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Sammanfattning: Dagens mångkulturella samhälle kräver en ökad kunskap och förståelse 
för olika kulturer. Forskning visar att sjuksköterskor upplever att det är svårt att relatera till 
patienten på grund av språkliga och kulturella skillnader. Brist på kulturell kompetens leder 
till konflikter orsakade av missförstånd och misstolkningar. Sjuksköterskor uttrycker en 
önskan att utveckla kunskap i transkulturellt vårdande. Utan denna kunskap är det svårt för 
sjuksköterskor att utveckla en vårdande relation med patienten, vilket i längden kan leda till 
ett bristande förtroende för sjukvården från patientens sida. Syftet med denna studie var att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med olika kulturell bakgrund. 
Metoden som användes var en litteraturstudie. Analysen av insamlade data skedde enligt 
Evans metod. Resultatet mynnade ut i tre övergripande teman; Känslor av otillräcklighet 

relaterade till kultur och religion, Strävan efter att kunna kommunicera samt Vilja och 

möjlighet till kunskapsutveckling. I vårdandet av patienter från andra kulturer upplevde 
sjuksköterskor att kultur och religion hade stor inverkan. Språkliga barriärer sågs som det 
största hindret i att vårda på ett kulturellt kompetent sätt. Sjuksköterskor uttryckte en vilja och 
ett behov till kunskapsutveckling i transkulturellt vårdande. Slutsatsen var att bristen på 
transkulturell kunskap påverkade kvaliteten på vården av patienter från olika kulturer. 
 
Nyckelord: kommunikation, kultur, litteraturstudie, sjuksköterskor, transkulturell kunskap, 
upplevelser 
 
 
 
 
Abstract: Today’s multicultural society demands an increased knowledge and understanding 
of different cultures. Research shows that nurses experience difficulties in relating to patients 
due to linguistic and cultural differences. A lack of cultural competence leads to conflicts, 
caused by misunderstandings and misinterpretations. Nurses utter a wish of developing 
knowledge in transcultural caring. Without this knowledge it’s difficult for nurses to develop 
a caring relationship with the patient, which in the long run can lead to patients lacking 
confidence in the healthcare services. The aim of this study was to describe nurses’ 
experiences of caring for patients from different cultural backgrounds. The method used was a 
literature review. Evans’ method was used to analyze the collected data. Finally the result 
emerged into three major themes; Feelings of insufficiency related to culture and religion, A 

strive for the ability to communicate and A will and opportunity for developing knowledge. In 
caring for patients from other cultures nurses experienced that culture and religion had great 
influence. Language barriers were seen as the major obstacle for cultural competent caring. 
Nurses expressed a desire and a need for developing knowledge in transcultural caring. The 
conclusion was that a lack of transcultural knowledge influenced the quality of the care 
provided for patients from different cultures. 

Keywords: communication, culture, experiences, literature review, nurses, transcultural 
knowledge 
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Inledning  
 
Sveriges växande population av människor från andra länder ökar kravet på kunskap i 
transkulturellt vårdande, det vill säga vårdande mellan olika kulturer, i den svenska 
sjukvården. För att sjuksköterskor ska kunna vårda på bästa sätt behövs en ökad kunskap och 
en bredare och djupare förståelse för människor med olika kulturell bakgrund. Vi tycker att 
det är viktigt för sjuksköterskor i dagens Sverige att ha en större kännedom om hur de ska 
bemöta människor från en annan kultur än den egna. Utifrån vår egen erfarenhet av vården 
har vi upplevt att sjuksköterskor ofta känner sig osäkra och obekväma i hur de ska uppträda 
gentemot vårdtagare med en annan kulturell bakgrund. Faktorer som språk och religion 
påverkar mötet mellan sjuksköterska och patient. Språkliga och kulturella skillnader kan 
skapa problem, så som missförstånd och svårigheter att skapa en bra vårdande relation. Det 
kan leda till att patienter med annan kulturell bakgrund känner ett minskat förtroende för den 
svenska sjukvården, vilket i längden kan leda till att dessa undviker att söka vård. Därför 
skulle det gagna sjuksköterskor om fler studier gjordes, som undersöker olika problem och 
svårigheter som kan uppstå i mötet mellan sjuksköterskor och patienter med olika kulturell 
bakgrund.  

 

Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras de begrepp som är viktiga för studien, tidigare forskning inom 
området, som presenteras i anslutning till kulturella aspekter och dess underrubriker, lagar och 
författningar essentiella för studien samt en beskrivning av den teoretiska referensramen.  
 

Studiens centrala begrepp 

 
De begrepp som beskrivs är följande; Kultur, Transkulturellt vårdande och Kulturell 

kompetens. 

Kultur 

 
Nordstedts svenska ordbok beskriver kultur som; form i vilken större grupp människor ordnar 
sin försörjning och organiserar gemensamma angelägenheter (Nordstedts ordbok, 2004). 
Enligt Leininger (1991) innebär kultur; livsstilsmönster, värderingar, trosuppfattningar, 
normer, symboler och beteendemönster hos individer, grupper eller institutioner, som ofta 
överförs från generation till generation. 
 

Transkulturellt vårdande 

 
Leininger (1991) beskriver transkulturellt vårdande som en stor och viktig del av vårdandet, 
som fokuserar på jämförelsestudier och analyser av olika kulturer och subkulturer i världen, 
med respekt för deras värderingar, uttryck, syn på hälsa-sjukdom och beteende mönster. 
Transkulturellt vårdande är ett område med humanistisk och vetenskaplig kunskap som 
fokuserar på kompetens i holistiskt kulturellt vårdande, för att kunna hjälpa individer och 
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grupper att behålla eller återfå sin hälsa och hantera handikapp, död eller andra mänskliga 
tillstånd på ett kulturellt sammanfallande och välgörande sätt.  

 

Kulturell kompetens 

 
Kulturell kompetens syftar, enligt Leininger (1991), till användandet av ett kulturellt baserat 
vårdande samt en kreativ och meningsfull kunskap om hälsa, anpassad till livsstilar och behov 
hos individer eller grupper, för att ge en fördelaktig och meningsfull vård till dessa 
människor. Vidare menar Vydelingum (2006) att kulturell kompetens består av fyra 
dimensioner: vårdande, kulturell mottaglighet, kulturell kunskap och kulturella färdigheter. 
Kulturell mottaglighet och kunskap handlar om förstående för kulturer, specifika 
trosuppfattningar och beteenden hos en viss grupp av människor. Kulturella färdigheter syftar 
till sjuksköterskans förmåga när det gäller kulturella värderingar samt engagemang och 
kommunikation. 

 

Kulturella aspekter  

 
I Sverige finns det cirka 1,5 miljoner invånare med utländsk bakgrund (SCB, 2006). Detta 
innebär att var sjätte person i Sverige är av utländsk härkomst. I och med att invandringen i 
Sverige ökat de senaste decennierna har behovet av att förstå personer från andra kulturer 
växt, framför allt förståelsen för deras värderingar och levnadssätt. Alla i det svenska 
samhället påverkas troligen i någon mån av mångkulturen och bör därför fördjupa sina 
kunskaper om andra kulturer. Detta innefattar även alla yrkesverksamma i samhället, 
däribland vårdpersonal. Den varierande kulturella bakgrund som finns hos både personal och 
patienter bör tas tillvara, eftersom det kan stimulera till en ökad ömsesidig förståelse mellan 
olika kulturer (Gebru & Willman, 2002). 

I alla samhällen och kulturer finns normer för vad som är rätt och fel, vilka i sin tur anger 
ramarna för samhällets och den enskilda människans sociala liv. Alla värden och normer 
uppstår i bestämda sammanhang och är inte universella, de är resultatet av människors 
livserfarenheter och något som människor lär sig sedan födseln. Kulturerna i öst lägger till 
exempel mer tonvikt på ömsesidigt beroende och att vara en del i en helhet, medan kulturerna 
i väst är mer inriktade på individualitet, valfrihet och oberoende. De principer som vägleder 
människor från västerländska kulturer är att tillfredställa individuella behov och att alla har ett 
individuellt ansvar, i kontrast till kulturerna i öst där människorna strävar efter att uppnå 
kollektiva mål och har ett kollektivt ansvar (Hanssen, 1998). Den skilda synen på västerländsk 
och österländsk vård kan skapa missuppfattningar mellan patient och sjuksköterska (Coffman, 
2004). 
 

Religion och livsåskådning 

 
Religion beskrivs som tron på en övernaturlig makt och ordning som individen uppfattar som 
väsentligt att grunda sitt liv efter. Vidare menas att religion är något som växer fram då 
människan frågar sig vad livets mening är, varför vi lider och vad som händer människan efter 
döden. I stor utsträckning går religion ut på att beskriva och definiera livet i förhållande till 
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naturen och det övernaturliga. Dessutom har religion och livsåskådning under alla tider spelat 
en viktig roll för tankar runt sjukdom, tillfrisknande och död (Hanssen, 1998). Religionen i 
många länder innebär inte bara en tro på en Gud, den påverkar alla delar av livet, även 
matkulturen. Många av de stora religionerna, som till exempel islam och buddhism, har 
stränga regler gentemot att äta viss föda som till exempel griskött (Olsson, 2007).  Holland 
och Hogg (2001) menar att många av de stora världsreligionerna, däribland islam, under vissa 
delar av året har en fasteperiod, vilket anses som en form av dyrkan till Gud. 
 
