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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Globalisering och folkvandringar ställer nu helt andra krav på hälso- och 

sjukvård i hela Europa. Bara i Sverige är 1/5 av Sveriges befolkning är födda i andra länder är 

Sverige. Vi är med andra ord ett mångkulturellt samhälle. Detta ställer den svenska 

sjukvården inför stora utmaningar och på hur sjuksköterskorna förmår att möta denna 

utmaning i det dagliga omvårdnadsarbetet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda patienter med olika kulturella bakgrunder. Metod: En deskriptiv litteraturstudie 

utfördes med hjälp av tio kvalitativa studier. Resultat: Resultatet i detta arbete beskriver 

omvårdnadsarbetet med transkulturella patienter i tre dimensioner enligt följande: 

kommunikationsproblem, kulturellt könsrollsrelaterade diskrepanser samt avslutningsvis, 

att sjuksköterskorna påvisar stereotypisering vid arbete med transkulturella patienter. 

Slutsats: Det har framkommit i detta arbete att sjuksköterskor i sitt dagliga arbete med 

transkulturella patienter upplever olika språk, kommunikations och kulturrelaterade 

problem i den praktiska omvårdnadssituationen. Den transkulturella omvårdandsteorin har 

gjort anspråk på att kunna förklara och lösa denna typ av friktion mellan sjuksköterskan och 

de transkulturella patienterna, men har inte lyckats göra detta. Det har föreslagits att den 

transkulturella omvårdandsteorin är inaktuell för dagens snabba föränderliga mångkulturella 

migration. Det behövs ny forskning som kan stödja sjuksköterskeprofessionen in i framtiden 

Nyckelord: Erfarenheter, Kommunikation, Migration, Mångkulturell, Omvårdnad, 

Sjuksköterskor, Språk, Transkulturell  



ABSTRACT 

Background: Globalization and immigration now make completely different demands on 

healthcare service throughout Europe. In Sweden one fifth of the population are born in 

another country. In other words, Sweden is a multicultural society. The healthcare service of 

Sweden faces a great challenge and in how nurses are capable to meet this challenge. Aim: 

The purpose of this study was to describe nurses' experiences of caring for patients with 

different cultural backgrounds. Method: A descriptive literature study was performed 

analyzing ten qualitative studies. Result: It has been found in this thesis that when working 

with transcultural patient’s nurse’s experiences problems in three dimensions surrounding 

the nursing situation. The problems were the following: Language and communications 

problems, culture-gender role discrepancies and finally stereotyping by nurses. Conclusion: 

It has been found that nurses in their daily work with transcultural patients experience 

different cultural problems in their nursing situation. The transcultural care theory has 

claimed to be able to explain and solve this kind of friction between the nurse and the 

transcultural patient, but not managed to do so. It has been argued that the transcultural care 

theory has proven to be out-of-date for today’s fast multicultural migration. New research is 

needed to support the nursing profession into the future. 

Keywords: Communication, Cultural, Experience, Language, Migration, Multicultural, 

Nurses, Nursing, Transcultural 
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1 INLEDNING  

Sverige har under senare år upplevt en ökad migration från utomeuropeiska länder. Med 

växande befolkning från länder med andra kulturella värderingar och traditioner växer även 

kravet på vårdens kunskaper inom området. Kunskaper som gör att sjuksköterskor kan ge 

kulturellt kompetent bemötande och omvårdnad blir allt viktigare för att kunna följa de krav 

som finns i lagstiftningen på att ge en individuellt anpassad vård. Intresset för denna 

utmaning står att finna i studenternas egna erfarenheter av dagens vårdsituation vid praktik, 

där upplevelsen var att patienter som inte kunde svenska ofta fick sämre omvårdnad. Det går 

att peka ut flera problemområden som till exempel bemötande av icke västerländska 

patienter, kommunikationen samt vad hälsa innebär för dessa individer från andra kulturer 

än den svenska. Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kulturella skillnader i vårdandet 

av patienter från andra kulturer är aktuellt och intressant med tanke på den stora 

migrationen av utomeuropeiska människor som förekommit senaste åren. Således kan 

kunskapen om att vårda dessa människor och samtidigt ta hänsyn till deras kulturella 

faktorer vara begränsad hos sjuksköterskor. Det finns därför ett behov av en djupare 

förståelse för ämnet och problematiken som sjuksköterskor ställs inför i vårdandet av 

patienter från andra länder och kulturer är den svenska. Ämnet efterfrågades av 

forskargruppen MDH/HVV: Care, Recovery & Health.  

2 BAKGRUND 

Nedan följer en beskrivning av de centrala begrepp som är av relevans för detta 

examensarbete. Därefter följer sjuksköterskans ansvarsområde, befolkningsstatistik samt en 

sammanfattning av tidigare forskning inom området bestående av tio vetenskapliga artiklar. 

Avslutningsvis presenteras en beskrivning av valt teoretiskt perspektiv samt 

problemformulering.  

2.1 Centrala Begrepp 

2.1.1 Kultur 

Kultur definieras som de riktlinjer individer ärver som medlemmar av ett visst samhälle. 

Dessa riktlinjer säger hur de ska se på världen, uppleva den emotionellt och bete sig i relation 
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till andra. Inlärningen av fakta, normer och värderingar sker från tidigare generationer. 

(Helman, 2007) 

2.1.2 Kulturell kompentens inom sjuksköterskeprofessionen  

Den kulturella kompetensen bygger sjuksköterskan upp genom möten med patienter från 

olika kulturer. Kunskapen är inte något statiskt utan något man tar fram vid varje möte. Det 

viktigaste för sjuksköterskorna är att de tillägnar sig en metodik som gör det möjligt att 

utforska och lära sig om andra kulturer under vägens gång. Inom ramen för den 

transkulturella omvårdandsteorin funktionella del används soluppgångsmodellen som ett 

redskap för sjuksköterskan för att lyfta fram deltagande och observerande men även 

reflekterande i förhållande till den egna kulturen (Leininger, 1985a) 

2.1.3 Holistisk omvårdnad 

Svenska MeSH definierar holistisk omvårdnad enligt följande: En omvårdnadsfilosofi som är 

inriktad på helhetsvård, omfattande patienters fysiska, känslomässiga, sociala, ekonomiska 

och andliga behov, deras syn på den egna sjukdomen, och sjukdomars påverkan på deras 

förmåga att tillgodose egenvårdsbehov (Svenska MeSH, 2018). Madeleine Leininger 

definierade holism i relation till den transkulturella omvårdnadsteorin på följande sätt " 

förståelsen för människan i ljuset av kulturen är en grundförutsättning för holistisk vård" 

(Leininger, 1997; Leininger & Watson, 1990).  

2.1.4 Transkulturell omvårdnad 

Transkulturell omvårdnad är ett holistiskt synsätt som innebär att sjuksköterskan är lyhörd 

och uppmärksam på patientens kulturella bakgrund. Syften är att skapa en kulturellt 

anpassad vård som är säker och meningsfull för patienten. Transkulturell omvårdnad ligger 

till grund för etnonursing som är en forskningsmetod som fokuserar på att studera 

omvårdnadsaspekter som ska kunna hjälpa sjuksköterskan i vården av människor med 

annan kulturell bakgrund. (Leininger & McFarland, 2006) 

2.2 Sjuksköterskans ansvarsområde  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska Sveriges befolkning erbjudas en vård på lika villkor, 

med respekt för människors lika värde och den enskilde människans värdighet. Att arbeta 

som sjuksköterska är en viktig och central funktion inom hela den svenska sjukvården och 

även internationellt (HSL, 2017:30). Kraven på vad som sjuksköterskan skall utföra och 

ansvara för har successivt ökat. I enlighet med kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskornas arbete beskrivs att ” legitimerad sjuksköterska har ett personligt ansvar för 

sin yrkesutövning. Det innebär ett ansvar för att fortlöpande analysera styrkor och svagheter 

i den egna professionella kompetensen och kontinuerligt utveckla och fördjupa sin 



   

 

3 

yrkeskompetens utifrån forskning och ett kritiskt reflekterande förhållningssätt " (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017, s. 4). 

2.3 Befolkningsstatistik 

I takt med stora internationella folkströmningar och tydlig migration på grund av bland 

annat krig flyr människor från sina hemländer till Europa och Sverige. Mellan åren 2000–

2017 sökte drygt 700 000 människor asyl i Sverige vilket i snitt innebär 100 000 per år 

(Migrationsverket, 2018). I reella befolkningstal innebär detta en ökning från 8,9 miljoner 

människor år 2000 till 10,1 miljoner människor år 2017. Total räknat mot folkmängden så 

har cirka 1,8 miljoner människor invandrat till Sverige mellan år 2000 till år 2017. I dessa 

siffror inkluderas även anhöriginvandring. Vid en närmare analys så visar det sig att nästan 

en femtedel av hela svenska befolkningen är födda i andra länder än Sverige (Statistiska 

Centralbyrån, 2018).  

2.4 Tidigare forskning  

Att människor från olika kulturer för med sig egna värderingar, normer, individuella och 

historiska olikheter, skilda politiska erfarenheter, samt olika ekonomiska förhållanden, är 

något som i dag betraktas som en självklarhet. Dessa faktorer har visat sig leda till bland 

annat missförstånd, kulturproblem, integrationsproblem, konflikter samt diskriminering 

(Almutairi & Rodney, 2013). Många studier påvisar samband som indikerar att skillnader i 

transkulturella patienters kultur, kommunikation och språk kan leda till sämre hälsovård och 

omvårdnad (Almutairi & Rodney, 2013; Alpers & Hansen, 2013; Henderson & Kendall, 2011; 

Chen & Rizzo, 2010; Almutairi, McCarthy & Gardner, 2015). Olika försök att fånga upp denna 

kulturella komplexitet har gjorts och mest kända är Leiningers soluppgångsmodell 

(Leininger, 1991; Leininger 2001; Leininger & McFarland, 2002).  Leiningers arbete 

resulterade i en utvecklad omvårdnadsteori som benämndes som den ”transkulturella 

omvårdnads teorin”.  Teorin etablerade begrepp som etnonursing för att förklara olika 

kulturellt komplexa problemställningar inom hälso-och sjukvården. En annan viktig 

distinktion som gjordes i den transkulturella omvårdandteorin var hur hälsa definieras. 

Hälsa är inte något som man har utan som man utövar inom ramen för en kultur. Detta 

ställer helt andra krav på att sjuksköterskan kan tolka och förstå vad som är hälsa i en 

specifik kultur (Leininger, 1991, 1997; 2001; Leininger & McFarland, 2006). 

Problemområden som tas upp av Leininger var bland annat följande: ökade 

flyktingströmmar och könsskillnader. Vidare de ökade kulturella konflikterna med rasism 

samt en ökad motrörelse bland hälso- och sjukvårdspersonal. I en norsk studie tittade man 

på hur anhöriga från en annan kulturell bakgrund ser den västerländska hälso- och 

sjukvården. I studien framkom fyra områden av intresse för de anhöriga till patienten och 

dessa var följande: anhöriga vill begränsa informationen till patienten för att inte skapa oro, 

anhöriga har svårigheter att göra sig förstådda och bli förstådda, anhöriga vill skydda 
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kulturella traditioner, interaktion mellan roll, regler och förväntningar (Høye & Severinson, 

2010). Enligt Kietzmann, Hannig & Schmit (2015) är det för patienter av annan kulturell 

bakgrund viktigt, att de bemöts med respekt och att de känner att de får vård på lika villkor. 

