

migrants in Norway. BMC Health Services Research, 161-14. doi:10.1186/s12913-016-

1715-9. 

Eide, H. & Eide, T. (2006). Kommunikationsteori-  Verbal och icke verbal kommunikation. 

Kommunikation i praktiken (s. 13–14). Lund: Studentlitteratur AB. 

Entrena, E. (2013). Att kommunicera med hjälp av tolk. Vem är tolk? I B. Fossum. (Red.), 

Kommunikation: Samtal och bemötande i vården (s. 337–338). Lund.  

Studentlitteratur AB.  

Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen. Stockholm: Liber AB. 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretative data synthesis of processed data. 

Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), s. 22–26.  

Fossum, B. (Red.). (2013). Bemötande, lärande och makt. Kommunikation och bemötande. 

Kommunikation: Samtal och bemötande i vården (s. 25–26). Lund: Studentlitteratur 

AB.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7489(02)00089-5
https://dx.doi.org/10.1111/j.1466-7657.2006.00441.x


 

 25  

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (ss.133–143) (2: a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Hamilton, M., & Essat, Z. (2008). Minority ethnic user’s experiences and expectations of 

nursing care. Journal of Research in Nursing, 13(2), 102–110. DOI: 10,1177/ 1 744 987 

108 088 638. 

Herlitz, G. (2007). Kultur Grammatik: Hur du ökar din förmåga att umgås över gränserna. 

Uppsala publishing house AB. 

Høye, S., & Severinsson, E. (2010). Multicultural family members' experiences with nurses 

and the intensive care context: a hermeneutic study. Intensive & Critical Care Nursing, 

26(1), 24-32. doi: 10.1016/j.iccn.2009.10.003. 

*Hultsjö, S., & Hjelm, K. (2005). Immigrants in emergency care: Swedish health care staff's 

experiences. International Nursing Review, 52(4), 276–285. DOI: 10,1111/j.1466–

7657,2005,00418.x. 

ICN (2012). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Svensk sjuksköterskeförening: Hämtad 28 

september, 2016, från http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikatione 

Kumar, K., John, H., Gordhan, C., Situnayake, D., Raza, K., & Bacon, P. A. (2011). Breaking 

communication barriers for RA patients of south Asian origin: the use of a bilingual 

educational audio CD and linguistically appropriate peer support and education. 

Musculoskeletal Care, 9(1), 11-18. doi:10.1002/msc.191. 

Leininger, M. (2002). Essential transcultural nursing care concepts, principles, examples, 

and policy statements. M. Leininger & M.R. McFarland. (Red.), Transcultural nursing.  

(3rd ed). (45-69). Medical publishing division. 

Leininger, M. (2002). The theory of culture care and the ethnonursing research method. M. 

Leininger & M.R. McFarland. (Red.), Transcultural nursing. (3rd ed). (71-98). Medical 

publishing division. 

Leininger, M. (2003). Founder's focus: transcultural nursing care makes a big outcome 

difference. Journal of Transcultural Nursing, 14(2), 157. doi: 

10.1177/1043659602250650. 

*McCarthy, J., Cassidy, I., Graham, M. M., & Tuohy, D. (2013). Conversations through 

barriers of language and interpretation. British Journal of Nursing, 22(6), 335-339. 

doi: 10.12968/bjon.2013.22.6.335. 

McFarland, M. (2010). Madeleine Leininger 1920s-Present: Cultur Care Theory of Diversity 

and Universality. I A. Marriner Tomey, I M. Raile Alligood (Red.). Nursing Theorists 

and Their Work (7th ed.). (s.454-479) Printed in United States of America. 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikatione
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikatione


 

 26  

*Nielsen, B., & Birkelund, R. (2009). Minority ethnic patients in the Danish healthcare 

system -a qualitative study of nurses' experiences when meeting minority ethnic 

patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(3), 431–437. doi: 

10,1111/j.1471–6712,2008, 00636.x. 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). (2016). Hämtad 13 november, 2016, Från 

https://lagen.nu/2009:400 

Oxford living Dictionaries, (2016). Language barrier. Hämtad 4 november, 2016, Från 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/language_barrier 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. 9th ed. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins.   