Shapiro et al. (2006) menar i sin studie att sjuksköterskor upplever att de saknar utbildning för 
att ge god vård till patienter från andra kulturer. För att kunna erbjuda en god och anpassad 
vård önskar sjuksköterskor att fortsätta utveckla kunskap och att lära sig specifika fakta och 
färdigheter, i transkulturellt vårdande. Möjlighet till reflektion är en annan faktor som kan 
hjälpa sjuksköterskor att förstå sina känslor, attityder och antaganden när det gäller vårdandet 
av patienter från andra kulturer (a.a.). Brist på kulturell kompetens resulterar i konflikter 
orsakade av missförstånd och misstolkningar, vilket kan försvåra kommunikationen och 
skapandet av en bra vårdande relation (Irvine, Roberts, Jones, Spencer, Baker & Williams, 
2006). Patienter från olika kulturer belyser vikten av kunskap hos sjuksköterskor, vad gäller 
kultur och religiösa trosuppfattningar, samt förmågan att använda denna kunskap i praktiken. 
Sjuksköterskor bör bli mer medvetna om patienternas religiösa behov när det gäller till 
exempel rutiner kring bön, kläder, mat och hygien. Många patienter upplever att 
sjuksköterskor uppträder okänsligt gentemot dem, när det gäller dessa aspekter av vårdandet 
(Hamilton & Essat, 2008).  Förväntningar på och upplevelser av vård skiljer sig mellan 
patienter och sjuksköterskor. Patienter upplever sjuksköterskor som stressade och att de har 
bristande förmåga till känslor och empati i vårdandet. För att slippa bli besvikna beskriver 
patienter att det är bättre att inte ha för höga förväntningar på sjuksköterskan. Detta tyder på 
att sjuksköterskor har ett ansvar när det gäller att utveckla en bra relation med patienten. 
Patienterna upplever att en god relation till sjuksköterskan är grundläggande, för att deras 
förväntningar på vården ska uppfyllas (Cortis, 2000). 
 

Kommunikation 

 
Nyckeln till ett bra samförstånd över kulturgränserna är en god kommunikation, vilket i sin 
tur kan leda till en god omvårdnad (Fioretos, 2002). Coffman (2004) menar att sjuksköterskor 
upplever att det är svårt att relatera till patienten på grund av kulturella och språkliga 
skillnader. Språket ses som det största hindret till att skapa en god relation till patienten. Utan 
en bra kommunikation är det svårt att ge en vård av hög kvalitet. Hanssen (1998) menar att 
för att sjuksköterskor ska kunna ha ett bra samarbete med patienter från olika kulturer, måste 
de ha kunskap om andra kulturers sätt att kommunicera. Missuppfattningar kan dock uppstå 
även om båda parter gör sitt bästa för att förstå varandra, eftersom innehållet i ett budskap lätt 
kan förändras då det översätts från ett språk till ett annat (a.a). Även patienter är medvetna om 
att språksvårigheterna leder till kommunikationsproblem, vilket kan orsaka missförstånd. 
Patienter beskriver att användandet av tolk och anpassningen av samtalstempo kan underlätta 
förståelsen mellan patient och sjuksköterska (Hamilton & Essat, 2008). Vidare menar 
sjuksköterskor att de har nytta av tvåspråkig personal i sitt arbete med patienter från andra 
kulturer. Även anhöriga ses som en tillgång i kommunikationen med patienten (Coffman, 
2004). När anhöriga inte finns att tillgå för tolkning ses detta som ett stort problem av 
sjuksköterskor. De förväntar sig att anhöriga ska ställa upp som tolkar (Cortis, 2004).  
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Det sägs att språket bara utgör omkring en tredjedel av människans totala kommunikation. 
Människor kommunicerar även med hjälp av andra koder och kanaler än det verbala språket. 
Ett leende uttrycker oftast gott humör och glädje men ett leende kan också vara ett sätt att 
maskera en känsla av sorg, vrede eller chock. I sydöstasiatiska kulturer ler en person, trots 
negativa känslor, för att dölja sin sårbarhet eller på grund av hänsyn till andra (Hanssen, 
1998). Studier visar att sjuksköterskor använder kroppsspråk såsom beröring, handrörelser 
och leenden som ett stöd i kommunikationen med sina patienter (Coffman, 2004). Även 
kulturella skillnader i den icke verbala kommunikationen, gällande till exempel ögon- och 
kroppskontakt, kan skapa problem i mötet (Shapiro, Miller & White, 2006).  

I vissa kulturer anses det fint att tala medan det i andra kulturer anses finare att vara en god 
lyssnare och även samtalstonen är något som varierar från kultur till kultur (Olsson, 2007). I 
arabvärlden tyder en hög röstvolym på styrka och ärlighet och där diskuteras det med en 
högljuddhet som skulle betraktas som aggressiv och oartig i västvärlden. Röstvolymen är 
alltså kulturellt betingad och tyder inte alltid på att individen är arg (Hanssen, 1998). 
 
Olsson (2007) menar att sättet att hälsa skiljer sig från kultur till kultur. I västvärlden hälsas 
det oftast genom att ta i hand, vilket är ett ovanligt sätt att hälsa på någon i de flesta andra 
kulturerna. Det fysiska avståndet till samtalspartnern är också något som varierar mellan olika 
kulturer. I Norden hålls ofta ett ganska långt samtalsavstånd, medan människor från till 
exempel tätbefolkade länder, ofta står närmre varandra när de samtalar (a.a.). Ögonkontakt är 
något som skiljer sig mellan kulturer, där människor i vissa länder har mycket ögonkontakt i 
kommunikationen, medan människor i andra länder gärna undviker direkt ögonkontakt 
(Hanssen, 1998).  
 

Sjukdom och smärta 

 
Enligt Hanssen (1998) beror en människas syn på liv, död, hälsa och sjukdom på hennes 
erfarenheter, religion och kulturella bakgrund. De personliga erfarenheterna och kulturellt 
betingade tankarna om hälsa och sjukdom påverkar hur individen upplever och uttrycker 
sjukdomssymtom. Olsson (2007) menar att människor i västvärlden i de flesta fall ser 
sjukdomar som något som kommer utifrån som till exempel smitta av virus eller bakterier, 
felaktig kost, kyla och så vidare. I andra kulturer, bland annat på landsbygden i 
Medelhavsländerna och Mellanöstern, anses orsaken till sjukdom vara negativa känslor och 
dåliga relationer.  

När och på vilket sätt människan uttrycker smärta är kulturellt betingat (Hanssen, 1998). 
Olsson (2007) menar att människor i till exempel Sverige tidigt lär sig att inte uttrycka sin 
smärta genom att skrika och vara högljudda. Detta synsätt grundar sig i att Sverige under 
1800-talet var ett av världens fattigaste länder och det ansågs under denna tid att känslor 
skulle gömmas undan, eftersom dessa var hinder för hårt arbete. I länderna runt Medelhavet är 
synen den motsatta. I dessa länder anses en människa vara oärlig om hon inte visar sina 
känslor och uttrycker sin smärta. Instängda känslor, speciellt sorg, anses i längden kunna leda 
till sjukdom. Detta synsätt gör att människor från dessa kulturer ofta är högljudda och 
utåtagerande när de uttrycker sina känslor (a.a.).  
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Familjekultur och genus 

 
Hanssen (1998) menar att storfamiljen spelar en stor roll inom många kulturer. I dessa 
kulturer är omsorg om barn och gamla samt ekonomin en gemensam sak som alla i den stora 
familjen har ansvar för. I dessa familjer finns oftast ett manligt ”överhuvud” som tar beslut för 
alla i familjen. Dessa beslut åtlyds av alla i familjen oavsett vad de tycker om besluten. 
Olsson (2007) beskriver en sådan kultur som grupporienterad. Om en enskild medlem i 
gruppen drabbas av till exempel sjukdom så drabbas resten av gruppen hårt eftersom alla har 
sin bestämda roll och är behövda (a.a.). Hanssen (1998) menar att islam är en religion där 
familjen ger en stark gruppkänsla. Detta samt det faktum att sjukbesök är en religiös plikt för 
en muslim, gör att muslimska patienter ofta får många besök av stora grupper anhöriga. 
 
Inom kulturer som till exempel den arabiska, kurdiska och somaliska styrs umgänget mellan 
män och kvinnor av olika regler. Ett exempel på en sådan regel går att finna inom den 
muslimska kulturen där en kvinnas utsläppta hår anses symbolisera hennes sexualitet. 
Kvinnan får endast visa sin sexualitet inför sin make och därför vill kvinnan ofta behålla sin 
schalett på vid undersökningar, speciellt om undersökningen utförs av en man (Olsson, 2007). 
Muslimska kvinnliga patienter ska helst vårdas av kvinnlig personal och männen av manlig 
personal, till följd av de muslimska restriktionerna angående samvaro mellan män och 
kvinnor som inte är släkt med varandra (Hanssen, 1998). Det vanligaste inom många kulturer 
är att flickor och pojkar fostras in i olika roller i familjen. Alla i familjen har sin uppgift och 
mannens uppgift anses ofta vara familjens beskyddare och försvarare. Detta kan till exempel 
innebära att mannen finns med för att föra hustruns talan vid kontakt med sjukvården, 
eftersom han fostrats in i denna roll sedan barnsben (Olsson, 2007). Om en manlig vårdare 
måste ta hand om en kvinnlig patient, kan det underlätta om han först tar kontakt med 
kvinnans pappa eller make och försöker skapa en god relation och ett ömsesidigt förtroende 
(Hanssen, 1998). 
 

Lagar och bestämmelser relaterade till transkulturellt vårdande 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet för hälso- och sjukvården en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Patienten ska ges 
individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, 
vård och behandling som finns. Det framgår även att hälso- och sjukvården ska främja goda 
kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Landstinget har skyldighet att 
erbjuda tolktjänst för vardagstolkning. Lagen om förbud mot diskriminering (SFS 2008:567) 
säger att en enskild person inte får missgynnas eller behandlas sämre än någon annan på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem i 
hälso- och sjukvården (SOSFS 1996:24) ska planer finnas för fortlöpande 
kompetensutveckling och fortbildning/efterutbildning av personalen med hänsyn till kraven 
på verksamheten. 
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Teoretisk ansats 

 
Leininger (1991) beskriver i sin teori om kulturellt vårdande att människor inte kan skiljas 
från sin kulturella bakgrund, världsbild, historia, miljö och sina sociala strukturer. Teorin 
förklarar olika faktorer som påverkar vårdandet, från ett holistiskt och kulturellt perspektiv, 
som världssyn, sociala faktorer, språk, religion, politik etc. Dessa ska leda sjuksköterskor i att 
erbjuda en meningsfull vård, anpassad till människors unika behov. Kulturellt baserat 
vårdande är väsentligt för välmående, hälsa, utveckling och överlevnad. Teorin säger att 
sjuksköterskan dels måste ha kunskap om andra kulturer men även vara medveten om sin 
egen kultur, för att kunna ge en holistisk omvårdnad. Denna kunskap ökar förutsättningarna 
för att kunna ge en kulturspecifik omvårdnad. Teorin om kulturellt vårdande utvecklades som 
ett stöd för sjuksköterskor i bemötandet av människor med en annan kulturell bakgrund (a.a.). 
 