Det är viktigt att de som vårdar dem har en känsla för deras kultur genom att exempelvis låta 

kvinnor vårda kvinnor. Vidare understryks i samma studie hur viktig kommunikation mellan 

patient och sjuksköterskan är. I studien framkommer vidare att patienterna uppskattar om 

språket är långsamt och tydligt så att de har möjlighet att förstå. Det har under senare år 

höjts röster för att den transkulturella teorin måste utvärderas och omarbetas och uppdateras 

för att kunna möta dagens ökade och mer komplexa problemställningar i enlighet med 

tidigare antaganden (Leiningers, 1997). Inom vårdvetenskaplig forskning har framkommit 

behov att titta på den hitintills oproblematiska synen, på den verkliga objektiviteten mellan 

forskaren och försökspersonerna. Implikationerna för vidare forskning skulle kunna vara att 

mer reflekterande hållning och tolkning av kulturen hos de vårdvetenskapliga forskarna eller 

hur de själva påverkas av sina egna kulturella antaganden och fördomar vid forskningen 

(Molloy, Walker, Lakerman & Skinner, 2015). Det har även framförts tankar att 

sjuksköterskeprofessionen måste ta till sig kulturell medvetenhet i en större utsträckning än 

vad som sker idag. Medlemmar ur skilda kulturella grupper måste ses som individer som 

upplever mänskliga dimensioner av hälsa och sjukdom. Vidare att 

sjuksköterskeutbildningsfakulteten bör avspegla den kulturella mångfalden i samhället för 

att sjuksköterskestudenter ska få större förståelse och bättre förebilder (Lowe & Archibald, 

2009). Avslutningsvis, så har det inom forskningen visat att visat sig finna ett stort behov av 

mer kunskap kring sjuksköterskornas erfarenheter och kompetens vid av omvårdnad av 

transkulturella patienter för att förbättra omvårdnaden (Almutairi, Adlan & Nasim, 2017; 

Bhui, Warfa, Edonya, McKenzie & Bhugra, 2007; Hultsjö & Hjelm, 2005). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Till teoretiskt perspektiv valdes Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsteori 

(2002).  Skälet till att Leiningers soluppgångsmodell utvaldes till detta examensarbete, var 

att den berör de aspekter som utgör grunder för att kunna beskriva sjuksköterskornas 

erfarenheter av kulturella skillnader i omvårdnad av patienter från andra kulturer, än den 

västerländska. Leininger har till skillnad från andra teoretiker inkorporerat kultur i ett 

holistiskt förhållningssätt i omvårdnadsmötet. Leininger menar vidare att hälsa inte är något 

som vi har utan något som man utövar inom ramen för de värden som finns i en kultur 

(Leininger, 1991; Leininger & McFarland, 2006). Detta förhållningssätt benämns som 

transkulturell omvårdnad. Soluppgångsmodellen beskriver en metod eller ett specifikt 

förhållningssätt för datainsamling vid anamnesen av patienten från den icke dominanta 

kulturen i ett samhälle. Modellen har valts då den tar hänsyn till olika kulturers specifika 

särdrag och ger vägledning om hur omsorgen skall bedrivas, när det berör personer från 

andra kulturer (se bilaga C). Vidare betonar Leininger kunskapens centrala roll i förståelsen 

och möjligheten att förhålla sig till andra kulturer där hon utgår från följande antagande: Att 

människan är en kulturvarelse vilket innebär att hon inte kan särskiljas från sin kultur, utan 

måste ses som en del av ett system eller grupp. I praktiken innebär detta att alla attityder, 
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normer, värdering, regler och religion som ingår i en kultur även är en aktiv del av en 

individs förhållningssätt till sin omgivning (Leininger, 1985a; 1991). Miljön är människans 

övergripande sammanhang. Detta leder till allt som utspelats och lärts in i en persons 

geografiska ursprungsmiljö som exempelvis; händelser, erfarenheter, andliga eller religiös 

omgivning, kommer att styra hur en person förhåller sig till andra människor i en presumtiv 

framtid och i nya miljöer. I förlängningen kan en person bara förstås mot den bakgrund som 

miljöns kulturella sammanhang utgör (Leininger & McFarland, 2006; McFarland, 2010). 

Dessutom är hälsa inte något som man har utan något som en individ lever och detta många 

gånger omedvetet. Detta måste förstås utifrån att hälsa i många kulturer ses som 

välbefinnande. Även om en sjuksköterska tidigt kan identifiera orsaker till exempelvis 

diabetes, uppstår det problem när detta skall förmedlas till en patient som tror sig leva 

hälsosamt, genom att äta god mat, men som inte är bra för hälsan (Green; 2004; Leininger, 

1991; Leininger & McFarland, 2006;). Omsorgen omvårdnadens kärna. Här betonar 

Leininger sjuksköterskans viktiga roll i att stödja och främja hälsobeteenden hos patienten 

samt att det alltid måste finnas omsorg även när det inte finns bot (Reynolds & Leininger, 

1995).  Det har gjorts ett stort antal studier inom området som belyser det stora behovet av 

transkulturell kompetens inom sjukvården och Madeleine Leininger påpekade tidigt hur 

viktigt denna kompetens är inom vården (Leininger, 1991: Leininger & McFarland, 2006). 

Vidare betonas vikten av kunskap om andra kulturer för att möta framtidens krav på 

sjuksköterskan (Leininger, 1995). Det har föreslagits olika metoder och modeller för att söka 

tillämpa transkulturell kunskap i praktiken så som Leningers soluppgångsmodell. Vidare att 

Leningers transkulturella teori är i behov av en uppdatering, men mer kunskap i ämnet är 

nödvändigt för att möta framtidens krav (Leininger, 2001; Leininger & McFarland, 2002; 

Narayanasamy, 2002).  

2.6 Problemformulering  

Befolkningsstatistiken visar att Sverige i dag är ett mångkulturellt samhälle med de 

utmaningar, problem och möjligheter som följer. I förlängningen innebär det även att kraven 

på sjuksköterskan ökar ytterligare. För att individuellt möta alla patienter med en icke 

västerländsk kulturell bakgrund ställs det krav på sjuksköterskans transkulturella 

kompetens. Ökad migration och invandring av personer med andra kulturella traditioner, 

värdering och normer, innebär att det kan uppstå problem vid vården av dessa personer. Ett 

exempel är språket, ett annat är synen på hälsa och ett tredje är hur man sköter 

omvårdanden i olika kulturer. I förlängningen kan språkförbistringar, kulturella skillnader i 

sedvänjor och syn på hälsa och ohälsa, leda till att patienter med andra kulturella rötter, 

riskerar att inte få den individuella och jämlikt anpassade vård de har lagstadgad rätt till. 

Tidigare forskning bekräftar dessa problemområden som verkliga och att ytterligare kunskap 

behövs för att lära oss mer inom transkulturell omvårdnad. Genom att använda sig av en 

transkulturell omvårdnadsteori skulle kompetensen vid bemötandet och vården av personer 

från andra länder kunna förbättras. Att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet och upplevelse 

av patienter från andra kulturella bakgrunder än den västerländska, resulterar i att 

kunskapen inom detta område fördjupas, breddas och synliggöras. Detta examensarbete har 
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som ambition att försöka bidra till en förbättring av omvårdanden av personer från andra 

kulturer.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med olika kulturella 

bakgrunder.  

4 METOD 

Utifrån syfte valdes kvalitativ litteraturstudie i enlighet med Evans (2002). Motivet bakom 

valet av metod var att skapa en deskriptiv syntes av tio stycken vetenskapliga artiklar för det 

valda syftet att beskriva sjuksköterskor erfarenheter av patienter från andra kulturella 

bakgrunder.  

4.1 Datainsamling och urval  

De valda vetenskapliga artiklarna, se BILAGA B, söktes fram ur databasen CINHAL Plus. 

Sökorden som användes var nurses’ experiences, culture, care, Sweden, Norway, Denmark, 

migrants och cultural competence. Sökningarna utfördes både med kombinationen av att 

hitta alla sökord och även med den booleska söktermen AND för att få mer signifikanta 

resultat. Vissa sökord trunkerades med * för att få fram alla varianter av ordet i resultatet. Se 

BILAGA A för vilka artiklar som genererade av respektive sökning. Inklusionskriterier för alla 

sökningar var vetenskapliga peer-reviewed artiklar publicerade mellan år 2000–2018. Från 

början söktes enbart artiklar publicerade de senaste 10 åren men det genererade tyvärr inte 

tillräckligt stort antal som passerade kriteriet att enbart använda allmänsjuksköterskors 

erfarenheter. Många artiklar som kunde varit intressanta för vårt ändamål innehöll någon 

eller flera specialistutbildade sjuksköterskor i urvalet vilket diskvalificerade dem för vidare 

analys. När publiceringsintervallet utökades till hela 2000-talet kunde fler artiklar hittas som 

passerade kriterierna. Experthjälp mottogs även av bibliotekarie men genererade inte fler än 

redan funna artiklar. 

Exkluderingskriterier var artiklar skrivna på annat språk än engelska. Sökningarna 

kombinerades med skandinaviska länder då det initialt fanns en önskan att få fram artiklar 

som är gjorda så nära svenska förhållanden som möjligt. Detta genererade dock inte 

tillräckligt med relevanta artiklar varefter sökningarna tvingades att utvidgas igen till. Initialt 
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var antalet artiklar som uppfyllde kriterierna färre än tio. Därför lästes samtliga artiklar 

igenom efter lämpliga referensartiklar varefter ytterligare tre artiklar kunde väljas ut. De 

utvalda tio kvalitativa artiklarna ansågs kunna svara på vårt syfte att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter från andra kulturer. I samtliga artiklar studerades 

allmänsjuksköterskornas perspektiv. De representerade länderna (BILAGA B) tillhör alla vad 

som traditionellt anses vara västerländska kulturer.  Som hjälp för att garantera studiernas 

kvalitet användes de granskningsfrågor för kvantitativa och kvalitativa studier som Friberg 

(2017) tillhandahåller. Denna granskning omfattar bland annat studiernas problem, teori, 

syfte, metod, urval och analys (BILAGA D). Varje artikel bedömdes utefter de nämnda 

frågorna och poängsattes efter huruvida de uppfyllde respektive fråga eller inte. Varje fråga 

gav en poäng och maximalt antal poäng var 14. Artiklar som skulle uppfylla mellan 10–14 

frågor ansågs vara av hög kvalitet. Artiklar som skulle uppfylla mellan 5–9 frågor ansågs vara 

av medel kvalitet. Artiklar som enbart skulle uppfylla 0–4 frågor ansågs vara av låg kvalitet. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i att 8 artiklar ansågs inneha hög kvalitet och två artiklar 

inneha medel kvalitet. Dessa tio artiklar kom att representera sjuksköterskors, från vitt skilda 

delar av världen och den västerländska kulturens, erfarenheter att vårda patienter från andra 

kulturer. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

I enlighet med Evans så finns det två möjliga tillvägagångssätt vid analys av kvalitativa 

artiklar; tolkande syntes och den beskrivande syntesen som används i detta arbete. Den 

beskrivande syntesen består av fyra steg; insamling av material (studier), identifiera 

nyckelfynd, sammanställa studiernas alla teman samt beskriva fenomenet. Initialt bestämdes 

vilka typer av studier som skulle analyseras och urvalskriterierna sammanställs. Därefter 

påbörjades sökningar i olika databaser med hjälp av inklusionskriterierna och 

exklusionskriterierna, så att lämpliga studier kan identifieras (Evans, 2002). Därefter 

avgränsades antalet artiklar i urvalet. Med andra ord i vilka tidskrifter de utvalda artiklarna 

var publicerad, samt att dessa var referensgranskade (peer reviewed). De utvalda artiklarna 

var alla av kvalitativ metod. Syftet återspeglade sjuksköterskornas perspektiv och var 

relevanta för vårt problemområde. De utvalda studierna fördes in i en artikelmatris för att 

underlätta framtida åtkomst (se BILAGA B). Sålunda lästes alla utvalda studier med stor 

öppenhet och kritik för att närma sig materialet. Studierna lästes upprepade gånger av 

respektive skribent, får att få en uppfattning av alla detaljerna och en god överblick över 

materialet som helhet. Efter denna genomläsning diskuterade författarna alla studierna och 

jämförde respektives skribents teman, subteman, likhet och olikheter mellan sig i hela 

materialet. Därefter framtogs det mest centrala i artiklarna som var kopplat till detta arbetets 

syfte och dokumenterades i en tabell som nyckelfynd (Evans, 2002). Vidare grupperades 

nyckelfyndens likheter och olikheter för att bilda tre olika teman. Ur dessa teman 

kristalliserade sig därefter subteman som representerade skilda delar av de tre valda 

huvudtemana. De analyserade artiklarnas nyckelfynd beskrevs vidare i löptexten i enlighet 

med följande: Nyckelfynden indelads med rubriker för respektive teman och exemplifierades 

med citat hämtat från materialet. Detta för att ge en fördjupad förståelse av artiklarnas 
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nyckelfynd med tillhörande teman. Därefter bröts teman ned till subteman som ytterligare 

ökade förståelsen för studiernas nyckelfynd. Teman och subteman presenteras i resultatdelen 

som tabell 1, sidan: 8. Vidare så presenterades resultat med källhänvisningar till 

ursprungstexten (Evans, 2002). Under den analytiska processen av studierna som ingick i 

arbetet så har studiens syfte varit ett medvetet stöd vid urval av nyckelfynd, teman samt 

subteman.  