Socialdepartementet. (SFS 1982:763). Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Hämtad 13 

november,2016, från http://www.riksdagen.se/sv/dokument lagar/dokument/svensk-

författningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1 982 763_sfs 1982–763  

Socialdepartementet. (SFS 2010:659). Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Hämtad 13 

november, 2016, från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk 

författningssamling/patientsakerhetslag-2 010 659_sfs-2010-659  

Socialdepartementet. (1982). Sveriges Riksdag. Svensk författningssamling SFS -Riksdagen 

Hälso-och sjukvårdslag (1982:763): Hämtad den 28 september, 2016, från 

Socialdepartementet. (1982). http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-

1982-763 

*Skott, C., & Lundgren, S. (2009). Complexity and contradiction: home care in a 

multicultural area. Nursing Inquiry, 16(3), 223–231. doi:10,1111/j.1440–1800,2009, 

00454.x. 

Stier, J. (2009). Kulturmöten: En introduktion till interkulturella studier. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Tanner, L., Agius, K., & Darbyshire, P. (2004). 'Sometime they run away, that's how scared 

they feel': the pediatric hospitalization experiences of Indigenous families from remote 

areas of Australia. Contemporary Nurse: A Journal for The Australian Nursing 

Profession, 18(1/2), 3-17. doi:10.5172/conu.18.1-2.3. 

*Taylor, R., & Alfred, M. (2010). Nurses' perceptions of the organizational supports needed 

for the delivery of culturally competent care. Western Journal of Nursing Research, 

32(5), 591-609. doi:10.1177/0193945909354999. 

*Tuohy, D., McCarthy, J., Cassidy, I., & Graham, M. (2008). Educational needs of nurses 

when nursing people of a different culture in Ireland. International Nursing Review, 

55(2), 164-170. doi: 10.1111/j.1466-7657.2007. 00600.x. 



 

 27  

Tavallali, A. G., Jirwe, M., & Kabir, Z. N. (2016). Cross-cultural care encounters in paediatric 

care: minority ethnic parents’ experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

doi: 10.1111/scs.12314. 

Vetenskapsrådet. (2015). Forskare granskar forskare - peer review. Hämtad 27 november, 

2016, Från 

http://www.vr.se/forskningsfinansiering/beredning/beredningsprocessen/forskaregra

nskarforskare.4.4a7ccdbc1082f2c9c1d80007266.htm  

*Vydelingum, V. (2006). Nurses' experiences of caring for South Asian minority ethnic 

patients in a general hospital in England. Nursing Inquiry, 13(1), 23–32.doi: 

10.1111/j.1440-1800.2006. 00304.x. 

Wikberg, A., Eriksson, K., & Bondas, T. (2012). Intercultural Caring from the Perspectives of 

Immigrant New Mothers. JOGNN: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal 

Nursing, 41(5), 638-649. doi:10.1111/j.1552-6909.2012. 01395.x. 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (ss.57–80) (2:3. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28  

BILAGA A - SÖKMATRIS  

 

Databas/ 

Sökord

    

Avgränsningar Sökord Antal 

träffar  

Inkluderade i resultatet 

CINAHL 

Plus 

Full text 

Academic journals 

English 

År: 2000- 2016 

Nurse attitudes 

AND 

Care AND 

experience 

AND 

transcultural 

   20 Boi, S. (2000). Nurses' 

experiences in caring for patients 

from different cultural 

backgrounds...including 

commentary by Chevannes M. 

NT Research, 5(5), 382-390. 

 

Cortis, J. (2004). Meeting the 

needs of minority ethnic 

patients. Journal of Advanced 

Nursing, 48(1), 51-58. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2004. 

03168.x 

 

Cioffi, R. (2003). 

Communicating with culturally 

and linguistically diverse 

patients in an acute care setting: 

nurses' experiences. 

International Journal of Nursing 

Studies, 40(3), 299-306.  

 

Hultsjö, S., & Hjelm, K. (2005). 

Immigrants in emergency care: 

Swedish health care staff's 

experiences. International 

Nursing Review, 52(4), 276-285. 

 

Skott, C., & Lundgren, S. (2009). 