Sunrise model 

 
Leiningers (1991) Sunrise model (se fig. 1) används som en guide till att upptäcka nya 
perspektiv inom vårdande, genom att leta efter likheter och skillnader hos individer, grupper 
och kulturer. Den är designad för att beskriva olika, men ändå nära relaterade dimensioner av 
Leiningers teori om kulturellt vårdande. Modellen används för att förklara, tolka och förutse 
kunskap i kulturellt vårdande och dess inflytande i förståelsen och utvecklingen av att utföra 
kulturellt vårdande. Dessa dimensioner av kulturellt vårdande ska inte ses som isolerade utan 
är nära relaterade för att ge en bild av hela människan och dess kulturella värld.  
Dimensionerna i modellen är sammanlänkade för att kunna se de olika aspekterna som 
påverkar vårdandet hos individer, grupper, samhällen och institutioner i relation till 
huvudantaganden i teorin. Dimensionerna används för att få en blick över hur den kulturella 
världen påverkar människan, vilket är nödvändigt för att upptäcka vårdandet i sin helhet. I 
arbetet med olika kulturer kan sjuksköterskor börja studera modellen i dess nedre del, för att 
förstå vården av individer eller grupper i ett mindre sammanhang, för att sedan gradvis 
förflytta sig uppåt mot ett världsperspektiv i förståelsen av kulturella och sociala dimensioner. 
Modellen kan även studeras med utgång från dess övre del, genom att gå från helhet till 
mindre sammanhang. Sjuksköterskor kan vara intresserade av att studera vårdandet när det 
gäller en specifik grupp, genom att ta reda på hur religion, familj och sociala strukturer 
påverkar gruppens hälsa och välmående. Passande beslut och vårdhandlingar kan komma 
fram genom att studera alla aspekter av modellen, så som hälsa och sjukdom vilket resulterar i 
ett upptäckande av erfarenheter och tabun inom den specifika gruppen. Kunskapen som 
sjuksköterskor har om specifika grupper och kulturer ska inte hindra dem från att upptäcka 
nya dimensioner samt att ha ett öppet förhållningssätt (a.a.). 
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Fig. 1 Sunrise model (Leininger, 1991, s.43). 
      
 

Problemformulering 
 
Sjuksköterskor har idag ett behov av ökad kunskap angående bemötandet av patienter med 
olika kulturell bakgrund (Hamilton & Essat, 2008., Shapiro et al., 2006). Synen på vård, 
sjukdomar och döden varierar mellan olika kulturer och religioner, vilket kan påverka mötet 
mellan patient och sjuksköterska i vården. Bristande kulturell kunskap och skillnader i verbal- 
samt kroppslig kommunikation kan göra det svårt för sjuksköterskan att utveckla en bra 
vårdande relation med patienten. Detta kan leda till missförstånd mellan sjuksköterska och 
patient, samt ett bristande förtroende för sjukvården från patientens sida. Då förmågan att 
kunna kommunicera är essentiell i mötet mellan människor, är det av stor vikt att utveckla 
möjligheterna till en tillfredställande kommunikation. Det är också viktigt att studera hur 
sjuksköterskor upplever sin teoretiska kunskap vad gäller kultur och religion, samt vilka 
attityder och åsikter som finns angående transkulturellt vårdande. Eftersom invandringen till 
Sverige har ökat de senaste decennierna är det sannolikt att sjuksköterskor i allt större 
utsträckning, kommer att ställas inför möten med patienter från olika kulturer. Kunskap i 
transkulturellt vårdande kan förbättra sjuksköterskors bemötande av patienter med olika 
kulturell bakgrund.   
 

Syfte 
 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med olika kulturell 
bakgrund. 
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Metod 
 
Metoden som använts i denna uppsats är en litteraturstudie. Det finns flera studier gjorda 
inom det valda området, därför är denna metod passande då ett av målen med studien är att 
redogöra för det aktuella kunskapsläget. Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en 
litteraturstudie att inom ett ämne eller problemområde söka litteratur, kritiskt granska samt 
sammanställa litteratur som valts. I en litteraturstudie ska tidigare verkställda, empiriska 
studier, som bör koncentrera sig på aktuell vetenskaplig forskning inom området, 
sammanställas. Syftet med en litteraturstudie är att finna resultat som kan appliceras i den 
kliniska verksamheten. Litteraturstudien ska följa flera steg: problemformulering som 
motiverar varför studien görs, skriva ner frågor som kan besvaras, forma en plan för 
litteraturstudien, fastställa sökord samt bestämma hur sökningen ska genomföras, finna och 
välja vetenskaplig litteratur som artiklar och rapporter, kritiskt bedöma materialet och välja 
vad som ska ingå i studien, analysera och diskutera resultatet för att på så sätt kunna 
sammanställa och dra slutsatser. 
 

Datainsamling 

 
Sökning efter lämpliga vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL, EBSCO, 
ELIN@Mälardalen och PubMed/MEDLINE. De sökorden som användes var; ”car*”, 

“care”, ”caring”, “cult*”, “cultural”, “culturally”, ”diverse”, ”ethnic minority”, ”exp*” 

”language”, ”minority”, ”nurs*”, ”nursing”, ”perspective”, ”pract*”, och ”transcultural”. 
Dessa sökord användes i olika kombinationer. Sökningarna redovisas i Bilaga 1. 
Urvalskriteriet var att artiklarna skulle ha ett kvalitativt innehåll och fokusera på 
sjuksköterskors upplevelser, av att vårda vuxna patienter från andra kulturer. Trots detta togs 
ett antal artiklar med i analysen som handlade om pediatrik (Pergert et al., 2007., Pergert et 
al., 2008) samt några som beskriver sjuksköterskors upplevelser, men som även ger en 
beskrivning av annan vårdpersonals upplevelser. Motivationen var att de ändå höll sig inom 
ramen för syftet för denna studie. En artikel har använts som presenterar både ett kvantitativt 
och kvalitativt material, där har dock endast det kvalitativa perspektivet beaktats. Ett annat 
kriterium var att artiklarna skulle vara inriktade på vård i sjukhusmiljö. Olika avgränsningar 
som ”peer-reviewed”, ”journal-article”, ”abstract” och ”title” samt avgränsningar gällande 
språk, årtal och tillgänglighet i fulltext användes. Artiklarna fick vara högst fem år gamla, 
alltså publicerade 2003 eller senare. För att få en känsla av artiklarnas innehåll och relevans 
lästes abstract som ett första steg i urvalet. Vidare följdes Segestens (2006) rekommendationer 
om att säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet, genom att kontrollera att de innehåller: 
bakgrund, syfte, material och metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser. Elva artiklar 
valdes ut som uppfyllde kriterierna. 
 

Analys av data 

 

Analys av insamlade data har skett enligt Evans (2002) modell som består av fyra steg. I det 
första steget bestämdes kriterier för vilken typ av artiklar som var relevanta för studien och 
därefter samlades material in genom sökning i databaser. För att få en känsla av artiklarnas 
helhet lästes de upprepade gånger av båda uppsatsförfattarna. Materialet granskades sedan 
noggrant, genom att lägga uppmärksamhet på studiernas detaljer och innebörd, för att kunna 
avgöra vilka artiklar som skulle ingå i analysen. De artiklar som inte var relevanta för studien 
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valdes bort. Syfte, metod och resultat i varje enskild artikel sammanfattades och redovisades i 
en matris (bilaga 2) för att få en bättre överblick av artiklarna. Det andra steget innebar att 
artiklarnas resultat lästes upprepade gånger för att identifiera nyckelfynd i varje enskild 
studie. Detta gjordes efter en uppdelning av artiklarna mellan de båda uppsatsförfattarna. 
Uppdelningen gjordes för att underlätta en djupare förståelse för de enskilda artiklarna. För att 
underlätta identifikationen av nyckelfynd, gjordes även en utförligare sammanfattning av 
artiklarnas resultat översatt till svenska, vilket skapade gynnsammare förutsättningar för det 
fortsatta analysarbetet. Varje artikels resultat delades sedan upp i mindre delar som beskrev 
vad artiklarna tog upp gällande olika områden i stora drag, relaterade till kommunikation, 
tolk, kultur och så vidare. Det som uppsatsförfattarna fann vara centralt i de olika artiklarna 
plockades ut gemensamt och bildade nyckelfynd. I det tredje steget identifierades 
gemensamma teman, som blev vägledare när nyckelfynden sedan grupperades utifrån deras 
likheter och skillnader. Utifrån de teman som hittades urskiljdes olika subteman för en 
djupare förståelse av fenomenet. Exempel på nyckelfynd som identifierades är följande: 
frustration vid kommunikationssvårigheter, frustration, ilska och sorg på grund av att 

sjuksköterskans åsikter ibland stred mot patientens tro samt säkra på att de vårdar utan 

fördomar. Dessa nyckelfynd resulterade i temat: Känslor av otillräcklighet relaterade till 

kultur och religion. Temat mynnade ut i tre subteman: Språkliga hinder, Kultur och religion i 

vårdandet och Sjuksköterskors syn på fördomar i vården. Nyckelfynd, teman och subteman 
sammanställdes sedan i en tabell (bilaga 3). För försäkran om att inga felaktigheter uppstått 
kontrollerades att subtemana kunde sammanbindas med temana. I det fjärde och sista steget 
jämfördes de teman som framkommit med originalartiklarnas innehåll för att kontrollera att 
de stämde överens. Exempel från originalartiklarna gavs som stöd för de teman och subteman 
som identifierats under analysens gång. Analysarbetet har genomsyrats av den teoretiska 
ansatsen för denna studie, genom att den funnits i åtanke under hela analysprocessen. 
 