4.3 Etiska överväganden 

Alla vetenskapliga arbeten regleras och styrs av regler och föreskrifter och orsaken är studier 

inkluderar människor vilket alltid medför en risk för bl.a. förvanskning av data. För att 

minimera denna risk så utgick detta arbete från CODEX (2017) och Vetenskapsrådets (2016) 

rekommendationer. I praktiken innebär detta att stor noggrannhet och försiktighet iakttogs 

vid översättningen samt tolkningen av resultaten, för att undvika felaktigheter. Vidare så 

ledsagades vi av hederlighet som ska vara ledande vid forskning. Detta innebär att det inte 

förekommer data eller fakta som är förvrängda, vilseledande eller plagierade från andra 

studier eller tidigare forskning. Avslutningsvis, referenser hanterades i enlighet med APA-

regler för referenshantering. 

5 RESULTAT 

Enligt Evans modell kommer resultatet presenteras i teman och subteman. Efter att de tio 

vetenskapliga artiklarna analyserats och nyckelfynd har sammanställts, har följande teman 

utkristalliserats:  

Tabell 1 

TEMA  SUBTEMA  

Att hantera språkbarriären Att använda tolk 

 

Att inte kunna kommunicera verbalt  

 

 Att förhålla sig till olika kulturella smärtupplevelser 

Att förhålla sig till köns- och familjeroller  



   

 

9 

Att hantera kulturella skillnader Att förhålla sig till anhöriga  

Att utmanas i sin professionella roll 

 

Att behöva mer kunskap 

 

Betydelser av egna attityder och förhållningssätt 

 

Varje tema representerar ett område relaterat till syftet som finns omnämnt i samtliga 

analyserade artiklar. Utifrån dessa teman har subteman utformats som tillsammans ger en 

omfattande bild av varje tema.  

5.1 Att hantera Språkbarriären 

Språkbarriären är det vanligaste förekommande huvudteman när sjuksköterskorna möter 

patienter av skilda etniska och kulturella bakgrunder som inte förstår det inhemska språket. 

Nedan kommer respektive subteman att beskrivas som framkom i analysen av artiklarna som 

ingick i underlaget i studiematerialet.   

5.1.1 Att använda tolk 

I subtemat att använda tolk beskriver sjuksköterskorna problemen med indirekt 

kommunikation med patienten samt vilka komplikationen detta medför för omvårdanden av 

de transkulturella patienterna. Sjuksköterskorna tvingas begränsa användandet av tolk 

främst av ekonomiska skäl och använder det oftast bara på läkares inrådan (Boi, 2002; 

Nielsen & Birkelund, 2009). En sjuksköterskas frustration över den ökade arbetsbördan 

beskrivs som ” I get extremely irritated about people who have lived down here for 15–20 

years, and need an interpretator” (Nielsen & Birkelund, 2009, s.434). För att kunna 

kommunicera med patienter av annan språklig och kulturell bakgrund tvingas 

sjuksköterskorna använda sig av olika metoder. Ofta förekommande är att använda sig av 

flerspråkig personal när det finns möjlighet till det (Cioffi, 2005; Jones, 2008). Patienterna 

är i dessa fall mycket tacksamma och visar uppskattning för sjuksköterskorna som talade 

deras språk spanska (Jones, 2008). De sjuksköterskor och annan vårdpersonal som är 

flerspråkiga får ofta dra ett stort lass när det gäller att tolka även till de patienter de inte 

ansvarar för. Detta leder till att de får en ökad arbetsbelastning vilket kan gå ut över 

vårdandet av deras egna patienter (Cioffi, 2005; Jones, 2008). En annan metod 

sjuksköterskorna använder sig av är att använda anhöriga till hjälp att tolka (Nielsen & 

Birkelund, 2009; Jones, 2008; Ozolins & Hjelm,2003; Cortis, 2004). Sekretess och 

integritetsproblematiken vid tolkningshjälp av anhöriga är något som sjuksköterskorna 

uttrycker som problematiskt generellt och uttrycker tveksamheter kring då det inte går att 

klargöra patientens önskemål (Cioffi, 2005). Problematiken med att använda barn som 

tolkningshjälp lyfts även fram främst ur ett integritets och sekretessperspektiv (Nielsen & 

Birkelund, 2009; Jones, 2008). Dock finns en upplevd tacksamhet bland sjuksköteterskorna 
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för den hjälp anhöriga ändå bistår med när det gäller att kunna kommunicera med en patient 

som inte talar det inhemska språket (Jones, 2008). En annan aspekt som sjuksköterskorna 

upplevde som problematisk var osäkerheten över vilket typ av information som gick fram till 

patienten (Nielsen & Birkelund, 2009; Jones, 2008; Ozolins & Hjelm,2003; Cortis, 2004). 

Denna kommunikationsosäkerhet kunde få allvarliga konsekvenser för patienterna såsom 

inställda operationer (Nielsen & Birkelund, 2009).  Erfarenheten att anhöriga av olika själ 

medvetet filtrerade informationen uttrycks av flera sjuksköterskor (Ozolins & Hjelm, 2003; 

Murphy & Clark, 1993). Avslutningsvis betonas vikten av att även beakta tolkens kulturella 

bakgrund då det kan förekomma historiska konflikter mellan befolkningsgrupper inom 

samma land (Ozolins & Hjelm,2003). 

5.1.2 Att inte kunna kommunicera verbalt 

I det andra subtemat beskriver sjuksköterskorna vilka effekter och implikationer oförmågan 

att kommunicera direkt med patienten får i den reella omvårdanden av transkulturella 

patienterna. Sjuksköterskorna upplever att patienter som inte talar det inhemska språket tar 

mycket mer tid i anspråk, vilket går ut över andra patienter (Nielsen & Birkelund, 2009). 

Men även det motsatt förhållandet existerar, det vill säga de patienter sjuksköterskorna inte 

kan kommunicera med får mindre tid än andra patienter (Jones, 2008).  Enligt 

sjuksköterskornas erfarenhet är det oftast äldre och kvinnliga patienter som inte bemästrar 

språket medan yngre ofta har bättre språkkunskaper (Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 

2009). Sjuksköterskorna använder sig ofta av olika icke-verbala sätt att kommunicera med de 

patienter som inte bemästrar det inhemska språket, såsom att använda handtecken, mimik 

och skrivna lappar med text (Boi, 2002), (Jones, 2008). Svårigheterna med att inte kunna 

kommunicera verbalt leder ofta till problem med kontakt och missförstånd. Det 

exemplifieras genom att en sjuksköterska misstolkar en patients symptom när denna drabbas 

av en dödlig hjärtinfarkt (Ozolins & Hjelm, 2003). Vidare så upplever sjuksköterskorna 

patienterna som rädda på grund av svårigheter att kommunicera och göra sig förstådda (Boi, 

2002). Det är lätt att information missas och att bemötandet blir sviktande (Cioffi, 2005). 

Relationen mellan sjuksköterska och patient blir lidande och svårigheter att förstå varandra 

leder till ilska och förbittring både hos patienterna och sjuksköterskorna (Cioffi, 2005; 

Murphy & Clark, 1993). Bristande kommunikationsförmåga leder till att kvaliteten i 

omvårdnaden blir sämre och den psykologiska omvårdnaden blir mycket svår att tillgodose 

(Murphy & Clark, 1993).  Problem kopplade till svårigheter att kommunicera kan leda till 

stress och en känsla av hjälplöshet bland sjuksköterskorna (Murphy & Clark, 1993). I flera 

studier uppmärksammas ändå att det trots alla svårigheter finns möjlighet att skapa en 

speciell relation och knyta an till dessa patienter genom exempelvis beröring, ögonkontakt, 

vänligt ansiktsuttryck, mimik och att bara ta sig tid (Murphy & Clark, 1993;Kim, 1998). 
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5.2 Att hantera kulturella skillnader  

Under detta huvudtema framkom tre subteman som beskriver sjuksköterskornas 

erfarenheter att förhålla sig till transkulturella patienter samt hur det påverkar det dagliga 

omvårdnadsarbetet.  

5.2.1 Att förhålla sig till olika kulturella smärtuttryck 

Att smärta uppfattas olika av de transkulturella patienterna påvisades vid analysen av 

sjuksköterskorna erfarenheter i detta arbete och utgör det första subtemat. Enligt 

sjuksköterskornas erfarenheter upplever och uttrycker patienter med etnisk minoritets 

bakgrund ofta smärta på ett starkare sätt än etniska danskar. Sjuksköterskorna uttrycker 

osäkerhet när de inte vet klart om en patient verkligen upplever stark smärta eller överdriver. 

Dessutom upplever sjuksköterskorna det som ett irritationsmoment när patienter uttrycker 

smärta högljutt då det kan störa andra patienter (Nielsen & Birkelund, 2009). Denna typ av 

kulturellt uttryck bekräftas av andra studier i analysen för detta arbete. Låg smärttröskel är 

något som även kunde noteras vid omvårdnad av indiska patienter där sjuksköterskorna 

upplever att några patienter uttrycker sin smärt väldigt högljutt och detta tillskrivs kulturen 

snarare än individuella skillnader (Vydelingum, 2005). I ytterligare en studie där det 

förekom patienter från Pakistan uppmärksammas den låga smärttröskeln hos patienten. 

Sjuksköterskorna upplevde att patienten gärna tog på sig rollen som sjuk och stannade i 

sängen längre (Cortis, 2004). En annan dimension beskriver de problemen sjuksköterskorna 

möter när det gäller att tolka reaktioner. En patient beskrivs skrika högt vid ett enkelt 

blodprov medan en annan mamma av en asiatisk kultur inte uttrycker någonting alls när 

hennes barn är svårt sjuk (Ozolins & Hjelm, 2003). 

5.2.2 Att förhålla sig till köns- och familjeroller 

Att traditionella könsroller har betydelse för hur sjuksköterskorna uppfattas av patienter 

visar sig vid analysen av studieunderlaget och utgör den andra subtemat. Detta påverkar även 

den allmänna omvårdanden av de transkulturella patienterna. Sjuksköterskorna beskriver att 

patienterna uppfattade en kvinnlig sjuksköterska som underlägsen och på grund av detta inte 

var samarbetsvillig vid omvårdanden (Murphy & Clark, 1993). Även det motsatta förhållande 

rapporterades av sjuksköterskor vid omvårdnad av patienter med latinamerikansk bakgrund. 

Här beskriver sjuksköterskorna att patienterna påvisar stor respekt för sjuksköterskornas 

auktoritet och motsäger dem ogärna (Jones, 2008). Vidare kunde sjuksköterskans 

auktoritetsproblem bekräftas gentemot transkulturella patienter, som att endast läkarna 

respekteras i sin yrkesutövning (Ozolins & Hjelm, 2003). Sjuksköterskorna upplever 

dessutom att det ibland uppstår problem på grund av att läkare av rätt kön saknas. 