Complexity and contradiction: 

home care in a multicultural 

area. Nursing Inquiry, 16(3), 

223-231. doi:10.1111/j.1440-

1800.2009. 00454.x98 
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Vydelingum, V. (2006). Nurses' 

experiences of caring for South 

Asian minority ethnic patients in 

a general hospital in England. 

Nursing Inquiry, 13(1), 23–32. 

 

 

CINAHL 

Plus 

English 

År: 2000–2016 

Nurse attitudes 

AND Cultural 

competence 

AND patient 

   148 Taylor, R., & Alfred, M. (2010). 

Nurses' perceptions of the 

organizational supports needed 

for the delivery of culturally 

competent care. Western 

Journal of Nursing Research, 

32(5), 591-609. 

doi:10.1177/019394590935499 

 

Tuohy, D., McCarthy, J., Cassidy, 

I., & Graham, M. (2008). 

Educational needs of nurses 

when nursing people of a 

different culture in Ireland. 

International Nursing Review, 

55(2), 164-170. 

 

PubMed English 

10 years 

Nurse  

attitudes AND 

Minority ethnic 

AND 

meeting 

 2 Nielsen, B., & Birkelund, R. 

(2009). Minority ethnic patients 

in the Danish healthcare system- 

a qualitative study of nurses' 

experiences when meeting 

minority ethnic patients. 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 23(3), 431-437. 

 

PubMed Full text 

5 years 

English  

Nursing journals 

 

Culture 

Assessment 

AND Nursing 

AND 

Language 

 41 McCarthy, J., Cassidy, I., 

Graham, M. M., & Tuohy, D. 

(2013). Conversations through 

barriers of language and 

interpretation. British Journal of 

Nursing, 22(6), 335-339. 
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BILAGA B –  KVALITETSGRANSKNINGSMALL 

 

Frågor för granskning av kvalitativa studier enligt Friberg (2012):      

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är dessa i så fall formulerat och 

avgränsat?    

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?    

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?    

 Vad är syftet? Är syftet klart formulerat?    

 Hur är metoden skriven?    

 Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?    

 Hur har data analyserats?    

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?    

 Vad visar resultatet?    

 Hur har författarna tolkat studiens resultat?    

 Hur argumenterar författarna?    

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?    

 Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter?    

 Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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BILAGA C- ARTIKELMATRIS 

 

Författare, 

Tidskrift 

År 

Land 

Titel 

 

 

 

Syfte Design Resultat Kvalitet 

 Boi, S.  

NT Research 

2000 

England 

Nurses 

‘experiences in 

caring for 

patients from 

different 

cultural 

backgrounds 

Syftet var att belysa 

eventuella problem 

som sjuksköterskor 

upplever när de 

levererar vård till 

patienter med olika 

kulturella bakgrund.  

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som är 

anställda på United 

Kingdom Central 

Council for Nursing 

(UKCC) samt vårdat 

patienter med olika 

kulturella bakgrund 

under senaste 

månaderna. 

Slutgiltig studiegrupp: 

N= 7 

Urval: 15 

Datainsamling: Intervju 

 

Resultatet 

redovisades 

utifrån fyra 

teman: 

Kommunikation, 

Kulturella 

svårigheter, 

Patienternas 

Anhöriga och 

Sjuksköterskors 

utbildning. 

 

Medel 

Cioffi, R 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

2003 

Australia 

 

Communicating 

with culturally 

and 

linguistically 

diverse 

patients in an 

acute care 

setting: nurses' 

experiences. 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser att 

kommunicera med 

mångkulturella 

patienter i en akut 

vårdsituation. 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskorna som 

valdes ut hade mellan 5 

och 20 års erfarenhet 

att jobba med patienter 

som har annan 

etnisk/kulturell 

bakgrund. 

Resultatet 

redovisades 

utifrån fyra 

teman: Att arbeta 

med 

professionella 

tolkar, 

Språkkompetenta 

kollegor, Andra 

strategier för att 

kommunicera 

Medel 
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Slutgiltig studiegrupp: 

N= 23  

Urval: 11 

sjuksköterskor och 12 

barnmorskor. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervju 

Analysmetod: En 

tolkande och 

beskrivande desing.  

med patienten 

och 

Sjuksköterskornas 

förhållningssätt 

vid 

kommunikation 

med patienter. 