Etiska överväganden 

 
God etik är viktigt i all vetenskaplig forskning (Polit & Beck, 2007). Eftersom denna 
litteraturstudie inte innefattar någon direkt kontakt med människor har istället etiska 
överväganden gjorts beträffande val av material samt på vilket sätt materialet presenteras 
(Forsberg & Wengström, 2008). Etiska överväganden har även gjorts beträffande 
källanvisningar, användande av metodik, beskrivning av inklusionskriterier, avsiktlig 
förvrängning av dataanalys samt annan förvrängning av forskningsprocessen. 
Uppmärksamhet har även lagts på att inte använda språkliga uttryck som kan ge upphov till 
fördomar gällande till exempel social klass, kön och etnisk tillhörighet (Forsman, 1997). 
 

Resultat 

 
Tre teman identifierades under analysprocessens gång. Dessa teman är; Känslor av 

otillräcklighet relaterade till kultur och religion, Strävan efter att kunna kommunicera samt 
Vilja och möjlighet till kunskapsutveckling. De teman som framkommit presenteras med en 
inledande text, varefter subteman till varje tema redovisas. Ett flertal subteman förstärks med 
citat för att öka förståelsen för fenomenet. 
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Känslor av otillräcklighet relaterade till kultur och religion 

 
Under analysarbetets gång kom det fram att sjuksköterskor känner sig otillräckliga när det 
gäller kultur och religion i vårdandet, där språkliga hinder och sjuksköterskors fördomar 
spelar en viktig roll. Problem relaterade till kultur och religion visade sig även innefatta ett 
genusperspektiv. Den skilda synen på könsroller, ofta grundat i religion och tradition, 
påverkar relationen mellan sjuksköterska och patient. Detta tema mynnade ut i tre subteman; 
Språkliga hinder, Kultur och religion i vårdandet och Sjuksköterskors syn på fördomar i 

vården. 
 

Språkliga hinder 

 
Sjuksköterskor uttrycker att språkbarriären har stor inverkan på deras möjlighet att vårda på 
ett kulturellt kompetent sätt (Halligan, 2006., Jones, 2008., Narayanasamy, 2003., Richardson 
et al., 2006., Tuohy, 2008). Kommunikationen är den grundläggande förutsättningen för alla 
möten mellan människor. Språkliga skillnader utgör därför ett hinder i processen att skapa en 
transkulturell vårdande relation, vilket beskrivs enligt följande: But it`s the language more 

than anything else, because when I think about those families that have learnt Swedish, there 

you get a completely different relationship automatically (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 
2007, s. 319). Sjuksköterskor uttrycker även svårigheter med att använda sig av småprat och 
humor i relationen, med patienter från andra kulturer, på grund av språkbarriären (Pergert et 
al., 2007., Tuohy, 2008). Sjuksköterskor känner oro över att inte kunna vårda patienten på ett 
holistiskt sätt, på grund av att patienter inte förstår eller kan göra sig förstådda (Tuohy, 2008). 
En känsla av frustration beskrivs av sjuksköterskor när patienter inte kan göra sig förstådda 
verbalt (Cioffi, 2003., Halligan, 2006). 
 

Kultur och religion i vårdandet 

 
Sjuksköterskor uttrycker att patienters attityder är starkt kopplade till deras religion. Detta 
beskrivs som ett stressmoment och orsakar en känsla av hopplöshet hos sjuksköterskor, 
eftersom vissa patienter förlitar sig helt på sin tro i svåra situationer (Halligan, 2006). I en del 
situationer kan olika trosuppfattningar resultera i att patienter vägrar en specifik behandling. 
Detta kan leda till ett etiskt dilemma för sjuksköterskor, gällande vad de själva anser vara rätt 
i situationen och patientens egen tro och inställning. Strider sjuksköterskornas åsikt mot 
patientens tro, kan detta resultera i känslor av frustration, ilska och sorg hos personalen 
(Richardson, Nicky Thomas & Richardson, 2006). Följande citat beskriver dessa känslor: 
 

It’s like you can tell that the brainwaves are flat, we have done all the tests, and 

the patient is clinically brain dead… We have to… continue until Allah decides 

when it is right [time] for him to end his life.… it’s stressful, it is stressful… you 

have to continue life saving measures until Allah decides or the patient actually 

dies. (Halligan, 2006, s. 1568). 
 
Vårdande beskrivs som könsspecifikt (Halligan, 2006). Olika syn på samspelet mellan könen, 
ofta grundat i religion och tradition, kan orsaka problem i det transkulturella vårdandet. 
Sjuksköterskor ger exempel på situationer där den skilda synen på samspelet mellan könen, 
orsakat att kvinnlig personal känt sig dumma, ouppskattade och arga (Pergert et al., 2007). En 
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sjuksköterska beskriver hur en manlig patient vägrar att prata med henne, för att hon är kvinna 
och hur han väntar tills hans fru kommer, för att istället kommunicera genom henne (Cioffi, 
2006). Brist på kulturell medvetenhet kan även leda till att sjuksköterskan utför en 
vårdhandling som är mot patientens tro (Leishman, 2004). Det kan till exempel vara svårt för 
en patient som inte kan språket att förklara att han eller hon inte vill bli vårdad av en 
sjuksköterska av motsatt kön, på grund av religiösa eller kulturella skäl (Narayanasamy, 
2003). 
 

Sjuksköterskors syn på fördomar i vården 

 
De flesta sjuksköterskor uttrycker att de vårdar utan fördomar mot människor från andra 
kulturer. Många sjuksköterskor betonar vikten av att inte anta att en patient ska vårdas på ett 
visst sätt bara för att han eller hon kommer från en viss kultur (Richardson et al., 2006). 
Vydelingum (2006) menar att då ämnet rasism togs upp blev det direkta gensvaret ett 
förnekande av förekomsten av rasism, medan sjuksköterskornas uttalanden tydligt visar en 
negativ attityd gentemot svarta människor. Andra uttalanden tyder på missförstånd gällande 
olika kulturer och religioner och tolkandet av dessa som mindre värda, i jämförelse med den 
dominerande kulturen (a.a.). I sin tur upplever vissa familjer med invandrarbakgrund att de 
inte får tillgång till samma vård som familjer av den dominerande kulturen (Pergert et al., 
2007). Då sjuksköterskor inte behandlar dessa familjer annorlunda på ett medvetet sätt, kan de 
lätt bli stötta av anklagelser av detta slag: I remember it so well when she told me that, “just 

because I`m a foreigner I don`t get as good [care]”… but then I told her that it`s not correct, 

you get exactly the same care.  (Pergert et al., 2007, s. 323). 
 

Strävan efter att kunna kommunicera 

 
Ett återkommande ämne som framkom under analysen av artiklarna är det olika metoder 
sjuksköterskor använder sig av för att kommunicera med patienter från en annan 
kulturell bakgrund. Det visade sig att sjuksköterskor anser att användandet av tolk är det 
bästa sättet att kommunicera. Då tolk inte finns att tillgå tar sjuksköterskor tvåspråkig 
personal, anhöriga eller icke-verbal kommunikation till hjälp för att kommunicera med 
patienten. Det visade sig att det är vanligt att sjuksköterskor använder sig av en 
kombination av dessa metoder i kommunikationen. Det andra temat resulterade i tre 
subteman; Samarbete med professionell tolk och tvåspråkig personal, Anhöriga som 

tolk och Icke verbal kommunikation. 
 

Samarbete med professionell tolk och tvåspråkig personal 

 
När den språkliga skillnaden är stor, upplever sjuksköterskor att det är bäst att använda 
sig av tolk, för att kunna kommunicera med patienten (Cioffi, 2003., Narayanasamy, 
2003., Pergert et al., 2007., Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008., Tuohy, 2008). 
Sjuksköterskor beskriver en oro kring förmågan att vårda holistiskt när det finns brister i 
kommunikationen (Tuohy, 2008). Detta beskrivs enligt följande: 
 

…when you understand more of the person you can then nurse the person rather 

than nursing the problem. Up until then, until you get the interpreter to find the 
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whole part of the person, you`re only nursing a problem rather than a person. 
(Tuohy, 2008, s. 167) 
 

Sjuksköterskor uppskattar tillgången till tolkar men hävdar att det finns brister i servicen 
från dessa. Trots att sjuksköterskor bokar tolk, så fort de blir medvetna om patientens 
behov av detta, så är de oftast tvungna att klara vården utan denna resurs (Cioffi, 2003).  
Tolkarna är ofta inte tillgängliga när de behövs och det är svårt att få dem att komma 
med kort varsel (Cioffi, 2003., Cioffi, 2006., Richardson et. al., 2006). Sjuksköterskor 
upplever att de förlorar kontrollen över vilken information som ges patienten när de 
samarbetar med tolk (Cioffi, 2003., Pergert et al., 2007., Richardson et al., 2006).  
Detta orsakar en känsla av osäkerhet huruvida den givna informationen översätts 
korrekt (a.a.). Sjuksköterskor beskriver att de ofta tar hjälp av tvåspråkig personal för att 
kommunicera med patienten, i brist på en professionell tolk (Cioffi, 2003., Jones, 2008). 
Tvåspråkig personal finns ofta tillgänglig för att assistera i kommunikationen med de 
dominerande patientgrupperna. I samarbetet med tvåspråkig personal upplever 
sjuksköterskor att de får värdefull information om patienter från andra kulturer, som de 
har nytta av i vårdandet (Cioffi, 2003). En sjuksköterska uttrycker: 
 

We have quite a lot of staff here who are bilingual. If one can get someone who 

can talk to them in their own language it’s obviously a lot more anxiety relieving 

for the patient to know that they can communicate well with staff. (Cioffi, 2003, s. 
303). 

 

Anhöriga som tolk 

 
När tolkar inte finns att tillgå beskriver sjuksköterskor att de ofta använder sig av 
anhöriga i kommunikationen med patienten (Cioffi, 2003., Jones, 2008., Narayanasamy, 
2003., Pergert et al., 2008., Richardson et. al., 2006., Tuohy, 2008). Sjuksköterskor 
visar att de är medvetna om policyn gällande användandet av anhöriga som tolk genom 
detta citat: I know you’re not supposed to use family but you still do. If they are there at 

the moment you’re not going to get an interpreter (Cioffi, 2003, s. 303).  
 