Patienterna upplevs även ibland uttrycka negativa attityder till kvinnliga sjuksköterskor. Det 

beskrivs vidare att det i vårdandet av kvinnliga patienter även uppstår situationer där enbart 

kvinnor accepteras, på grund av kön och inte att han eller hon är sjuksköterska. Att 

sjuksköterskans kön spelar stor roll bekräftas och påvisas genom att transkulturella patienter 

enbart vill bli vårdade av sjuksköterskor av samma kön som patienten själv (Cortis, 2004). 
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Att köns- och familjeroller kan vara komplicerade beskrivs av sjuksköterskornas erfarenheter 

vidare i det andra subtemat. Här presenterar sjuksköterskorna ett betydligt mer komplicerat 

förhållningssätt till familj och kultur som även involvera sjuksköterskans position i 

samhället. Med detta avses den roll som sjuksköterskan ska ha i kollektivet, gruppen, 

samhället utanför systemet sjukhuset. Vidare rapporteras hur viktig den sociala statusen kan 

vara i olika minoritets kulturer. Detta innebär att sjuksköterskorna ska ta hänsyn till social 

status i vårdsituationen och inte bortse från detta. Det går med andra ord inte att bortse från 

en individs position i en familj och hur dess betydelse reflekteras i gruppen, samhället eller 

kollektivet. Författaren menar avslutningsvis att om en sjuksköterska vill lyckas med 

transkulturell omvårdnad, handlar det om att arbete med de kulturella skillnadernas 

paradoxala natur och involvera både familj och kultur i omvårdanden (Spence, 2003). 

Avslutningsvis, så påvisades vid analysen av de olika studierna i materialet att somliga 

sjuksköterskor har en tendens att behandla alla minoritets patienter med ett etnocentriskt 

synsätt. Med andra ord att sjuksköterskorna utgå från den västerländska synen på familj och 

individ, med en individualistisk utgångspunkt och skuldbelägger transkulturella patienter. 

Ett förhållningssätt som påverkar omvårdanden av transkulturella patienter (Vydelingum, 

2005). 

5.2.3 Att förhålla sig till anhöriga 

Anhörigas betydelse betonas i analysen och utgör det tredje subtemat. I detta subtema 

framkommer sjuksköterskornas erfarenheter utgöras av flera olika komponenter i 

förhållandet till anhöriga. Inledningsvis så rapporterar sjuksköterskorna att patienter med 

enklare åkommor inkommer med ambulans. Det kan röra sig om åkommor som inte behöver 

åtgärdas på sjukhus utan som skall behandlas i primärvården. Anhöriga blir arga eftersom 

patienten inte förbättras efter hemkomst och inkommer på nytt med ambulans till sjukhus. 

Det vill säga att anhöriga och patienter i praktiken söker fel vårdnivå. Vidare så beskriver 

sjuksköterskorna problematiska kulturrelaterade och traditionella sätt, att förhålla sig till 

olika åkommor. Ett exempel som framlades av sjuksköterskorna i materialet var att 

transkulturella patienter föreslår alternativa behandlingsmetoder eller naturläkemedel. 

Exempelvis som när en patient i studien föreslår för sjuksköterskan att behandla sitt barns 

brännsår med tandkräm. Avslutningsvis, så beskriver sjuksköterskorna att det var svårt att 

förhålla sig till det som beskrivs som ett annorlunda beteende där patienten vägrar ta emot 

vård. Vilket medför frustration hos de behandlande sjuksköterskorna (Ozolins & Hjelm, 

2003).  

Sjuksköterskornas inrapporterade erfarenheter av anhöriga i samband med omvårdnaden av 

patienter presenterar följande vanliga problem. Den vanligaste i studierna förkommande 

problemet med anhöriga var att det var att de inte respekterade besökstiderna och att de var 

många anhöriga på plats samtidigt. (Boi, 2002; Cortis, 2004; Ozolins & Hjelm, 2003; Nielsen 

& Birkelund, 2009). Ett annat problemområde som framkom vid analysen av materielat var 

de konfliktsituationer som sjuksköterskornas erfarenheter beskriver. Bland annat beskriver 

sjuksköterskorna att anhöriga kräver att få vara närvarande i akuta situationer, trots att det 

bryter mot reglerna. Detta illustreras av Ozolins & Hjelm (2003) genom en sjuksköterska 
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som uttrycker att ”I felt as if we were split into two camps, us [the staff] against them. 

Disagreement appeared between the staff and the relatives because they insisted that if he 

died everybody should be present” (s.88).  

Andra exempel på det som sjuksköterskorna uppfattar som problematisk och som orsakar 

konflikter är när anhöriga blockera akutmottagningens telefon, genom att många anhöriga 

ringer ständigt angående samma patient. Vidare att det händer att upp till 20 personer 

kräver att få vara med i undersökningsrummet på akutmottagningen. Dessutom så beskrivs 

att transkulturella patienter och anhöriga upplevs som hotfulla mot sjuksköterskorna 

(Ozolins & Hjelm, 2003). Bristen för respekten, rutiner och besökstider återkommer i 

studieunderlaget, vilket leder till att sjuksköterskorna beskriver anhöriga och patienter som 

ett irritationsmoment eller ofog. Detta leder till konfliktsituationer som involverar anhöriga 

och andra patienter (Cortis, 2004; Ozolins & Hjelm, 2003). Att anhöriga har en viktig roll i 

förhållande till patienten och kulturen, framkom vidare i analysen av detta subtema. En 

viktig del av kulturen är den kulturellt präglade maten som sjuksköterskorna erfarenheter 

beskriver enligt följande i studieunderlaget. De transkulturella patienternas matkultur 

påverkade sjuksköterskornas omvårdnadssituation på flera vis. Dels att anhöriga medtog 

kulturell eller religiöst präglad kost som exempelvis halal kost. Vilket resulterade i en bättre 

aptit och gynnade på detta vis återhämtningen i enlighet med sjuksköterskornas erfarenheter 

i underlaget för analysen (Boi, 2002; Nielsen & Birkelund, 2009). I kontrast till denna 

positiva effekt på återhämtningen som den medhavda kosten utgjorde för de transkulturella 

patienterna, beskriver sjuksköterskorna hur denna mat kunde störa andra patienter, på 

grund av bland annat matens starka lukt. Till detta framkom behovet från anhöriga till de 

transkulturella patienterna, att de ville ha tillgång till kylskåp (Nielsen & Birkelund, 2009). I 

analysen framkom vidare att sjuksköterskornas erfarenheter beskriver att de transkulturella 

patienternas anhöriga städjer omvårdanden, genom att bland annat vara en källa till kunskap 

om kulturella skillnader (Boi, 2002) och att sjuksköterskorna arbetar nära de anhöriga som 

en medveten strategi (Kim, 1998). Avslutningsvis visade analysen av studierna att de 

sjuksköterskorna som beskrev att de arbetade medvetet med transkulturell omvårdnad, 

använde olika strategier för att möta de komplexa situationer som de ställdes inför. Strategier 

som bland annat gick ut på att balansera förväntningarna vid omvårdanden av 

transkulturella patienter. Detta för att inte skapa onödig frustration och stress i 

omvårdnadsarbetet (Murphy & Clark, 1993; Spence, 2003) 

5.3 Att utmanas i sin professionella roll 

Det sista huvudtemat som framkom i analysen av sjuksköterskornas erfarenheter av att 

arbeta med transkulturella patienter, belyser sjuksköterskornas nuvarande och framtida 

utmaningar i sin professionella roll. Huvudtemat utmynnade i två subtemat som belyser två 

sidor av sjuksköterskans professionella roll och dessa är följande: Behovet av 

kompetensökning för att möta de stora omställning som ökningen av transkulturella 

patienter innebär för professionen, samt vad som händer om sjuksköterskorna inte får eller 

har möjlighet att utbilda sig inom transkulturell omvårdnad. Det vill säga om avsaknad av 
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denna utbildning leder till och eller skapar attitydförändringar och stereotyper hos 

sjuksköterskorna och hur detta visar sig i sjuksköterskornas erfarenheter av att arbete med 

transkulturella patienter. 

5.3.1 Att behöva mer kunskap 

I det första subtemat i analysen av sjuksköterskornas utmaningar i sin professionella roll 

presenterar att i hela studiematerialet efterlyser många sjuksköterskor bättre kunskap om 

kulturella skillnader mellan patienter, för att på detta sätt lyfta kompetens i 

sjuksköterskeprofessionen. Vägen till denna kunskap presenteras olika mellan av 

sjuksköterskorna i studiematerialet. Många sjuksköterskor vill att det redan i 

grundutbildningen till sjuksköterska eller i vidareutbildningen, skall omfatta transkulturell 

omvårdnad för att öka kompetensen i sjuksköterskeprofessionen (Boi, 2002; Vydelingum, 

2005; Cioffi, 2005; Murphy & Clark, 1993; Spence, 2003; Kim, 1998 & Ozolins & Hjelm, 

2003). Andra sätt att tillskansa sig denna kunskap presenterades av sjuksköterskor som 

alternativa möjligheter till inlärning som exempelvis: Att lära sig av sin egen erfarenhet, att 

lära av patienterna, att lära sig av anhöriga, att lära sig genom att praktisk erfarenhet genom 

att arbete på en klinik eller sjukhus, där majoriteten av patienterna har transkulturell 

bakgrund, att lära av sina kollegor som var sjuksköterskor och avslutningsvis att få möjlighet 

att lära sig lite av det främmande språket för att underlätta i omvårdnadsarbetet (Spence, 

2003; Cioffi, 2005; Vydelingum, 2005; Boi, 2002; Cortis, 2004; Jones, 2008; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Ozolins & Hjelm, 2003). 

5.3.2 Betydelser av egna attityder och förhållningssätt 

Efter analysen så framkom det andra subtemat vara attitydförändringar hos sjuksköterskor 

som arbetade med transkulturella patienter. Erfarenhet av sjuksköterskornas fördomsfulla 

förhållningssätt till transkulturella patienter kunde bekräftas och rapporterades i 

studieunderlaget. Det framkom att sjuksköterskorna behövde bli mindre fördomsfulla och 

mer uppmärksamma och öppna, i sitt arbete med transkulturella patienter (Nielsen & 

Birkelund, 2009). Att situationen kan bli komplicerad i kontakt med andra kulturer har 

beskrivits ovan.  Hur sjuksköterskor förhåller sig till kulturella skillnader och kunskapen 

kring andra kulturer har visat sig utgöra en stor viktig anledning och att det finns en rädsla 

att göra fel i förhållande till den kulturella skillnaden. Ett sätt som framkom för att 

sjuksköterskorna att överbrygga denna kunskapsbrist, var att använda sig av anhöriga som 

en källa till kunskap, om den specifika kulturella skillnader och förhållningssätt till 

omvårdnad (Boi, 2002). Ytterligare en dimension vid omvårdnad är patientens religiösa 

bakgrund. Det blir svårt för sjuksköterskan att förhållas sig till detta i avsaknad av kunskap 

om hur religionen förhåller sig till köns- och familjerollen. Sjuksköterskorna erfarenheter 

påvisade även att vissa transkulturella patienter har större behov av integritet än andra 

patienter (Cortis, 2004). Det är en mycket komplex situation för sjuksköterskorna som 

arbetar med transkulturella patienter. Vid analysen av studierna som ingick i underlaget för 

detta arbete framkom att fördomar förkommer bland sjuksköterskornas erfarenhet av 

transkulturella patienter. Detta får betydelse för omvårdanden av dessa patienter i enlighet 
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med ovan och bland annat avsaknad av kunskap lyfts upp av sjuksköterskorna själva i 

studiematerialet, som en möjlig orsak till detta (Murphy & Clark, 1993). Det visar sig att även 

om sjuksköterskor är dedikerade till att arbete med transkulturella eller kulturellt 

diversifierade patienter, så förkommer det att sjuksköterskor använder stereotyper för att 

beskriva patienterna (Cioffi, 2005). En sjuksköterska i studiematerialet beskrivet det enligt 

Vydelingum (2005) som “Sister: I don’t think there is racism at our level, as we see all the 

patients and we treat them all the same” (s.26). Vid analysen av studiematerialet 

framkommer att sjuksköterskornas omvårdandsmotivation påverkas av att arbeta med 

transkulturella patienter. Omvårdsmotivationen går att beskriva som en ordinalskala med låg 

respektive hög omvårdandsmotivation hos sjuksköterskorna. Mer precist en 

omvårdandsmotivation som sträcker sig mellan motvillig vård, generell vårdmotivation och 

avslutningsvis passionerad transkulturell omvårdnad hos sjuksköterskorna (Kim, 1998). 