Cortis, J. 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

2004  

England 

 

Meeting the 

needs of 

minority ethnic 

patients. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskornas 

upplevelser att vårda 

patienter med 

pakistansk bakgrund. 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Inklusionskriterier: 

Alla deltagare har 

vårdat en pakistansk 

patient inom de 

senaste 3 månaderna 

och hade minst 1 års 

erfarenhet. 

Slutgiltig studiegrupp: 

N= 30 

Urval: Initialt 50 

sjuksköterskor var 

frivilliga att delta, men 

sänktes senare till 30 

för att återspegla en 

balans mellan de tre 

kliniska inställningar. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Resultatet i 

studien 

presenteras i fyra 

olika teman: 

Förståelse för 

kultur och 

andlighet, 

Sjuksköterskans 

kompetens om 

det pakistanska 

samhället, 

Omvårdnadens 

utmaningar och 

underskott. 

Medel 

Hultsjö, S., 

Hjelm, K. 

Immigrants in 

emergency 

Syftet var att beskriva 

upplevelser och 

Metod: Kvalitativ Resultaten lyfter 

fram Svårigheter 

Medel 
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International 

Nursing 

Review 

2005 

Sverige 

care: Swedish 

health care 

staff's 

experiences. 

problem som uppstår 

vid asylsökande 

patienters somatisk-och 

psykiatrisk 

akutsjukvård. 

metod. 

Inklusionskriterier: 

Erfarna personal. 

Slutgiltig studiegrupp: 

N= 35.  

Urval: 22 kvinnliga och 

13 manliga 

sjuksköterskor och 

undersköterskor som 

deltag. 

Datainsamlingsmetod: 

Gruppintervjuer. 

Analysmetod: 

Explorativ studie. 

att vårda 

asylsökande 

patienter. 

Anhörigas 

påverkan av 

patientens 

vårdsituation och 

patientens 

genusaspekter 

redovisas. 

Språkbarriärer 

problematiseras 

samt att grannar 

och anhöriga inte 

är tillförlitliga som 

tolkar. 

Nielsen, B., 

Birkelund, R. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences  

2009 

Danmark 

Minority ethnic 

patients in the 

Danish 

healthcare 

system-a 

qualitative 

study of 

nurses' 

experiences 

when meeting 

minority ethnic 

patients. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskornas 

upplevelser när de 

vårdar patienter av 

etniska minoriteter. 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor mellan 40–55 

år. 

Slutgiltig studiegrupp: 

N= 4 

Urval: Mins 5 års 

erfarenhet. 

Datainsamlingsmetod: 

Via intervjuer och 

observationer. 

Analysmetod: En 

explorativ och 

deskriptiv 

fenomenologisk 

analys. 

Studien 

kategoriseras till 

tre teman: 

Svårigheter i 

kommunikation 

(Difficulties in 

Communications), 

Etniska smärtor 

(Ethnic pains), 

och Etnisk 

Matkultur och 

Gemenskap 

(Ethnic food and 

culture and 

community). 

Medel 

 

Skott, C., 

 

Complexity and 

 

Syftet var att undersöka 

 

Metod: Kvalitativ 

 

Studien visar två 

 

Medel 
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Lundgren, S. 

Nursing 

Inquiry 

2009 

Sverige 

contradiction: 

home care in a 

multicultural 

area. 

erfarenhetens 

betydelse för 

sjuksköterskor i 

hemsjukvården, i en 

multikulturell del av 

Sverige. 

metod. 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskorna med 

10 års arbetserfarenhet 

inom hemsjukvården. 3 

födde i Sverige och 2 

icke utbildad sig i 

Sverige. 

Slutgiltig studiegrupp: 

N= 5 

Datainsamlingsmetod: 

Intervju och 

gruppdiskussioner 

Analysmetod: 

Hermeneutisk ansats. 

teman: ”Ansvaret 

för vården” och 

”Utrymme för 

mångfald”. 

Sjuksköterskor tar 

på sig ansvaret 

för att skapa rum 

för vård medan 

de 

organisatoriska 

strukturerna för 

hemvård 

uppfattades som 

något utanför 

vårdpraxis. 

McCarthy, J., 

Cassidy, I., 

Graham, M. 

M., & Tuohy, 

D.  

British 

Journal of 

Nursing. 