Då anhöriga tolkar för patienten är det viktigt att ha i åtanke att detta kan påverka rollen 
den som tolkar har till patienten negativt (Cioffi, 2003). Patienten kan dra sig för att 
berätta det sanna problemet och istället hitta på ett annat problem, för att slippa känna 
skam inför en anhörig. Den anhörige kan i sin tur snarare tolka än översätta patientens 
problem, vilket kan leda till att sjuksköterskan inte förstår vems uppfattning och åsikt 
som uttrycks (Narayanasamy, 2003). 
 

Icke-verbal kommunikation 

 
Sjuksköterskor beskriver att kommunikationen är främst icke-verbal när tolk inte finns 
att tillgå (Halligan, 2006., Pergert et al., 2008). Kroppsspråk är en typ av 
kommunikation som sjuksköterskor ofta använder sig av, för att förmedla information 
till patienten, när verbal kommunikation inte är möjlig (Cioffi, 2003., Jones, 2008., 
Pergert et al., 2008). Kroppsspråket är ofta inte tillräckligt i sjuksköterskors 
kommunikation med patienter, vilket understöds med följande citat: Often, our 

communication is reduced to nods and smiles and some very basic communication 
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about the types of treatments- you feel they really miss out (Richardson et al., 2006, s. 
96). 
 
Beröring används av sjuksköterskor för att trösta, bekräfta och skapa kontakt med 
patienten (Pergert et al., 2008., Richardson et al., 2006). Denna typ av 
kommunikationsmetod bör enligt sjuksköterskor användas med försiktighet eftersom 
den lätt kan missuppfattas eller upplevas som stötande, då koder i den icke-verbala 
kommunikationen varierar mellan olika kulturer (Pergert et al., 2007). Ett annat 
hjälpmedel i kommunikationen med patienten är förmedlingen av tryckt information 
(Jones, 2008., Pergert et al., 2008., Richardson et al., 2006). Skriven information är ofta 
inte tillfredställande, på grund av att den inte alltid finns tillgänglig på alla språk 
(Pergert et al., 2008., Richardson et al., 2006). Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt 
att använda sig av en kombination av olika kommunikationsmetoder, för att öka 
patientens förståelse samt för att undvika missförstånd (Cioffi, 2003., Pergert et al., 
2008). 
 

Vilja och möjlighet till kunskapsutveckling 

 
I analysarbetet framkom att sjuksköterskor anser att de inte fått tillräcklig träning och 
kunskap i att bemöta patienter från andra kulturer. De uttrycker även en vilja till att 
utveckla kunskap inom det transkulturella vårdandet samt vikten av denna kunskap. I 
analysen visade det sig även att sjuksköterskor anser att organisationen har ett ansvar 
vad gäller att tillhandahålla resurser för denna kunskapsutveckling. I det tredje temat 
identifierades två subteman; Vilja att utveckla kunskap och Organisationens betydelse 

för kunskapsutveckling i transkulturellt vårdande. 
 

Vilja att utveckla kunskap 

 
Sjuksköterskor uttrycker att de fått för lite träning i att vårda patienter från olika kulturer 
samt att de behöver träning och utveckling, i att vårda på ett kulturellt kompetent sätt 
(Leishman, 2004., Narayanasamy, 2003., Richardson et al., 2006., Tuohy, 2008). Enligt 
sjuksköterskor är det viktigt med teoretisk kunskap om olika kulturer för utveckla en 
djupare förståelse och undvika kränkning av olika religiösa och kulturella grupper 
(Narayanasamy, 2003., Pergert et al., 2008). Sjuksköterskors vilja att utveckla teoretisk 
kunskap kan beskrivas med följande citat:  
 

Nurses need to be taught about different cultures in order for them to avoid 

insulting people from other cultures who have different belief systems. A nurse 

who is unaware of certain beliefs may unintentionally carry out a procedure on a 

patient that sometimes goes against [his or her] very strong beliefs. Therefore, if 

nurses were taught about different cultures and practices, a better understanding 

and ultimately a better level of service would be given to the patient. (Leishman, 
2004, s. 36) 

 

Reflektion angående sjuksköterskors egna känslor, attityder och antaganden ses som 
viktigt i utvecklingen av transkulturell kunskap (Pergert et al., 2008., Richardson et al., 
2006). Undervisning om olika kulturer av personer med olika kulturell bakgrund, 
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beskrivs av sjuksköterskor som ett bra sätt att utveckla transkulturell kunskap 
(Leishman, 2004., Pergert et al., 2008., Richardson et al., 2006). 
 

Organisationens betydelse för kunskapsutveckling i transkulturellt vårdande 

 
Organisationen eller enheten har ett ansvar och en möjlighet när det gäller att 
tillhandahålla nödvändiga resurser och förutsättningar, för att kunna erbjuda 
transkulturellt vårdande (Pergert et al., 2007., Pergert et al., 2008., Tuohy, 2008). 
Organisatoriska hinder handlar om rutiner och policys som inte setts över, vilket 
resulterar i tidsbrist för personalen. Ojusterade rutiner och policys innebär att 
verksamheten inte anpassat dessa för att underlätta transkulturella vårdsituationer 
(Pergert et al., 2008). Sjuksköterskor uttrycker att de inte erbjudits eller fått för lite 
utbildning i verksamheten om kulturell medvetenhet (Leishman, 2004., Richardson et 
al., 2006). Sjuksköterskor beskriver att personalutbildning, tillgång till böcker med 
fraser på andra språk, ordböcker och informationsblad är värdefullt i vårdandet av 
patienter från andra kulturer, samt att det är sjukhusets ansvar att tillhandahålla dessa 
resurser (Tuohy, 2008). I vilken mån sjukhuset erbjuder resurser så som tillgång till 
språkkurser för personal och tvåspråkig information, influerar vårdandet (Jones, 2008).  
 
 

Diskussion 

 
Diskussionen är indelad i Metoddiskussion, Resultatdiskussion och Etikdiskussion. I 
metoddiskussionen diskuteras metodens för- och nackdelar. Resultatdiskussionen innehåller 
en diskussion av studiens resultat i relation till bakgrunden samt förslag till fortsatt forskning. 
Studiens etiska aspekter tas upp i etikdiskussionen. Avslutningsvis tas väsentliga slutsatser 
upp. 

 

Metoddiskussion 

 
Metoden som användes var en litteraturstudie av kvalitativ karaktär. Forsberg och Wengström 
(2008) menar att kvalitativa studier syftar till att tolka eller beskriva ett fenomen. Syftet kan 
även vara att förstå eller förklara erfarenheter eller upplevelser. Då syftet var att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med olika kulturell bakgrund, var en 
kvalitativ ansats lämplig för denna studie. En litteraturstudie var passande eftersom tiden för 
arbetet med denna uppsats var begränsad och andra metoder var mer tidskrävande. Det 
faktum att resultatet baseras på många studier med olika författare kan ge en bredare 
förståelse för fenomenet. I den här studien har några artiklar använts som är skrivna av samma 
författare (Cioffi, 2003., Cioffi, 2006., Pergert et al., 2007., Pergert et al., 2008) vilket kan ha 
påverkat variationen i resultatet. En annan nackdel inom litteraturstudier kan vara att området 
som ska studeras inte är beforskat i tillräcklig utsträckning. Tidigare forskning fanns inom 
området som valts att studeras, dock inte i den utsträckning som förväntats. Många relevanta 
studier inom det valda området publicerades under 1990-talet, dessa valdes dock bort 
eftersom ett av kriterierna var att artiklarna inte fick vara mer än fem år gamla. Hade 
uppsatsförfattarna utökat valet av artiklar vad gäller årtal hade ett omfångsrikare resultat och 
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en mer varierande beskrivning av fenomenet kunnat uppnås. Den mängd artiklar som hittades 
var ändå tillräckligt för att uppfylla de krav, angående antalet artiklar, som ställdes på denna 
uppsats.  
 
Initialt var tanken att artiklarna skulle inrikta sig på sjuksköterskors upplevelser av att bemöta 
patienter med olika kulturell bakgrund. Under datainsamlingen upptäcktes dock att det inte 
fanns tillräckligt med artiklar som uppfyllde det kriteriet, vilket gjorde att ett antal artiklar 
valdes som även beskrev annan vårdpersonals upplevelser. Då alla artiklar fokuserade främst 
på sjuksköterskors upplevelser ansågs de ändå väsentliga för studien. På grund av detta har 
valet gjorts att tolka ordet vårdpersonal som synonymt till sjuksköterska, då sjuksköterskor 
inkluderas i begreppet vårdpersonal i alla artiklar. Två artiklar användes som inriktar sig på 
pediatrik (Perget et al., 2007., Pergert et al., 2008) trots att ett av inklusionskriterierna var 
bemötande av vuxna patienter. Likväl ansågs dessa artiklar relevanta eftersom de fokuserade 
på sjuksköterskors upplevelser av att bemöta hela familjen, alltså inklusive vuxna människor. 
En av artiklarna beskrev upplevelser av kulturellt vårdande, både ur sjuksköterskors och ur 
patienters perspektiv. I analysen av denna artikel togs endast hänsyn till sjuksköterskors syn 
och upplevelser, vilket gjorde att artikeln fortfarande tedde sig vara relevant. Enligt Segesten 
(2006) är det artiklarnas resultat som ska analyseras, men diskussionen kan ibland ge en 
tydligare bild av resultatet. I denna uppsats användes en artikels (Narayanasamy, 2003) 
diskussionsavsnitt i analysen, då det endast var där författarna redovisade sitt kvalitativa 
resultat. Artikeln i fråga hade även en kvantitativ ansats men denna data användes inte, 
eftersom sjuksköterskors upplevelser inte beskrevs i den kvantitativa delen. Denna artikel 
sågs ändå som relevant, trots sitt både kvalitativa och kvantitativa innehåll, eftersom den 
speglade sjuksköterskors upplevelser på ett adekvat sätt. En av artiklarna (Vydelingum, 2006) 
har använts både i bakgrunden och i resultatet. Artikelns bakgrund hade fakta som även 
ansågs viktig för denna uppsats bakgrund. I sin tur användes artikelns resultat endast i 
uppsatsens analys. Kritik kan riktas mot att artiklarna som använts i denna studie endast 
inriktar sig på upplevelser av kulturellt vårdande hos sjuksköterskor i västvärlden. Majoriteten 
av artiklarna handlade om engelsktalande sjuksköterskor och vårdpersonal. Det faktum att 
artiklarnas resultat utgår från ett västvärldsperspektiv kan förhindra en internationell 
överförbarhet. 
 