Sjuksköterskorna som befinner sig i gruppen motvillig vård ignorerar eller föraktar 

patienternas kulturella skillnader och ansåg att kulturen enbart var ett besvär eller ett 

problem. Det utmärkande för denna gruppen sjuksköterskor var att de, litade på eller var 

beroende av automatiskt stereotypisering av de transkulturella patienterna. Denna process 

hos sjuksköterskorna beskrivs av Kim (1998) enligt följande som “Negative or foreign 

behaviour in culturally diverse clients were automatically attributed to the culture group, 

rather than to the individual personality” (s.130).  

Det framkom vidare i analysen av materialet att denna typ av sjuksköterskor som i stor 

utsträckning utförde motvillig vård, även undvek utbildning eller kunskap som omfattade 

andra transkulturell omvårdnad. Vidare så spred samma grupp sjuksköterskor det som 

beskrivs i materialet som öppen eller sluten rasism. En rasism som i praktiken visade sig som 

att sjuksköterskorna påvisade ett fördomsfullt beteende eller dömande beteende. Detta 

manifesterades som bland annat att sjuksköterskorna ignorerande transkulturella patienters 

behov och att de regelbundet beklagade sig över de transkulturella patienterna. Detta ledde 

enligt sjuksköterskorna i materialet till en sämre omvårdnad för de transkulturella 

patienterna (Kim, 1998). Vidare framkom att i gruppen sjuksköterskor som kunde tillskrivas 

generalistens omvårdandsmotivation, baserade sin kulturella kunskap eller medvetenhet 

genom generaliseringar och stereotyper. Sjuksköterskorna i denna grupp beskrev själva att 

de inte ägnat transkulturell omvårdnad något direkt tanke och sjuksköterskorna var 

övertygade att deras individuellt anpassade omvårdnadsarbete respekterade patienterna, 

oavsett den kulturella bakgrunden. Det visade sig vidare vid analysen att denna grupp 

sjuksköterskor (generalisten) tillägnade sig kunskap om transkulturell omvårdad genom 

praktiskt omvårdandarbete av transkulturella patienter. Dessutom menade denna grupp av 

sjuksköterskor att de inte kunde representera transkulturell omvårdandskunskap och 

rationaliserade sjuksköterskorna beteende i den första gruppen sjuksköterskor (motvillig 

omvårdnad). En sjuksköterska beskriver det enligt Kim (1998) som ”that´s just them. They 

are not going to change. They are just working on their pension” (s. 131). 

Avslutningsvis, det som var utmärkande och karaktäriserade sjuksköterskor in den 

passionerade omvårdandgruppen, var att de genomgått ett uppvaknade eller insikt, hur viktig 

transkulturell omvårdnad är för patienterna. Detta visade dessa sjuksköterskor genom ett 

typisk beteende som bland annat tog fasta på att alla transkulturella patienter var olika och 
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att de hela tiden refererade till skillnader inom och mellan kulturella grupper. 

Sjuksköterskorna i denna högmotiverade grupp som var passionerat dedikerad till att utföra 

transkulturell omvårdnad, var receptiva och uppmärksammade rasism som manifesterade 

sig bland kollegor och inom institutionen på sjukhuset där de var verksamma. Vidare så 

försökte de högmotiverade sjuksköterskorna påverka den sjuksköterskor som tillhörde 

gruppen med motvillig omvårdsmotivation, men upplevde detta som meningslöst eftersom 

de inte fick respons och gehör, för sina idéer och tankar kring transkulturell omvårdnad 

(Kim, 1998).   

6 DISKUSSION 

Syftet med detta arbete var att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

av annan kulturell bakgrund. Detta då Sverige idag står för en stor utmaning inom vården 

när Sveriges befolkning utgörs av en femtedel utrikesfödda människor. Samtidigt finns legala 

krav på att varje patient ska ha rätt till en individuell anpassad vård. Nedan följer en 

diskussion om metod och resultat. Förhoppningen är att denna överblick av 

sjuksköterskornas erfarenheter kan hjälpa till att ge en bild över de vanligaste 

problemområden i ett internationellt perspektiv och att lärdomar kan dras som kan hjälpa till 

att förbättra vården för dessa människor.  Metoddiskussion kommer att ta upp för- och 

nackdelar med vald metod samt trovärdhet och överförbarhet. Resultatdiskussionen kommer 

att koppla ihop valt teoretiska perspektiv – Leiningers teori, med syftet och studiens resultat. 

Avsnittet avslutas med författarnas egna slutsatser samt förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

 

Generellt vid metodval så ställs skribenterna inför olika metodologiska frågeställningar. 

Hänsynen ska anpassas till både reliabilitet och validitet, metodkursens syfte och upplägg, 

val av syfte, ansats och tidsaspekten. Reliabilitet och validitet i detta hänseende omfattande 

begreppen trovärdighet, giltighet och överförbarhet av resultat i det inkluderade underlaget, 

kopplat till syftet för kandidatuppsatsen. Med tanke på kursens övergripande målsättning 

och syfte var kvalitativ metod, så avgränsades val av metod till en kvalitativ. Vidare måste 

hänsyn tas till detta arbetets syfte som var följande: Att studera sjuksköterskors erfarenheter 

att vårda patienter med olika kulturella bakgrunder. Det uppenbara metodologiska valet i 

detta fall torde vara en intervjustudie av sjuksköterskor. Detta val avfärdades på grund av 

arbetet begränsades tidsmässigt som ledde till att valet av metod reviderades. Valet föll då på 

en deskriptiv litteraturstudie som tidigare visat sig kunna användas vid undersökandet av 

erfarenheter på individnivå. Denna metod presenterar i sig en risk för olika felkällor i 

enlighet med följande: analysprocessen är inte transparent som vid en kvantitativ studie, 
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eftersom analysprocessen inte är transparent så går det inte att härleda resultatet genom 

metoden samt avslutningsvis, att analysera och förstå ett stort analysmaterial är komplicerat 

och svårt oavsett metod. Men dessa svårigheter är större när en deskriptiv analysmetod 

används (Evans, 2002). Förståelse för dessa felkällor har varit medveten hos skribenterna 

och har utgjort ramen vid analysen av artiklarna som utgjorde analysunderlaget för detta 

arbete. Ett sätt att kompensera för dessa felkällor var att skatta artiklarnas kvalitet genom att 

rangordna dessa enligt en skala från ett till fjorton i artikelmatrisen. Kvalitets poäng 

beroende av grad av kvalitet. Vilket innebär att fjorton poäng renderar en artikel maximal 

kvalitetspoäng och ett poäng mycket låg kvalitet (Friberg, 2017). 

Vidare regleras detta val av metod, i sin tur av vilket typ av studier som gallrades fram i 

urvalsprocessen samt de regler för urvalet som ett arbete på kandidatnivå stipulerade. De 

specifika reglerna för arbeten på c-nivå gav vid handen att enbart studier som omfattade 

individer eller populationer av allmänsjuksköterskor som försökspersoner, fick användas i 

det slutgiltiga urvalet av minst tio studier. Det visade sig att med dessa regleringar i 

kombination med syftet för arbetet ledde till oförutsägbara svårigheter i urvalsprocessen av 

studierna. Svårigheterna bestod i följande, att det inte gick att finna ett tillräckligt antal 

artiklar för att kunna starta en analys av insamlade data. Skribenterna kunde efter att de 

bokat in en anställd bibliotekarie på Mälardalens Högskola, till slut finna tio relevanta 

studier, för det uppställda syftet efter det att de ytterligare reviderat de ursprungliga 

sökkriterierna. Författarna hade en ursprunglig tanke att göra resultatet mer relevant för 

svenska förhållande genom att begränsa artikelsökningen till att omfatta endast de nordiska 

länderna. Då denna sökning misslyckades vidgades sökningen till att omfatta hela världen, 

vilket också ledde till att skribenterna lyckades nå målet att hitta tio stycken artiklar som 

uppfyllde de ovan nämnda kriterierna för ett arbete på kandidatnivå. På grund av de 

svårigheter som nämndes ovan så tvingades även skribenterna att acceptera att ett fåtal av 

studierna inte bara innehöll den på förhand begränsande studiepopulationen, till att även 

omfatta vissa undersköterskor i populationen som studerades. Dessa studier kunde 

godkännas som dugliga eftersom det klart gick att urskilja data från respektive yrkesgrupp. 

En annan aspekt är de inkluderades studiernas ålder och huruvida det påverkar överföringen 

av data eller inte i detta arbete. Studierna som ingår i detta arbete var publicerade i ett spann 

av år mellan 1992–2009. Detta är en begränsande faktor för möjligheten att generalisera 

resultatet men eftersom det var en stor spridning i länderna som deltog i artikelunderlaget, 

kunde detta kompensera för årsintervallet för publikationerna. Skälen till att vi godtog denna 

begränsning var att det mönster i form av gemensamma teman och subteman, oberoende av 

vilka länder som studierna var publicerade, var likartade.  Ett mönster som ökade 

trovärdigheten, överförbarheten och säkerheten i studieresultatet trots de begränsningar som 

tagits upp ovan resonemang. Dessutom så säkerställde kvaliteten och trovärdigheten i de 

utvalda artiklarna genom att de var peer reviewed och sålunda relevanta för arbetets syfte. 

Vad gäller överförbarheten av resultaten i studiematerialet som användes i detta arbeta är det 

angeläget att ta upp ytterligare aspekter. När det gäller kvalitativa och explorativa studier är 

det viktigt att säkerställa objektiviteten hos artikelförfattarna genom att bland annat artiklar 

som användes var granskade av andra inom området relevanta forskare, på uppdrag av de 

publicerande tidskrifterna. Men även att väga metod och resultatresonemang mot respektive 
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studie mot studieledarens objektivitet. Vidare för att öka överförbarheten av resultatet i den 

deskriptiva analysen så medtogs en tabell över teman och subteman som i tidigare påvisats 

vara en bra metod med denna typ av analys när många studier skall ingå i analysunderlaget 

(Evans, 2002). Dessutom att skribenterna till detta arbete var medvetna och också ägnade 

tankar på olika bias eller felkällor som är bundet till just överförbarheten av studiedata till 

svenska förhållanden. Författarna till detta arbete hade regelbundet diskussioner där de gick 

igenom olika data som utmynnade i utvalda teman och subteman, efter det att de läst igenom 

alla artiklarna som ingick i studiematerialet flera gånger i enlighet med metodbeskrivningen 

för deskriptiv analys (Evans, 2002). Resonemang av typen sjuksköterskeyrkets likheter och 

olikheter mellan olika länder som man initialt hade velat undvika, genom att enbart använda 

artiklar från de nordiska länderna. Ett ytterligare problem är varför skribenterna i sitt urval 

och sökning av relevanta artiklar för detta arbete, endast kunde lokalisera fåtal artiklar med 

ett innehåll som var intressanta, med utgångspunkt i detta arbetets syfte. Möjliga förklaring 

var att området är betydligt mindre studerat att författarna antog vid val av syfte för detta 

arbete. Vidare att det möjligen ligger i syftets natur eller att ämnesområdet anses vara en så 

specifikt tillämpning, att det i högre utsträckning studerats av specialistsjuksköterskor. 

Avslutningsvis, att den transkulturella omvårdnadsteorin eller studier om omvårdnad av 

transkulturella patienter, inte studeras i samma omfattning som under 1990-talet. En 

avslutande kommentar rör de två artiklar som tagits med i avsnittet förslag till vidare 

forskning. Detta är artiklar som inte använts i bakgrunden eller som ingått i 

analysunderlagets material för detta arbete. Skälet till detta var att när analys av resultat var 

avslutad och resultatet påvisade hur viktigt bland annat direkt verbal kommunikation var 

mellan sjuksköterskan och den transkulturella patienten, så gick skribenterna till detta 

examensarbete tillbaka till de artiklarna som avfärdats, på grund av att de inte passerade 

inklusionskriteriet för denna c-uppsats. Det vill säga inklusionskriteriet som fastställer att 

arbeten på c-nivå endast får inkludera artiklar som redogöra för allmänsjuksköterskornas 

erfarenheter. I detta specifika fall arbetet med transkulturella patienter. Syftet med detta var 

att titta på hur tidigare forskning analyserade och utvärderade Leningers transkulturella 

omvårdandsteori och soluppgångsmodellen i relation till utfallet i forskningen. Detta gjordes 

för att ytterligare förstå och utvärdera detta arbetets resultat, samt att kunna utforska 

eventuell kritik som framväxt mot Leninger teori under senare år. Möjlig kritik som 

skribenterna kunde använda som underlag för att föreslå exempel på vidare forskning. 