2013 

Irland 

Conversations 

through 

barriers of 

language and 

interpretation. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

kommunicera med 

människor från olika 

kulturella bakgrund. 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Inklusionskriterier: 5 

allmänna och 2 

psykiatriska 

sjuksköterskorna. 

Slutgiltig studiegrupp: 

N= 7  

Urval: 5 kvinnor och 2 

män. Deras 

erfarenheter var från 3 

upp till 30 år. 

Datainsamlingsmetod:  

Intervju med öppen 

fråga. 

Analysmetod: En 

kvalitativ deskriptiv 

studie 

Studien tyder på 

det är en 

utmaning att 

kommunicera 

med patienter 

som inte har 

samma 

modersmål. 

Framförallt 

sjuksköterskor var 

oroliga för sin 

förmåga att göra 

en omfattande 

utvärdering som 

ligger till grund 

för vårdkvalitets 

bestämmelser. 

Medel 
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Taylor, R., 

Alfred, M. 

Western 

Journal of 

Nursing 

Research 

2010 

USA 

Nurses' 

perceptions of 

the 

organizational 

supports 

needed for the 

delivery of 

culturally 

competent 

care. 

Syftet var att bestämma 

sjuksköterskors syn på 

de organisatoriska stöd 

som behövs för 

leverans av kulturellt 

kompetent vård. 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Inklusionskriterier: 20 

sjuksköterskor som ger 

vård till patienter och 3 

chefer som övervakade 

dessa sjuksköterskor. 

Slutgiltig studiegrupp: 

N= 23 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Analysmetod: 

Grundläggande 

tolkande kvalitativ 

design med användning 

av fallstudier. 

Resultaten visar 

att möta 

patienter med 

andra bakgrund 

var utmanande 

och frustrerande. 

Huvudteman som 

kommer fram är 

Språkbarriärer, 

Bristande 

utbildning, 

Svårigheter med 

kulturella 

skillnader, Brist 

på organisatoriskt 

stöd och Behov 

av anställda med 

mångkulturell 

kompetens. 

Medel 

Tuohy, D., 

McCarthy, J., 

Cassidy, I., 

Graham, M. 

International 

Nursing 

Review  

2008 

Irland 

Educational 

needs of nurses 

when nursing 

people of a 

different 

culture in 

Ireland. 

Syftet var att diskutera 

sjuksköterskornas 

erfarenheter att möta 

patienten från andra 

kulturer. 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som har 

tagit hand om patienter 

med olika kulturella 

bakgrund under 

senaste 6 månaderna. 

Slutgiltig studiegrupp: 

N= 7 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

De huvudtemana 

är att hantera 

Kulturfrågor i 

praktiken, Att 

använda 

tolktjänst, 

Planering och 

Vidta åtgärder för 

att förbättra vård 

för patienter från 

en annan kultur. 

Slutsats är att 

Stöd och 

Utbildning behövs 

för sjuksköterskor 

för att förbättra 

omvårdnaden. 

Medel 
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Vydelingum, 

V.  

Nursing 

Inquiry 

2006 

England 

Nurses' 

experiences of 

caring for 

South Asian 

minority ethnic 

patients in a 

general 

hospital in 

England. 

Syftet var att 

sjuksköterskors 

upplevelse att vårda 

Sydasiatiska patienter 

på sjukhus i södra 

England. 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Inklusionskriterier: 40 

vita och 3 svarta, varav 

1 hade afro-karibiska 

ursprung och 2 hade 

sydasiatiska ursprung.  

Slutgiltig studiegrupp: 

N= 43 

Urval: 22 

sjuksköterskor och 18 

undersköterskor och 3 

avdelningsskötare från 

6 olika avdelningar 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer och 

öppnafrågor. 

Analysmetod: 

Intervjuerna 

analyserades och 

kodade och 

kategoriserades. 

Studien visar att 

det finns en bra 

lokal service som 

svar på 

regeringens 

politik att minska 

ojämlikheter 

gällande att ta 

hand om 

patienter. Studien 

visar även att det 

finns tendenser 

att behandla alla 

etniska 

minoriteters 

patienter 

detsamma. 

Kontinuerlig 

utbildning och 

utveckling inom 

området anses 

vara nödvändigt. 

Högt 
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