Evans (2002) metod användes i analysen av artiklarna. Fördelarna med metoden är att tidigare 
erfarenhet i arbete med denna fanns, samt att metoden upplevdes som lätt att följa med tydliga 
och välbeskrivna steg. Genom att följa metodens steg uppstod en djupare innebörd och 
förståelse för artiklarnas innehåll. En nackdel med Evans metod är att fokus lätt hamnar på att 
finna likheter mellan artiklarnas resultat, vilket kan göra att det unika i varje artikel 
försummas. Artiklarna som användes var uteslutande skrivna på engelska vilket gjorde att 
mycket tid lades på översättning av dessa. Problem uppstod då vissa uttryck och meningar 
kunde tappa sin innebörd vid översättning, vilket gjorde att stor fokus lades på att 
översättningen skulle vara så korrekt som möjligt. I arbetet med identifieringen av teman och 
subteman upplevdes det som problematiskt att komma fram till teman som knöt an till 
subteman på ett adekvat sätt. För att inte komma bort från studiens syfte, jämfördes de teman 
som uppkom kontinuerligt med syftet. Det var ändå svårt att finna bra och omfattande 
benämningar på de teman som framkommit initialt, vilket resulterade i ändringar av dessa.  
 
Olsson och Sörensen (2007) menar att datainsamlingsmetoden kan värderas utifrån dess 
intersubjektivitet, det vill säga att beskrivningen av metoden gör att andra kan förstå och 
använda den. Metoden i denna studie har beskrivits på ett utförligt sätt, vilket bör innebära att 
andra skulle kunna upprepa studien. En studies tillförlitlighet kan sammanfattas i två aspekter, 
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vilka är att studien ska utföras på ett ärligt sätt samt att resultatets presentation ska vara 
trovärdig (Polit & Beck, 2008). Detta har tillämpats i denna studie genom att vara trogen 
forskningsprocessens olika steg genom hela arbetet. Genom metodbeskrivningen kan denna 
studie göras om och ett liknande resultat bör då uppkomma. Jacobsen (2007) menar att 
noggrannhet bör genomsyra hela forskningsprocessen i kvalitativa studier, för att säkerställa 
kvaliteten . Uppsatsförfattarna har haft detta i åtanke under hela arbetets gång. Enligt Polit 
och Beck (2008) innebär överförbarhet i vilken utsträckning data kan appliceras på andra 
grupper eller i andra förhållanden. Resultatet i denna studie kan användas i andra 
sammanhang än i vården. Uppsatsförfattarna anser att den genererade kunskapen kan vara 
användbar även i andra delar av samhället, därför att samhället i stort blir alltmer 
mångkulturellt.  
 
Det upplevdes som en fördel att vara två i arbetet med denna uppsats. Möjligheten till 
diskussion och utbyte av tankar och idéer sågs som positivt. Vid motgångar var det lättare att 
komma vidare i arbetet eftersom uppsatsförfattarnas styrkor låg inom olika områden. Att 
arbeta i par gjorde det lättare att finna motivation och att sporra varandra när det kändes 
motigt. Resultatet kan ha påverkats då artiklarna delades upp mellan uppsatsförfattarna i 
början av analysarbetet. Möjligtvis kunde tolkningen av artiklarna sett annorlunda ut om hela 
analysprocessen genomförts gemensamt. Samtliga artiklar lästes dock av båda 
uppsatsförfattarna, vilket gjorde att båda hade en god uppfattning om artiklarnas innehåll. 
Uppsatsförfattarna anser dock att resultatet inte bör ha påverkats i någon större utsträckning 
på grund av uppdelningen av artiklarna, då det ständigt under analysprocessens gång skett en 
diskussion kring det som framkommit. 
 
Om det funnits mer tid till denna uppsats kunde andra metoder blivit aktuella. En empirisk 
metod kunde varit passande i beskrivandet av sjuksköterskors upplevelser, genom till exempel 
djupintervjuer. Genom intervjuer kunde en djupare förståelse för fenomenet uppkommit. Då 
en empirisk studie innebär att verkligheten studeras krävs ett etiskt tillstånd, eftersom det 
involverar människor. Att söka ett etiskt tillstånd är en mycket tidskrävande process, vilket 
gjorde att denna metod exkluderades.  
 

Resultatdiskussion 

 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter 
från olika kulturer. Analysen av artiklarna gav ett resultat som infriade de förväntningar som 
fanns innan arbetet med studien påbörjades. Dock var det en aning förvånande att det känsliga 
ämnet rasism togs upp i så pass stor utsträckning. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever 
språkbarriären som ett stort hinder i att vårda på ett kulturellt kompetent sätt. De anser att 
användandet av tolk är det bästa sättet att underlätta kommunikationen och uppbyggandet av 
en transkulturell vårdande relation. När professionell tolk inte finns att tillgå är det vanligt 
förekommande att anhöriga eller tvåspråkig personal används som tolk. Ofta tvingas dock 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal att använda sig av olika typer av icke-verbal 
kommunikation i vårdandet av patienter från andra kulturer. Sjuksköterskor beskriver att 
kultur och skilda trosuppfattningar påverkar kvaliteten på vården. Den skilda synen gällande 
könsroller kan skapa problem i den vårdande relationen. Sjuksköterskor förnekar förekomsten 
av rasism i vården men resultatet tyder på att fördomar är vanligt förekommande. 
Sjuksköterskor uttrycker en vilja att kunna vårda på ett kulturellt kompetent sätt, men att de 
fått för lite kunskap och träning i att bemöta patienter med olika kulturell och religiös 
bakgrund. Organisationen har ett betydande ansvar när det gäller möjligheten till 
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transkulturell kunskapsutveckling. Den teoretiska ansatsen har genomsyrat hela analysarbetet 
samt influerat och relaterats till resultatet genom resultatdiskussionen. I analysarbetet har den 
teoretiska referensramen fungerat som ett stöd för uppsatsförfattarna i det vårdvetenskapliga 
tänkandet och förhållningssättet. Den teoretiska referensramen har även underlättat och ökat 
förståelsen för artiklarna och fenomenet som studerats, vilket därmed underlättat 
analysarbetet. I resultatdiskussionen har Leiningers (1991) teori kopplats till det som 
framkommit i resultatet och därmed lett till en djupare insikt för det studerade fenomenet. 
 

Känslor av otillräcklighet relaterade till kultur och religion 

 
I resultatet beskrivs att språkbarriären har stor inverkan på sjuksköterskors möjlighet att vårda 
på ett kulturellt kompetent sätt (Halligan, 2006., Jones, 2008., Narayanasamy, 2003., 
Richardson et al., 2006., Tuohy, 2008). Vidare tyder resultatet på att språkliga skillnader utgör 
ett hinder i processen att skapa en transkulturell vårdande relation (Halligan, 2006., Pergert et 
al., 2007). Dessa påståenden kan jämföras med Coffman (2004), som menar att sjuksköterskor 
upplever det svårt att relatera till patienten på grund av kulturella och språkliga skillnader.  
Även Coffman menar att språket är ett stort hinder till att skapa en god vårdrelation med 
patienten, samt att det utan en bra kommunikation är svårt att ge vård av hög kvalitet. I 
resultatet menar Tuohy (2008) att sjuksköterskor upplever en oro kring förmågan att vårda 
holistiskt, pågrund av att patienten inte förstår eller kan göra sig förstådd. Detta kan kopplas 
till Hanssen (1998) som anser att missförstånd kring sättet att kommunicera kan utgöra ett 
hinder i den vårdande relationen. Även patienter uttrycker en medvetenhet om vilken 
betydelse språksvårigheter har för kommunikationen och att detta kan orsaka missförstånd 
och konflikter (Hamilton & Essat, 2008). De språkliga svårigheter som resultatet skildrar kan 
även kopplas till Leiningers (1991) Sunrise model, som beskriver att den språkliga 
kommunikationen influerar vårdandets alla delar.  
 
Ovanstående tyder enligt uppsatsförfattarna på att den språkliga barriären ses som ett 
återkommande problem för sjuksköterskor i det transkulturella vårdandet. Sjuksköterskor har 
ett ansvar när det gäller att möjliggöra skapandet av en bra vårdande relation. Samtidigt är det 
viktigt att både sjuksköterska och patient är medvetna om och ödmjuka inför det faktum att 
den språkliga skillnaden kan leda till missförstånd och svårigheter i relationen. Finns denna 
ömsesidiga förståelse kan förutsättningar skapas för att göra det bästa av situationen och 
möjliggöra att sjuksköterska och patient kan lära sig av varandra. Motgångar i 
kommunikationen med patienter från andra kulturer, bör inte resultera i att sjuksköterskor 
känner sig obekväma i kommande möten med dessa patienter. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskor ges möjlighet till att utveckla sina färdigheter i kommunikationen med 
patienter från andra kulturer. 
 