Förslag som baserade sig på tidigare forskning och detta examensarbetets resultat, vilket 

motiverar medtagandet av dessa två artiklar i avsnittet tidigare forskning. 

6.2 Etikdiskussion  

Skribenterna har hållit CODEX (2007) och Vetenskapsrådets (2016) rekommendationer för 

redlighet, hederlighet och ett etiskt förhållningssätt vid resultatredovisning aktuellt, genom 

regelbundna diskussioner för att minimera eventuella felkällor. Felkällor som exempelvis att 

feltolka, fabricera eller förvränga en studies data eller detta arbetets slutsatser. I linje med 

detta så har alla studier och data som ingick i detta arbete refererats enligt APA-manualen. 

Detta för att underlätta eventuell kontroll av data och artiklar som ingick i studiematerialet. 
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En felkälla som bör nämnas är att alla artiklar i studiematerialet är på det engelska språket, 

vilket inte är författarnas modersmål. För att minska denna felkälla så har skribenterna med 

stor noggrannhet översätta begrepp och specifika ord genom att bruka lexikon och internet 

(Google translate och Svenska MeSH). Dessutom strävade författarna till att i så stor 

utsträckning som det var möjligt, bibehållit det ursprungliga resultatet i alla artiklar som 

detta arbete baserades på. Detta var speciellt viktigt vid analysen av studierna nyckelfynd, 

tema och subtema. Dessutom är citaten som presenteras skrivna på ursprungsspråket för att 

citatet inte skall mista sin ursprungliga betydelse (Engelska) med en direkt koppling till de 

aktuella referenserna i enlighet med APA. I resultatdiskussionen har stor vikt lagt vid att 

bibehålla en övergripande syn på resultatet så att inte ett enskilt studieresultat, skall kunna 

förvrängas eller påverka helhetsresultatet. För att kunna utöva en kontroll över dessa 

riskfaktorer så har skribenterna regelbundet diskuterat dessa felkällor med stöd av 

ursprungsartiklarna eller primärkällorna. 

6.3 Resultatdiskussion 

I problemformuleringen för detta arbete redogjordes för många av de underliggande 

problemen som sjuksköterskeprofessionen måste förhålla sig till i en snabbt föränderlig 

värld, med stora folkvandringar och immigration i hela välden och Europa. Det har tidigare 

påvisats att skälen till en sämre omvårdnad för transkulturella patienter är bland annat 

språkbarriären, kulturella sedvänjor samt olika syn på hälsa inom olika kulturer (Almutairi & 

Rodney, 2013). Det centrala i detta resonemang är hur alla dessa faktorer interagerar med 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna som är ansvariga för att dels följa lagen om allas lika rätt 

till god omvårdnad, men också ta hänsyn till de situationer och problem som uppstår på 

grund av de skillnader som de facto existerar mellan olika kulturer. Ett sätt att möta de 

utmaningar som sjuksköterskeprofessionen står inför är utbildning och information som en 

möjlig lösning. Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnads teori skapades för just 

detta syfte som också har redogjorts för i det teoretiska perspektivet och tidigare forskning i 

detta arbete (Leininger, 1991; Leininger 2001; Leininger & McFarland, 2002). I enlighet med 

detta arbetes syfte att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med olika 

kulturella bakgrunder, så kommer analysens data att presenteras i förhållande till tidigare 

presenterade studier inom området samt problembakgrunden. Det kommer vidare att knyta 

an till Leiningers omvårdandsteori samt den aktuella lagstiftningen. I resultatredovisningen 

redovisades den fullständiga analysen av studierna i arbetsmaterialet. Vid analysens av 

artikelunderlaget framkommer ett mönster skulle kunna beskskrivas i tre olika dimensioner 

som omgärdar de transkulturella patienternas omvårdnad.  

Den första dimension som framkom i analysen var språkbarriären. Språkbarriären är central 

eftersom den påverkar sjuksköterskans förmåga att kunna kommunicera direkt med 

patienten. Det vill säga sjuksköterskans erfarenheter av oförmågan att kommunicera direkt 

med transkulturella patienten, samt vilken effekt det får på den faktiska omvårdnaden av 

patienten. Den andra dimensionen är kopplat till den specifika minoritetskulturen som den 

transkulturella patienten kan sägas representera och hur sjuksköterskorna erfarenheter av 
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denna kulturella kontakt, manifesterade sig i det dagliga omvårdnadsarbetet med de 

transkulturella patienterna. Avslutningsvis, den sista och tredje dimensionen som belyser 

sjuksköterskornas erfarenheter av att arbete med transkulturella patienter samt vilka 

utmaningar det ställer på sjuksköterskeprofessionen. Det vill säga hur påverkar 

sjuksköterskan erfarenheter av att arbeta med transkulturella patienter deras egna attityder 

gentemot denna grupp av patienter. Sammanfattningsvis så påverkar alla dessa dimensioner 

kvalitén på det dagliga omsorgsarbete som sjuksköterskans utför som omfattar de 

transkulturella patienterna. Effekten som dimensionerna utövar är indirekt eller en direkt 

effekt men resultatet visar sig den dagliga omsorgen om de transkulturella patienterna. 

Direkt när det gäller oförmågan att bland annat kommunicera med patienten. Indirekt när 

det gäller till exempel anhörigas och tolkars översättning som aldrig kan ersätta 

sjuksköterskans direkta kommunikationen med patienten och som i många fall kan sägas 

vara filtrerad av anhöriga till de transkulturella patienterna.  

Den första dimensionen språkbarriären omfattar flera olika komponenter som framkom vid 

analysen av studiematerialet och som tidigare har redovisats i resultatdelen och dessa var 

följande: Sjuksköterskans erfarenheter om vilka transkulturella patienter som det var svårt 

att kommunicera direkt verbalt med och det visade sig att det i första hand var de äldre 

transkulturella patienterna. Den andra komponenten i språkbarriären var som tidigare 

nämnts sjuksköterskornas erfarenheter av anhörigas översättning eller användandet av tolk i 

den dagliga omvårdanden av de transkulturella patienterna. Båda dessa delarna presenterade 

olika typer av utmaningar och problem. Brister i språk och den kommunikativa förmågan 

mellan sjuksköterskan och patienten leder till en rad problem som presenterades i detta 

arbete. Det finns generella och mer specifika problem som sjuksköterskorna i resultatdata 

redogör för. Det mest uppenbara är att omvårdanden tar mycket mer tid i anspråk när det 

inte går att kommunicera med patienten. Det framkommer vidare att det är i först hand äldre 

transkulturella patienter som har problem med kommunikation och språk, medans de yngre 

mångkulturella patienterna har lättare att kommunicera. Mer specifika problem utgörs av de 

missförstånd som uppkommer på grund av att sjuksköterskan inte kan kommunicera med 

patienten. Missförstånd som innebär sämre relation mellan patient och sjuksköterska, ilska 

och förbittring hos både sjuksköterska och patient samt ökad stress hos sjuksköterskorna och 

en sammantaget sämre omvårdnadssituation. Det framkom vidare att sjuksköterskorna 

försökte kompensera för oförmågan till icke-verbal kommunikation med patienten för att 

tillgodose omvårdanden genom bland annat genom beröring, ögonkontakt, vänliga 

ansiktsuttryck, mimik, handtecken och enklare skrivna lappar. Detta tog extra tid men lyfts 

fram som viktigt för att kunna etablera en vårdrelation med patienten. Sjuksköterskorna kan, 

genom att använda sig att ovan nämna icke-verbala sätt att kommunicera med patienter, öka 

deras välbefinnande och därmed få dem att uppleva bättre hälsa trots svåra verbala 

kommunikationssvårigheter.  

De hjälpmedel som sjuksköterskorna har att tillgå vid språk och kommunikationsproblem 

med patienter är översättning med hjälp av anhöriga eller tolk. Även om det endast ett fåtal 

av studierna rapporterades det om användning av tolkar, så kommer detta att tas upp 

kortfattat. Den stora majoriteten av de översättningar som gjordes i studiematerialet gjordes 

av anhöriga och den utökade familjen. Att använda tolk innebär en rad olika problem som att 
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incitamentet till tolk styrs av läkaren, tolkar finns bara tillgängligt under begränsade tider 

samt att det finns kulturspecifika problem med tolkar. Kulturspecifika eftersom regionala 

politiks konflikter kan leda till känsliga och laddade tolksituationer. Exempelvis en tolks 

kulturella grupp har begått allvarliga övergrepp gentemot patientens kulturella grupp. Även 

om det har argumenterats i studiematerialet att det finns ekonomiska restriktioner för 

tolkanvändandet, så finns det skäl att anta att det förbättrar kvaliteten på omvårdanden samt 

minskar de faktiska vårdkostnaderna. Som exempelvis kan nämnas färre inställda 

operationer och att sjuksköterskorna kan arbeta mer effektivt. Vilket också är i linje med vad 

förvaltningslagen stipulerar även om det endast gäller kontakt med olika myndigheter 

(SFS1986:223). Vidare så rekommenderas Kammarkollegiet (2018) vården användandet av 

professionell auktoriserad sjukvårdstolk. De praktiska och ekonomiska begränsade 

omständigheter leder till att anhöriga och den utökade familjen används som tolkhjälp av 

sjuksköterskorna. Att använda anhöriga är inte oproblematisk för sjuksköterskorna.  

Sjuksköterskornas erfarenhet kring detta rörde främst tvivelaktig sekretess, osäkerhet om 

informationen förståtts av patienten i sin helhet, osäkerhet kring om informationen filtrerats 

av den anhörige. Sjuksköterskorna upplevde även att patienter som inte talade det inhemska 

språket utgjorde ett irritationsmoment då det upplevdes öka arbetsbelastning, vilket gick ut 

över andra patienter och annan flerspråkig vårdpersonal. I tidigare forskning bekräftas 

språkets centrala och viktiga betydelse för kommunikationen mellan sjuksköterskan och de 

transkulturella patienterna och speglar detta arbetets problem och utmaningar (Almutairi & 

Rodney, 2013; Alpers & Hansen, 2013; Henderson & Kendall, 2011; Chen & Rizzo, 2010; 

Almutairi et al., 2015). Vidare att kunna förstå de transkulturella patienterna och kunna göra 

sig förstådd som sjuksköterska, är en av hörnstenarna i den transkulturella 

omvårdnadsteorin och är själva förutsättningen för att skapa en kulturellt anpassad och 

meningsfull vårdsituation för patienterna (Leininger & McFarland, 2006). Vid en noggrann 

observation av Leiningers transkulturella omvårdandsteori, verkar den förutsätta åtminstone 

en rudimentär förståelse och kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. I 

soluppgångsmodellen ingår inte språkbarriären, så det är svårt att veta hur Leininger 

värderade den verbala kommunikationen. Vilket möjligen innebär att Leininger 

underskattade graden av språkligt och kommunikativ förmåga som behövs för att nå 

soluppgångsmodellens kriterier för datainsamling. Detta som är själva förutsättningen för att 

sjuksköterskan skall kunna arbeta enligt soluppgångsmodellen, med de transkulturella 

patienterna. Det vill säga att språkbarriären i sig är ett hinder för sjuksköterskan att arbeta 

med den transkulturella omvårdandsteorin. En annan förklaring skulle kunna vara att 

Leininger egna modersmål är engelska och att soluppgångsmodellen förutsätter att engelskan 

är det föredragna språket vid tillämpningen av den transkulturella omvårdandteorin. Oavsett 

vilka av ovan föreslagna orsakerna till diskrepanserna skulle kunna vara, så erbjuder de en 

möjlig tolkning av sjuksköterskornas egna erfarenheter av frustrationen vid 

omvårdnadsarbetet, med de transkulturella patienterna. Ytterligare en faktor som kan 

framkalla denna känsla av frustration som framkom i analysen av studiematerialet, är 

lagstiftningen som styr omvårdanden av alla patienter. Där det i Sverige blir mycket tydligt 

eftersom lagen stipulerar att det inte får förkomma någon skillnad mellan vård av svenska 

och transkulturella patienter. Det vill säga att lagstiftningen förutsätter en jämlik omvårdnad 

för alla patienter i enlighet med (HSL, 2017:30). Avslutningsvis, så har det inom 



   

 

22 

vårdvetenskaplig forskning under senare år höjts röster för en mer reflekterade hållning till 

tolkningen av kulturen och språkets betydelse i de transkulturella omvårdandsteorierna och 

hur sjuksköterskorna själva påverkas av egna språkliga och kulturella antaganden samt 

fördomar vid forskningen (Molloy et al., 2015). 