Patienters attityder är starkt kopplade till religion och i svåra situationer kan vissa patienter 
förlita sig helt på sin tro vilket, enligt resultatet, kan orsaka en känsla av hopplöshet hos 
sjuksköterskor (Halligan, 2006). Detta kan kopplas till bakgrundens beskrivning av religion 
som något som spelar en viktig roll för individens tankar kring sjukdom, tillfrisknande och 
död (Hanssen, 1998). Resultatet visar att sjuksköterskor kan känna frustration, ilska och sorg 
då patientens religiösa tro strider mot vad sjuksköterskan anser vara rätt (Richardson et al., 
2006). Samtidigt uttrycker patienter vikten av kunskap hos sjuksköterskor, vad gäller kultur 
och religiösa trosuppfattningar, samt förmågan att kunna använda denna kunskap i praktiken 
(Hamilton & Essat, 2008). I resultatet beskrivs olika syn på könsroller, ofta grundat i religion 
och tradition, orsaka problem i det transkulturella vårdandet. Sjuksköterskor beskriver att de 
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känner sig dumma, ouppskattade och arga i situationer där de blivit dåligt bemötta av 
patienter på grund av sitt kön (Pergert et al., 2007). Uppkomsten av dessa situationer kan 
förklaras genom bakgrundens beskrivning av de regler och restriktioner som styr umgänget 
mellan män och kvinnor inom många kulturer (Olsson, 2007). Dessa regler och restriktioner 
kan handla om att patienten från en annan kultur, bör vårdas av vårdpersonal som är av 
samma kön (Hanssen, 1998).  Enligt resultatet kan en brist på kulturell medvetenhet hos 
sjuksköterskan, gällande könsroller, leda till att vårdhandlingar utförs som strider mot 
patientens tro (Leishman, 2004). Detta resultat kan kopplas till Lagen om förbud mot 
diskriminering (SFS 2008:567), som säger att en enskild person inte får missgynnas eller 
behandlas sämre än någon annan på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. Som ett hjälpmedel för att förhindra diskriminering kan Leiningers (1991) 
Sunrise model användas för att komma fram till passande vårdhandlingar och beslut. Detta 
kan uppnås genom att alla aspekter av modellen studeras, vad gäller till exempel hälsa och 
sjukdom, vilket kan leda till att kunskap om olika tabun i specifika grupper erhålls. Samtidigt 
tyder resultatet på att det är viktigt att den skilda synen på kultur och religion inte leder till 
kulturella antaganden och fördomar i bemötandet av patienter från andra kulturer (Richardson 
et al., 2006) då vården, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), ska ges med respekt 
för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.  
 
Uppsatsförfattarna anser att de beskrivna känslor som uppkommer hos sjuksköterskor när de 
möts av svårigheter relaterade till religion och kultur kan bero på en brist på kulturell 
kunskap. Mer kunskap om religionens och kulturens betydelse för patientens åsikter och 
beslut, kan möjligen göra att sjuksköterskan får en ökad förståelse för patientens agerande i 
vissa situationer. Leininger (1991) menar att sjuksköterskors förförståelse om specifika 
grupper och kulturer inte ska hindra dem från att finna ny kunskap och ha ett öppet 
förhållningssätt. Enligt uppsatsförfattarna kan patienters agerande i olika situationer bero på 
vilken kultur de kommer ifrån, dock är det viktigt att beakta att det inte är grupper, utan 
enskilda individer som vårdas. En individs beteende behöver inte alltid vara kulturellt och 
religiöst betingat. Därför är det viktigt att sjuksköterskor bemöter varje patient som en unik 
individ och går in i varje ny vårdsituation med ett öppet sinne. Sjuksköterskan bör i så hög 
grad som möjligt agera efter patientens vilja och önskan. Det kan dock diskuteras i vilken 
utsträckning sjuksköterskan kan gå emot sin egen etik och moral för att uppfylla patientens 
önskan. Hamnar sjuksköterskor i etiska dilemman kan det vara en god idé att söka stöd hos 
kollegor. Detta stöd kan göra det enklare att fatta beslut och kan även leda till 
kunskapsutveckling i vårdandet av patienter från andra kulturer. Sjuksköterskor bör ha i 
åtanke att den skilda synen på könsroller kan vara kulturellt betingat och detta bör därför inte 
tas personligt. Reflektion kan vara ett bra sätt att få utlopp för de negativa känslor som kan 
uppkomma i situationer som kan upplevas som diskriminerande. Detta kan förhindra 
uppkomsten av fördomar och rasism mot specifika kulturella grupper och individer. 
 

Strävan efter att kunna kommunicera 

 
I resultatet framkommer att tolk är det bästa sättet att kommunicera med patienter vid 
språksvårigheter (Cioffi, 2003., Narayanasamy, 2003., Pergert et al., 2007., Pergert, Ekblad, 
Enskär & Björk, 2008., Tuohy, 2008). Tillgången till tolk uppskattas av sjuksköterskor men 
de upplever att det finns brister beträffande denna service (Cioffi, 2003). Det framkommer 
även i tidigare studier att språket är ett stort hinder i att ge kvalitativ vård och även att det är 
svårt att få tag på tolk när det behövs som mest (Coffman, 2004). I resultatet beskrivs en 
känsla av osäkerhet i samarbetet med tolk, då sjuksköterskor känner att de förlorar kontrollen 
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över vilken information som ges patienten samt om det som översätts är korrekt (Cioffi, 
2003., Pergert et al., 2007., Richardson et al., 2006). Tidigare studier tar inte hänsyn till de 
negativa aspekterna i användandet av tolk, utan beskriver att kommunikation genom tolk kan 
vara en möjlighet till ökad förståelse för båda parter (Hamilton & Essat, 2008). Genom 
samarbete med tolk kan sjuksköterskor skapa en relation med patienten (Coffman, 2004). 
Sjuksköterskor beskriver i resultatet att de även har stor nytta av tvåspråkig personal, vid 
kommunikation med patienter från andra kulturer, när professionell tolk inte finns tillgänglig 
(Cioffi, 2003., Jones, 2008). Även Coffman (2004) menar att sjuksköterskor har nytta av 
tvåspråkig personal i sitt arbete med patienter från andra kulturer. Gebru och Willman (2002) 
menar att den varierande kulturella bakgrund som finns hos både personal och patienter, kan 
stimulera en ökad förståelse mellan olika kulturer och bör tas tillvara. I brist på tolk använder 
sig sjuksköterskor även av anhöriga då de behöver kommunicera med patienten (Cioffi, 2003., 
Jones, 2008., Narayanasamy, 2003., Pergert et al., 2008., Richardson et. al., 2006., Tuohy, 
2008). Tidigare studier tyder också på att anhöriga används i kommunikationen med patienten 
(Coffman, 2004). Resultatet visar att det också kan uppstå problem när anhöriga används som 
tolk, som till exempel att de anhöriga snarare tolkar än översätter patientens problem. Detta 
kan leda till att sjuksköterskan missförstår vems uppfattning och åsikt som uttrycks 
(Narayanasamy, 2003). Tidigare studier visar dock att sjuksköterskor ser det som ett stort 
problem när anhöriga inte finns tillgängliga för tolkning samt att de förväntar sig att anhöriga 
ska ställa upp (Cortis, 2004).  
 
Resultatet visar att icke-verbal kommunikation, som till exempel kroppsspråk, ofta används 
av sjuksköterskor då verbal kommunikation inte är möjlig (Cioffi, 2003., Jones, 2008., Pergert 
et al., 2008). Beröring är en typ av icke-verbal kommunikation som kan användas för att 
trösta, bekräfta och skapa kontakt med patienten (Pergert et al., 2008., Richardson et al., 
2006). I bakgrunden beskrivs kroppsspråk såsom beröring, handrörelser och leenden som ett 
stöd för sjuksköterskor i kommunikationen med patienter (Coffman, 2004). Det är dock 
viktigt att ha i åtanke att kulturella skillnader vad gäller den icke-verbala kommunikationen 
kan skapa problem i mötet mellan sjuksköterska och patient (Shapiro et al, 2006). Resultatet 
visar att även tryckt information på olika språk är ett hjälpmedel i kommunikationen med 
patienten (Jones, 2008., Pergert et al., 2008., Richardson et al., 2006). För att öka patientens 
förståelse och undvika missförstånd, anser sjuksköterskor att det är bäst att använda sig av en 
kombination av olika kommunikationsmetoder (Cioffi, 2003., Pergert et al., 2008). På vilket 
sätt sjuksköterskor väljer att kommunicera bör dock, enligt Leininger (1991), vara anpassat 
till individens unika behov, då faktorer som till exempel språk påverkar vårdandet från ett 
holistiskt och kulturellt perspektiv. 
 
Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt med en välutvecklad tolkservice, då språket är 
grunden för att kunna kommunicera med andra människor. Detta kan understödjas med 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som säger att Landstinget har skyldighet att 
erbjuda tolktjänst för vardagstolkning. Samtidigt är det förståeligt att det inte finns tillgång till 
tolk dygnet runt, eftersom det skulle kräva enorma resurser. Ett komplement till tolkservicen 
skulle kunna vara tryckt information på olika språk, vilket resultatet också tyder på. Resurser 
kan läggas på att utveckla denna information, så att den finns tillgänglig på alla språk.  
Problemet ligger dock till stor del i vardagstolkningen, varpå det kan vara positivt att anställa 
tvåspråkig personal i större utsträckning. Tvåspråkig personal kan vara till hjälp speciellt i 
akuta situationer. Anhöriga som tolk och bör inte ses som en självklarhet av sjuksköterskor 
och bör undvikas i största möjliga mån. Det är oetiskt att lägga ett sådant ansvar på en anhörig 
eftersom de kan befinna sig i en livskris, där mycket personliga känslor är inblandade. 
Dessutom har de oftast inte den medicinska kunskap som krävs för att tolka på ett kompetent 
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sätt. Användandet av professionell tolk samt anhörig i tolkandet kan leda till att 
sjuksköterskor förlorar kontrollen över vilken information patienten egentligen får. Detta kan 
leda till att patienten i slutändan inte får den vård den verkligen behöver. Den icke-verbala 
kommunikationen är ett viktigt komplement i vårdandet, men fokus bör läggas på att 
sjuksköterskor och patienter ska kunna kommunicera på det verbala planet. 