Sjuksköterskornas erfarenheter av patienter från olika minoritetskulturer samt de könsroller 

som finns representerade inom ramen för en specifik kultur och hur familjen och anhöriga 

verkar inom denna ram, utgör den andra dimensionen som framkom vid analysen av i detta 

arbete. Dessutom vilka de praktiska implikationerna är för sjuksköterskorna vid 

omvårdnadsarbetet med transkulturella patienter. I problemformuleringen för detta arbete 

nämnas att det är viktigt att bland annat utöka och bredda kunskapen om sjuksköterskornas 

erfarenhet av transkulturella patienternas kultur för att kunna förbättra omvårdnaden av 

dessa patienter. Patienter med en annan bakgrund än den västerländska kulturen. 

Problemformulering är väl förankrad i tidigare forskning som uttryckligen bekräftar 

kulturella uttryck som leder till konflikter och friktion med sjuksköterskor i det dagliga 

omvårdnadsarbetet. Det rör sig till exempel värderingar, normer som bland annat visar sig i 

kulturellt förankrade könsroller, än de som vanligen förekommer i västländer. Vidare att 

individen måste ses som en del av familjen och inte utgå från den västerländska individuella 

synen på patienten (Almutairi & Rodney, 2013; Alpers & Hansen, 2013; Chen & Rizzo, 2010; 

Henderson & Kendall, 2011; Høye & Severinson, 2010; Leininger, 1985a; Almutairi et al., 

2015). Som tidigare nämnts har Leininger utarbetat en omvårdandsteori för att möta de krav 

som de transkulturella patienterna ställer på sjuksköterskeprofessionen. Leininger har som 

ambition att stödja sjuksköterskorna i det dagliga omvårdnadsarbetet med hjälp av 

soluppgångsmodellen som ett diagnostiskt verktyg som tar hänsyn till de kulturella 

skillnaderna, med en bibehållen holistisk syn på patienten (Leininger, 1991; Leininger 2001; 

Leininger & McFarland, 2002).  

Många av de problem som Leininger adresserade i den transkulturella omvårdnadsmodellen 

är de som enligt problemformuleringen är en verklighet för sjuksköterskeprofessionen som 

bland annat könsskillnader, kulturella konflikter samt en ökad motrörelse bland 

sjukvårdsanställda. En motrörelse som kan vara en respons på det snabbt ökade migration 

och flyktingströmmarna i världen och som har visat sig i nya utmaningar för 

sjuksköterskeprofessionen, där en attitydförändring bland sjuksköterskor bland annat 

nämnts som ett problem (Leininger, 1997; 2001). Detta understryker detta arbetets strävan 

och syftets aktualitet genom att försöka beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med olika kulturella bakgrunder. Att som sjuksköterska förhålla sig till andra 

kulturer utgör i praktiken att förhålla sig till patientens kultur i form av språk som tidigare 

diskuterats, anhöriga samt normer och värderingar i patientens kultur. Normer som 

exempelvis styr könsroller. Själva uppkomsten och skälen till att Leininger skapade den 

transkulturella omvårdnadsteorin är att det finns en inbäddad konflikt i mötet mellan olika 

kulturer. Orsaken till detta går att finna i skillnaden mellan synen på individen och 

förhållningssättet till omvårdnaden av densamme. Medan vi i den västerländska kulturen 

betonar individen, så ställs detta mot att individen inte kan ses som en individuell faktor, 

utan som en del ett större system som utgörs av familjen. Vidare innebär detta att hälsan inte 

går att definiera på individnivå utan att samtidigt förstå vad den representerar i familjen och 
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i den övergripande kulturella och kontextuella historien (Leininger, 1991; Leininger & 

McFarland, 2006). Denna motsättning kan också beskrivas som att majoritetskulturen 

tvingar sig på minoritetskulturen sina normer och värderingar (Leininger, 1970, 1991; 

Leininger & McFarland, 2006). Detta konfliktförhållande beskriver också en annan syn på 

könsrollernas position och betydelse inom familjen eller gruppen som en patient tillhör. En 

konflikt som visade sig vid analysen av sjuksköterskornas erfarenheter i artiklarna som ingick 

i underlaget för detta arbete. Det rör sig bland annat om kulturella könsroller som 

manifesterade sig genom bristande respekt mot tjänstgörande sjuksköterskor, på grund av 

sjuksköterskans kön eller det omvända förhållandet. Mer specifikt att patienter eller anhöriga 

av manligt kön brister i respekten för sjuksköterskan eller att det krävs en kvinnlig 

sjuksköterska på grund av att patienten är just kvinna. Det uttrycktes bland annat tankar om 

kvinnlig underlägsenhet från anhöriga eller patienter. I analysen bekräftas sjuksköterskornas 

auktoritetsproblem i omvårdnaden av transkulturella patienter.  

Sjuksköterskornas erfarenheter angående anhöriga var både positiva och negativa. Det 

positiva låg i den stöd närvaron innebar för patienternas välbefinnande och tillfrisknande. 

Anhöriga sågs även som en stor tillgång för att kommunicera med patienterna och lära sig 

om deras specifika kulturellt betingade vårdbehov. Det negativa låg i att patienter av annat 

etniskt och kulturellt ursprung ofta hade väldigt många anhöriga som ville och ibland krävde 

att få besöka patienten samtidig. Brist på respekt för rutiner och andra patienter upplevdes 

som problematiskt av sjuksköterskorna. Enligt Leininger (1997) finns ett ökat behov av att 

hälso- och sjukvårdsanställda, skall kunde se bortom den traditionella synen på patienten, 

mot ett mer transkulturellt synsätt på patienten. Detta resonemang innebär bl.a. att familjen 

och de anhöriga har en central roll vid omvårdanden av de transkulturella patienterna. Som 

det redan föreslagits så måste den vårdvetenskapliga forskningen komma bort ifrån den 

oproblematiska synen vad gäller den effekt som de transkulturella patienters kultur utövar på 

sjuksköterskeprofessionen. Leininger transkulturella omvårdandsteori och 

soluppgångsmodellen förutsätter att sjuksköterskor handlar rationellt och bemöter alla 

patienter likvärdigt i enlighet med riktlinjerna för professionen. Mer specifikt innebär detta 

att alla sjuksköterskor har ett eget ansvar och att alla sjuksköterskor ska fortlöpande 

analysera styrkor och svagheter i den egna professionella kompetensen och kontinuerligt 

utveckla och fördjupa sin yrkeskompetens utifrån forskning och ett kritiskt reflekterande 

förhållningssätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017, s. 4). En plausibel förklaring och en 

tänkbar lösning på den kulturella friktionsproblematiken är att sjuksköterskeprofessionen 

måste ta till sig kulturell medvetenhet i en större utsträckning än vad som sker idag och att 

sjuksköterskeutbildningsfakulteten, bör avspegla den kulturella mångfalden i samhället för 

att sjuksköterskestudenter ska få större förståelse och bättre förebilder (Lowe & Archibald, 

2009). 

Den tredje och sista dimensionen i detta arbete som framträdde vid analysen av 

sjuksköterskornas erfarenheter av att arbete med transkulturella patienter var hur detta 

utmanade sjuksköterskorna och sjuksköterskeprofessionen. Problemformuleringen i detta 

arbete redogör för att det ökade migrationstrycket ökar kraven på sjuksköterskorna. Det har 

redogjorts för centrala problemområdena som framkom i detta arbete som också bekräftas i 

tidigare studier och dessa är språkbarriären samt den kulturella friktionen mellan 
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sjuksköterskan och de transkulturella patienterna (Almutairi & Rodney, 2013; Alpers & 

Hansen, 2013; Henderson & Kendall, 2011; Chen & Rizzo, 2010; Almutairi et al., 2015). I det 

teoretiska perspektivet beskrivs Leininger omvårdandsteori som ett möjligt redskap för att 

kunna möta denna utmaning, genom att sjuksköterskorna kan arbete med den 

transkulturella omvårdandsteorin och soluppgångsmodellen (Leninger, 2001). Leininger 

betonade att det finns en inneboende konflikt mellan mötet mellan olika kulturer. Bland 

annat nämns synen på individen som en del av systemet familjen samt att synen på hälsa 

skiljer sig från den västerländska. En annan viktig aspekt är de normer och värderingar som 

möts inom hälso-och sjukvården vid omvårdande av transkulturella patienter. Det uppstår en 

motsättning mellan en majoritetskultur som ställs mot en minoritetskultur. Mer specifikt kan 

det exempelvis röra sig kulturella könsroller som manifesterade sig genom bristande respekt 

sjuksköterskornas omvårdandarbete som är relaterade till kulturellt förankrade könsroller 

(Leininger, 1970, 1991; Leininger & McFarland, 2006). En konflikt som visade sig vid 

analysen av sjuksköterskornas erfarenheter i artiklarna som ingick i underlaget för detta 

arbete.  Sjuksköterskornas kulturella motsättningar i analysen manifesterade sig bland annat 

som att sjuksköterskorna har ett etnocentriskt synsätt som innebar att de utgick från ett 

västerländskt individualistiskt sätt att se familjen och skuldbelägger transkulturella 

patienter. Sjuksköterskornas beskriver själva att de behöver bli mindre fördomsfulla och 

öppna i sitt arbete med de transkulturella patienterna. En relevant fråga i detta sammanhang 

är följande: Vad händer med sjuksköterskor som möter transkulturella patienter i sitt dagliga 

arbete, och inte kan förhålla sig till den relativa olikheten mellan de olika kulturerna och 

könsrollerna som de möter? Man kan även ställa denna frågan ett annat mer specifikt sätt 

genom att koppla denna tid sjuksköterskans roll och yrkesutövning enligt följande: Vad 

händer när sjuksköterskan utmanas i sin professionella roll vid omvårdnad av transkulturella 

patienter? Om så är fallet kan detta indikera att sjuksköterskans omedvetna eller medvetna 

förhållande till sina egna fördomar, leder till ett rasistiskt eller fördomsfullt beteende 

gentemot transkulturella patienter?  Det visade sig i analysen av artikelunderlaget att 

sjuksköterskorna erfarenheter av omvårdandena av transkulturella patienter, kunde påvisa 

att sjuksköterskorna både stereotypiserade och behandlar alla transkulturella patienter lika, 

oberoende av kulturell bakgrund. I underlaget för detta arbete fanns även resultat som tyder 

på manifesta negativa attityder som beskrivs såsom motvillig vård hos sjuksköterskor. I dessa 

sjuksköterskor omvårdnadsmotivation underströks och betonades av just den implicerade 

förekomsten och förändringen mot rasism. Denna förändring i attityd manifesterade sig 

genom att förakta eller ignorera transkulturella patienter samt att patienternas kultur var ett 

problem eller besvär för sjuksköterskorna. Avslutningsvis, påvisade denna grupp 

sjuksköterskor ovillighet till vidareutbildning eller att ta till sig information som skulle 

förbättra deras kunskap om patienter från andra kulturer. Det vill säga att sjuksköterskorna 

påvisar det som skulle kunna definieras som fakta eller informations resistens. En 

motståndskraft som vidmakthåller gamla attityder och samtidigt förhindrar en positiv 

förändring av inställningen till transkulturell omvårdnad hos denna grupp sjuksköterskor. 