Vilja och möjlighet till kunskapsutveckling 

 
Det framkommer i resultatet att sjuksköterskor tycker att det är viktigt med teoretisk 
kunskap om olika kulturer, för en djupare förståelse och undvikande av kränkning 
(Narayanasamy, 2003., Pergert et al., 2008). De beskriver dock att de fått för lite träning 
och kunskap i att vårda på ett kulturellt kompetent sätt (Leishman, 2004., 
Narayanasamy, 2003., Richardson et al., 2006., Tuohy, 2008). Sjuksköterskor uttrycker 
även i tidigare studier att de saknar den utbildning som krävs för att ge en kulturellt 
kompetent vård (Shapiro et al., 2006). Denna kunskap är något som patienter också 
efterlyser, då de upplever att sjuksköterskor uppträder okänsligt när det gäller till 
exempel religiösa behov i vårdandet (Hamilton & Essat, 2008).  I utvecklingen av 
transkulturell kunskap ses reflektion angående känslor, attityder och antaganden som ett 
viktigt verktyg (Pergert et al., 2008., Richardson et al., 2006). Även i tidigare studier 
uttrycker sjuksköterskor att de önskar fortsätta utveckla kunskap i transkulturellt 
vårdande genom till exempel reflektion (Shapiro et al., 2006). I resultatet framkommer 
att sjuksköterskor anser att ett bra sätt att utveckla transkulturell kunskap, kan vara 
genom undervisning av personer från olika kulturell bakgrund (Leishman, 2004., 
Pergert et al., 2008., Richardson et al., 2006). Enligt Leininger (1991) kan kunskap om 
hälsa, sjukdom och beteendemönster, samt användandet av ett kulturellt baserat 
vårdande anpassad till behov, hos individer eller grupper kan ge en fördelaktig och 
meningsfull vård. Utveckling av transkulturell kunskap samt tillhandahållande av 
resurser och förutsättningar för utvecklingen av denna kunskap är enligt resultatet till 
stor del organisationens ansvar (Pergert et al., 2007., Pergert et al., 2008., Tuohy, 2008). 
I resultatet framkommer att detta tillhandahållande av resurser, som till exempel 
språkkurser för personal, influerar vårdandet av patienter från andra kulturer (Jones, 
2008). Vidare beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
kvalitetssystem i hälso- och sjukvården (SOSFS 1996:24) att verksamheten också är 
skyldig att upprätta planer för kompetensutveckling och fortbildning/efterbildning med 
hänsyn till de krav som ställs på verksamheten. 
 
Uppsatsförfattarna anser att utbildning i kulturellt vårdande bör vara en självklarhet i 
utbildningen av sjuksköterskor, då det i dagens mångkulturella samhälle är troligt att 
sjuksköterskor kommer att möta patienter från andra kulturer i vården. För att kunna 
vårda hela människan måste sjuksköterskor ha kunskap om olika religiösa, kulturella 
och språkliga aspekter som kan påverka vårdandet. Det är samtidigt viktigt att inte 
generalisera de kunskaper som finns om specifika grupper, eftersom varje människa är 
unik och vården bör därför anpassas efter detta. Då kunskapen är det grundläggande för 
att kunna vårda på ett kulturellt kompetent sätt, borde det i studier kring transkulturellt 
vårdande läggas större fokus på vad organisationen kan göra. Det är trots allt inom 
organisationen som yrkesverksamma sjuksköterskor i stor utsträckning utvecklar sin 
kompetens. Med detta som bakgrund, bör kurser och reflektionsträffar erbjudas och vara 
en naturlig del av sjuksköterskors arbete.  
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Resultatet tyder på att det finns ett behov av fortsatt forskning gällande transkulturellt 
vårdande. Fortsatta studier inom området skulle kunna fokusera på jämförelser av 
upplevelser av vårdande, hos sjuksköterskor och patienter från andra kulturer. Det 
skulle även vara intressant att undersöka hur sjuksköterskor från österländska kulturer 
upplever transkulturellt vårdande.  

Etikdiskussion 

 
I denna studie har hänsyn kunnat tas till de olika etiska överväganden som beskrivits 
tidigare i arbetet. Speciellt har hänsyn tagits till Forsbergs och Wengströms (2008) 
rekommendationer vad gällde valet och presentationen av material. Inga avsiktliga 
förvrängningar av forskningsprocessen har skett, vilket Forsman (1997) menar 
säkerställer kvaliteten i kvalitativa studier. Uppsatsförfattarna menar att förförståelsen 
kan ha inverkat på urvalet vid datainsamlingen och kan även i viss mån påverkat 
analysprocessen. En annan etisk aspekt som kan diskuteras är den eventuella 
misstolkning som kan ha uppstått i översättning av data från engelska till svenska. 
Översättningen har dock gjorts så noggrant som möjligt. I övrigt har inga etiska 
svårigheter uppstått under arbetets gång. 
 

Slutsatser 

 
Studien visar att aspekter som språk, kultur och religion påverkar bemötandet och 
vårdandet av patienter med olika kulturell bakgrund. Sjuksköterskor upplever känslor av 
oro, frustration och otillräcklighet då de möts av problem i vårdandet av dessa patienter. 
De problem som uppstår grundar sig främst i förmågan att kunna kommunicera verbalt 
på grund av den språkliga skillnaden. Samarbete med tolk är det bästa sättet att 
överbygga de kommunikativa problemen samt underlätta skapandet av en transkulturell 
vårdande relation. Kulturella skillnader är även ett hinder i att vårda patienter från andra 
kulturer på ett kompetent och holistiskt sätt. Det kan ofta grunda sig i att sjuksköterskor 
saknar den specifika kunskap som krävs för att vårda individer från olika kulturella 
grupper, vilket kan skapa missförstånd. Sjuksköterskor uttrycker en vilja att utveckla 
kulturell kunskap för att kunna bemöta patienter från olika kulturer på ett 
tillfredställande sätt. Mot denna bakgrund kan slutsatsen dras att sjuksköterskor är i 
behov av fortsatt kunskapsutveckling i transkulturellt vårdande, då det ofta är bristen på 
kunskap som är orsaken till missförstånd och svårigheter i den vårdande relationen. 
Resultatet i denna studie kan ge upphov till en ökad förståelse för behovet av 
kunskapsutveckling för sjuksköterskor i transkulturellt vårdande. Det kan även fungera 
som en vägledning för vilken typ av kunskap sjuksköterskor är intresserade av inom det 
transkulturella vårdandet 
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• Organisatoriska hjälpmedel. 
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Artikel Syfte Metod Resultat 
 

Richardson, A., Nicky Thomas, 
V., & Richardson, A. (2006). 
“Reduced to nods and smiles”: 
Experiences of professionals 
caring for people with cancer 
from black and ethnic minority 
groups. European Journal of 

Oncology Nursing, 10, 93-101. 

Att undersöka om 
vårdpersonal som arbetar med 
etniska minoriteter upplever 
att de behöver mer kunskap. 

Kvalitativ studie. Fem 
diskussiongrupper med 28 profesionella 
vårdare, varav 22 sjuksköterskor. 
Analysen gjordes tematiskt. 

Fem huvudteman: 
• Språk och att uppnå förståelse. 

• Processen och resultatet av att arbeta med tolkar. 

• Att hantera kulturella skillnader på en praktisk och filosofisk nivå. 

• Problem med fördomar om olika kulturer. 

• Önskemål om undervisning och stöd. 

Tuohy, D., McCarthy, J., 
Cassidy, I., & Graham, M. M. 
(2008). Educational needs of 
nurses when nursing people of a 
different culture in Ireland. 
International Nursing Review, 

55, 164-170. 

Att diskutera sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
människor från andra kulturer 
i Irland. 

Kvalitativ studie. Semi-strukturerade 
intervjuer både individuellt och i grupp 
som sedan tema-analyserades. 

Tre teman: 
• Ta itu med kulturella svårigheter i praktiken. 

• Tillgång och användande av tolk. 

• Planera och agera. 

Vydelingum, V. (2006). Nurses’ 
experiences of caring for South 
Asian minority ethnic patients in 
a general hospital in England. 
Nursing Inquiry, 13(1), 23-32. 

Att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
sydasiatiska patienter på ett 
allmänt sjukhus i södra 
England. 

Kvalitativ studie. Gruppintervjuer som 
analyserades genom en tematisk analys. 

Åtta teman: 
• Förändringar i service. Till exempel införandet av en asiatisk meny på 

sjukhuset. 

• Falsk tro på att alla behandlas lika. 

• Begränsad kulturell kunskap. 

• Lägga skulden på någon annan. 

• Värdering av de anhöriga. 

• Förnekande av rasism. 

• Etnocentrism. 

• Förståelse för patienternas situation.  
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Nyckelfynd Tema Subtema 

Frustration vid kommunikationssvårigheter. 
 
Oro för att patienten inte förstår. 
 
Språklig barriär, största hindret för kulturellt 
kompetent vårdande. 

 Språkliga hinder 

Skild syn på könsroller kan skapa spänningar. 
 
Omöjligt att vårda holistiskt utan förståelse för andra 
religioner och trossystem. 
 
Frustration, ilska och sorg på grund av att 
sjuksköterskans åsikter ibland stred mot patientens tro. 

 
 

Känslor av otillräcklighet relaterade till kultur och religion 

Kultur och religion i vårdandet 

Säkra på att de vårdar utan fördomar. 
 
Antaganden att patient skulle vårdas på ett specifikt 
sätt. 
 
Blir stötta vid misstankar om annorlunda behandling 
av patienter. 
 

 Sjuksköterskors syn på fördomar i vården 
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Nyckelfynd Tema Subtema 

Sjuksköterskan uttryckte att patientens fru hjälpte henne i att se till 
att patienten förstod vad som skulle hända. 
 
Oro för att använda anhöriga som tolk. 

  
 
 

 

Upplevelser av anhöriga som tolk. 

 
Oro angående tillgänglighet till tolk. 
 
Känsla av osäkerhet kring vilken information familjen får av tolk. 
 
Sjuksköterskor använde sig av anställda på sjukhuset i 
kommunikationen. 
 
Tvåspråkig personal gav värdefull information. 

 
 

Strävan efter att kunna kommunicera 

Upplevelser kring samarbete med professionell tolk och 
tvåspråkig personal. 

Sjuksköterskor kommunicerade mycket med handrörelser. 
 
Beröring för att trösta, bekräfta och skapa kontakt. 
 
Kombination av olika metoder att kommunicera. 
 
Tvåspråkig tryckt information. 
 
 

 Upplevelser av icke-verbal kommunikation. 
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Nyckelfynd Tema Subtema 

Behov av kunskap om kulturella skillnader . 
 
Undervisning om olika kulturer av personer från olika kulturer. 
 
Transkulturell kunskap för djupare förståelse och undvikande av 
kränkning. 

 Vilja att utveckla kunskap 

Sjukhuset erbjöd spanskkurser för personal. 
 
Organisationens möjlighet och ansvar att tillhandahålla nödvändiga 
resurser. 
 
Sjukhusets resurser influerade vårdandet. 
 
Möjlighet till transkulturellt lärande och reflektion. 

Vilja och möjlighet till kunskapsutveckling Organisationens betydelse för kunskapsutveckling i 
transkulturellt vårdande 

 
 