Går det att avleda den transkulturella friktionen mellan sjuksköterskan och de 

transkulturella patienterna och vad kan göras för att reda ut problematiken? I analysen av 

artikelunderlager så kunde denna fråga delvis besvaras av sjuksköterskorna egna 

erfarenheter och en viktig anledning var att sjuksköterskorna inte ansåg sig ha tillräckliga 
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kunskaper kring den kulturella skillnader som rådde mellan majoritets- och 

minoritetskulturen. Vidare att på grund av denna okunskap att det uppstod en rädsla att göra 

fel. Dessutom upplevde sjuksköterskorna svårigheter att förhålla sig till de religiösa 

skillnaderna samt religionens förhållande till köns- och familjeroller. Till detta skall läggas 

sjuksköterskornas styrdokument som reglera förutsättningarna för den faktiska 

omvårdanden som bland annat säger att Sveriges befolkning skall erbjudas en vård på lika 

villkor, med respekt för människors lika värde och den enskilde människans värdighet (HSL, 

2017:30). Det uppstår en mycket komplicerad situation för de sjuksköterskor som arbetar 

med transkulturella patienter. Att förhålla sig till transkulturella patienter och den konflikt 

eller friktion som uppstår i det kulturella mötet, verkar till en del bestå av ren okunskap. 

Sjuksköterskorna i analyserade studier uttrycker en bred uppfattning om behov att 

ytterligare utbildning för att utföra en transkulturell riktig omvårdnad. Utbildningsinsatser 

efterlyses både under sjuksköterskeutbildningen och även för yrkesverksamma 

sjuksköterskor. Leininger (1995) menar att kulturell kompetens byggs upp genom 

sjuksköterskans möten med patienter från olika kulturer. Leininger menar även att 

sjuksköterskan måste ha en metodik där hon lär sig om andra kulturen längs vägens gång och 

är observerande och reflekterande i förhållande till den egna kulturen. Den 

erfarenhetsbaserade kompetensen är svårt att uppnå genom utbildningsinsatser men 

förhållningssättet, att vara öppen och lära sig längs vägen är en viktig egenskap som skulle 

kunna vävas in i sjuksköterskeutbildningen. I de analyserade studierna framkommer även att 

sjuksköterskorna använder sig just av lära sig längs vägen metodiken. Kunskapen uppnås 

genom att lära sig av patienter, anhöriga och kollegor. Tidigare forskning adresserar detta 

behov av utbildning och föreslår en utökad grund- och vidareutbildning för sjuksköterskor 

som hjälp och stöd vid omvårdanden av patienter från andra kulturer (Almutairi & Rodney, 

2013; Alpers & Hansen, 2013; Henderson & Kendall, 2011; Chen & Rizzo, 2010; Almutairi et 

al., 2015). 

6.4 Slutsatser 

Madeleine Leininger skapade den transkulturella omvårdandteorin för att möta utmaningar 

som större migration och ett mångkulturellt samhälle. Utgångspunkten för omvårdnad är att 

en människa bara kan förstås i ljuset av de kulturella förutsättningar som individen 

socialiserats in i. Problembeskrivningen, teoretiska bakgrunden samt tidigare forskning 

beskriver en ökad migration och flyktingströmmar samt den utmaning som den ställer på 

hälso-och sjukvården samt sjuksköterskeprofessionen. Resultatet som presenteras ger en 

komplicerad bild men utmanar samtidigt synen på sjuksköterskornas erfarenheter av att 

vårda transkulturella patienter. Vid analysen framkom tre olika dimensioner som belyser 

sjuksköterskans erfarenheter av att arbete med transkulturella patienter och dessa är 

följande: Språkbarriären, sjuksköterskornas erfarenheter kulturellt representerade normer 

och värderingar inom ramen för familj och könsroller samt avslutningsvis, hur 

sjuksköterskornas arbete med transkulturella patienter utmanar sjuksköterskorna och 

sjuksköterskeprofessionen. Dimensionen med störst implikationer för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete var språkbarriären mellan sjuksköterskan och patienten. Oförmåga att 
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kommunicera direkt mellan sjuksköterskan och den transkulturella patienten som leder till 

bland annat missförstånd, betydligt större tidsåtgång i den praktiska omvårdnadssituationen 

samt en sämre omvårdnad. Detta skapar frustration och irritation hos sjuksköterskorna som 

har att förhålla sig till både lagstiftning, ofullständig patientinformation, sämre 

vårdanknytning till patienten och en empatisk holistisk syn på patientarbetet. En tänkbar 

förklaring är att Leiningers soluppgångsmodell underskattar vikten av direkt verbala 

kommunikationen eller att verbal kommunikation har en implicit funktion i teorin. Den 

andra dimensionen som redogör för hur de transkulturella patienternas kulturella normer 

och värderingar påverkar sjuksköterskans omvårdnadssituation. Mer specifikt vad de 

kulturellt unika normerna och värderingarna, tar för uttryck i relation till könsroller och 

respekten för sjuksköterskans omvårdnadsarbete, i det dagliga arbetet med de transkulturella 

patienterna. Den tredje dimensionen som beskriver vilken effekt som utmaningen att arbeta 

med transkulturella patienter kan ha på attityderna hos sjuksköterskorna gentemot denna 

patientgrupp. Det vill säga sjuksköterskorna eventuella utveckling och användning av 

fördomar och stereotyper i omvårdnadsarbetet med transkulturella patienter. 

Problemformuleringens antagande att de transkulturella patienternas emottar en sämre 

omvårdnad kan delvis bekräftas i enlighet med ovan presenterade 

omvårdandsdimensionerna. Syftet med detta arbeta var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med olika kulturella bakgrunder och analysen av 

studiematerialet har givit en komplex men ofullständig bild av omvårdnadsarbetet med de 

transkulturella patienterna. Den transkulturella omvårdnadsteorin som konstruerades för att 

stödja sjuksköterskorna i deras arbete med patienter från olika kulturer, har i detta arbete 

visat sig vara otillräcklig och mer forskning behövs för att bland annat titta närmare på de 

antaganden som Leininger gör i teorin, samt hur soluppgångsmodellen behöver uppdateras 

för att möta sjuksköterskeprofessionens behov och utmaningar i framtiden. Det har förslagits 

att soluppgångmodellen behöver omvärdera grundläggande kulturella antaganden som 

baserar sig på en postkolonial syn på kultur som begrepp, samt att den språkliga 

interaktionen i soluppgångsmodellen mellan sjuksköterskan och patienten, måste förtydligas 

och uppdateras. Avslutningsvis, analysen av studiematerialet påvisar ett entydigt resultat och 

detta var att sjuksköterskorna efterfrågar och sjuksköterskeprofessionen behöver mer 

kunskap och vidareutbildning, för att möta denna stora utmaningen inom hälso-och 

sjukvården. 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Föreslår resultatet i detta arbete att det finns reella problem med den transkulturella 

omvårdnadsteorins genomslagskraft på sjuksköterskeutbildningarna eller finns det andra 

underliggande problem som behöver adresseras i den framtida forskningen? Leininger 

propagerade för etnonursing eller den funktionella delen av transkulturella 

omvårdnadsteorin med soluppgångsmodellen som beskriver den transkulturella 

omvårdnadsteorin delar. Datainsamlingen i enlighet med teorin som skall synliggöra 

mönster och identifiera teman som sedan leder till konkreta omvårdnadsåtgärder (Leininger 

& McFarland, 2006). Enligt detta arbetes resultat och diskussion kring språkbarriärens 
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betydelse för arbetet med transkulturella patienterna, så framlägger detta frågor om 

huruvida den transkulturella omvårdnadsteorin har förmågan att möta de nutida kraven som 

den moderna hälso-och sjukvården ställer och att teorin måste anpassas och utvecklas för att 

göras relevant (Molloy et al., 2015). Det har förslagits olika idéer för att kunna möta nutiden 

och göra den transkulturella omvårdnadsteorin relevant. Bland annat så har det framförts att 

etnonursing måste ta sig förbi målsättningen i antagandet att grupper av människor är 

generaliserbara och homogena och som klart kan definieras. Denna idé som baserats att alla 

kulturer har ett mönster som erbjuder en förklaring eller förståelse som en forskare kan 

iaktta objektivt och oberoende av eventuella individuella eller externa felkällor, vid 

observationen av det kulturella mönstret (Epstein, 1987). Ett synsätt som exempelvis kan 

leda till generella påståenden och antaganden om kulturell giltighet, baserat på en studie 

omfattande trettio försökspersoner (Wehb-Almah, 2011). Det har lagts fram nya idéer som 

föreslår nya sätt att närma sig den transkulturella omvårdanden. Förespråkarna för detta nya 

synsätt menar att sjuksköterskorna måste börja se transkulturella patienter som mer 

oberoende och mindre homogena i relation till de beteendemönster, normer och värderingar 

som utgör de transkulturella patienternas kultur. Det vill säga att sjuksköterskorna bör se 

individen kopplat till en kulturell grupp snarare än till det faktum att den kulturella gruppen 

utgör referensen för en individ, när det rör sig om transkulturell omvårdnad och bemötandet 

av patienterna (Salazar, 2013). Mer konkret så bör framtida forskning i enlighet med ovan 

resonemang titta närmare på den transkulturella omvårdandsteorins antaganden om 

kulturella mönster som diskuterats ovan. Vidare förslag för framtida forskning är att 

undersöka språkbarriärens implikationer på patientdatainsamlingen som underlag för 

omvårdnadsåtgärder för transkulturella patienter. Avslutningsvis, att studera och förstå 

sjuksköterskors erfarenheter att arbeta med transkulturella patienter samt vad detta betyder 

för sjuksköterskeprofessionen i framtiden. Mer specifikt vilka praktiska och teoretiska 

åtgärder som krävs för att stödja sjuksköterskorna som arbetar med transkulturella 

patienter. 
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etniska minoritets patieter för 

att identifier specifika 

problem de möter I 

omvårdnaden av dessa.  

Kvalitativ  

Djupintervjuer med 18 

sjuksköterskor 

Dataanalys: 

Transkriberade intervjuer 

kodas och delas därefter 

in i kategorier 

Sjuksköterskor som vårdar 

etniska minoritetspatienter 

delar många vanliga 

erfarenheter, problem och 

utmaningar. 

Kommunikationsproblem, 

begrändade kulturella 

kunskaper, avsaknad av 

holistisk omvårdnad, och 

oförmåga att att utveckala en 

terapeutisk relation vilket 

skapade frustration och 

stress.  

Hög 14/14 

Kim, S. R. 

1998 

Kanada 

Clinical Nursing 

Research 

Nurses’ description of 

Caring for culturally 

Diverse Clients 

Att beskriva hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor beskriver 

omvårdnad av patienter från 

skilda kulturella bakgrunder i 

en sjukhusmiljö.  

Kvalitativ –  

Öppna intervjuer med 8 

relativt nyutexaminerade 

sjuksköterskor arbetande 

på sjukhus i områden med 

stor andel patienter från 

annan kulturell bakgrund 

Dataanalys: 

Transkriberade intervjuer 

delades in i 

Sjuksköterskornas 

omvårdnad delades upp i 

olika nivåer hur dedikerade 

de var till arbete med 

transkulturella patienter.  

Resistant Care 

Generalist Care 

Impassioned Care 

Medel 8/14 
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meningsenheter som 

därefter kategoriserades.  

Spence, D. 

2003 

Nya Zeeland 

Contemporary 

Nurse 

 

Nursing people from 

cultures other than one's 

own: A perspective from 

New Zealand 

 

Att uttrycka Nya Zeeländska 

sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda människor från 

skilda kulturella bakgrunder 

 

Kvalitativ –  

Intervjuer med 17 

sjuksköterskor I Auckland 

regionen vilket sedan 

tolkats in i en beskrivning.  

Hermeneutisk dataanalys. 

Tolkning av intervjuer som 

kom att representeras i en 

sammanfattande version  
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BILAGA C: TEORETISK MODELL ENLIGT M. LEININGER 

En modell beskrivande alla interagerande faktorer i Madeleine Leininger´s transkulturella 

omvårdteori.  



 

   

BILAGA D; KVALITETSGRANSKNINGS FRÅGOR ENLIGT 

FRIBERG (2017) 

• Finns det ett tydligt problem formulerat?  Hur är detta i sådant fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i sådant fall 

formulerade?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är i sådant 

fall denna beskriven 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

• Hur har data analyserats?  

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet?  

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Finns det några etiska resonemang? 

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

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? Hur är dessa i sådant fall 

formulerade?
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