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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den ökande migrationen i världen leder till att större krav ställs på 

sjuksköterskor i vårdandet av immigrerade patienter. Sjuksköterskors vårdande av 

immigrerade patienter innebär att de kommer i kontakt med olika språk och kulturer. I mötet 

med dessa patienter uppstår språkbarriärer och kulturskillnader, vilket innebär att 

sjuksköterskan behöver ha en förmåga att ge en transkulturell omvårdnad. Sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda dessa patienter är ett angeläget område att undersöka. Syfte: Syftet 

var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda immigrerade patienter. Metod: En 

systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes, som baserades på tolv kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom det två teman: utmaningar i 

kommunikationen och kulturens inflytande i vårdandet. Sjuksköterskorna upplevde 

utmaningar i vårdandet av immigrerade patienter som innebar kommunikationssvårigheter 

och kulturella skillnader. Det framkom även att sjuksköterskorna beskrev behov av mer 

kunskap och erfarenhet i transkulturell omvårdnad. Slutsatser: 

Kommunikationssvårigheter och kulturrelaterade företeelser upplevdes av sjuksköterskorna 

som hinder i vårdandet av immigrerade patienter. Sjuksköterskorna uttryckte behov av mer 

kunskap och erfarenhet som en grund för ökad kompetens och färdighet i att vårda 

immigrerade patienter. 

Nyckelord: Immigrerade patienter, kulturell kompetens, språkbarriär, transkulturell 

omvårdnad, vårdande. 



 

ABSTRACT 

Background: The increased rate of migration in the world contributes to increased 

demands on nurses in the care of immigrant patients within the health-care sector. When 

nurses provide care for these patients, different languages and cultures come in contact. This 

leads to challenges such as language barriers and cultural differences placing demands on 

nurses' ability in providing transcultural care. Therefore, it is of great area of interest to 

research on the nurses' experiences of caring for these patients. Aim: The purpose was to 

describe nurses' experiences of caring for immigrant patients. Method: A systematic 

literature review based on twelve qualitative articles. Findings: Two main themes emerged: 

challenges in the communication and the influence of culture in caring. The nurses 

experienced challenges like communication difficulties and cultural differences in caring of 

immigrant patients. Nurses described additionally the need for more knowledge and 

experience in transcultural nursing. Conclusions: Communication difficulties and culture-

related problems were experienced by nurses as an obstacle in the care of immigrant 

patients. The nurses expressed the need for more knowledge in cultural differences and 

experiences in caring for immigrant patients, to expand their cultural competence. 

Keywords: Caring, cultural competence, immigrant patients, language barrier, transcultural 

nursing.
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1 INLEDNING 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle, där antalet immigrerade patienter ökar. 

Sjuksköterskans vårdande av immigrerade patienter ställer krav på sjuksköterskans förmåga 

att upprätthålla en individanpassad omvårdnad. Tidigare forskning visar på att immigrerade 

patienter upplever att sjuksköterskor brister i sitt bemötande och vårdande på grund av 

kommunikationssvårigheter och sjuksköterskans otillräckliga kulturella kompetens. 

Forskningen visar även att sjuksköterskans okunnighet och otillräckliga kompetens kan bidra 

till ett lidande hos de patienterna. Sjuksköterskans ansvar enligt etiska koden är att lindra 

lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom, och återställa hälsa för hela befolkningen. 

Intresseområdet i detta arbete handlar om sjuksköterskans vårdande av immigrerade 

patienter, och är taget ifrån ett förslag från forskningsverksamheten i samarbete med Hälsa, 

vård och välfärdakademin, HVV på Mälardalens högskola. Arbetet är skriven av två 

sjuksköterskestudenter med en utländsk bakgrund. Studenterna har erfarenhet av det valda 

problemområdet från deras verksamhetsförlagda utbildning som är en del av 

sjuksköterskeprogrammet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen bevittnade 

studenterna att det fanns ett behov av förbättringar i vårdandet av immigrerade patienter. 

Det förekom misstolkningar och felbedömningar i mötet med dessa patienter, och utifrån 

denna erfarenhet väcktes ett intresse för detta område. Denna kunskap är viktig för 

sjuksköterskor då de troligen möter på immigrerade patienter under sitt yrkesliv. Denna 

aspekt bör tas hänsyn till och utvecklas mer, för att på så sätt kunna ge en individanpassad 

omvårdnad, och därmed vård på lika villkor för hela befolkningen. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras och definieras begrepp som är centrala och återkommande i 

examensarbetet. Detta följs därefter av tidigare forskning, som berör immigrerade patienters 

perspektiv av kommunikation och kulturell kompetens i mötet med sjuksköterskorna. Sedan 

presenteras det teoretiska perspektivet av Leiningers vårdteorin. Bakgrunden avslutas sedan 

med styrdokument och problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan presenteras och definieras begreppen som är av relevans för examensarbetet. 
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2.1.1 Immigrerade patienter 

Begreppet immigration innebär att människor flyttar från sina hemländer till ett nytt land för 

att söka skydd eller arbete (Migrationsverket, 2017). En immigrerad patient i detta 

sammanhang innebär en individ som har flyttat in till ett nytt land och söker vård. 

Med immigrerade patienter avser examensarbetet patienter som immigrerat till ett nytt land, 

där de inte hunnit integrera sig, samt lärt sig det nya språket som talas i det nya landet som 

de immigrerat till. Det är inte patienternas etnicitet som ligger i fokus i detta examensarbete. 

Patienter med en annan etnicitet omfattar även individer som integrerats i samhället och 

som besitter språkliga färdigheter, då de levt i landet under en längre period. Fokus ligger 

istället på de patienter som vistats i landet under en kortare period, som inte behärskar 

språket som talas i landet och som inte hunnit anpassat sig till det nya samhället.  

2.1.2 Kommunikation 

Begreppet kommunikation grundar sig ursprungligen från latinska orden ”communicare'' och 

''communis'', som innebär utbyte av ord eller information mellan en eller flera individer 

(Nilsson & Waldemarson, 2016). Nationalencyklopedin (2017) definierar begreppet 

kommunikation som överföring av information mellan bland annat människor, och att 

överföringen av informationen sker genom verbal kommunikation och icke-verbal 

kommunikation. 

I en verbal kommunikation sker det en överföring av budskap eller ord via ett språk eller en 

kod som är gemensam för inblandade personer i dialogen. Det verbala kommunikationssättet 

används i syfte att dela med sig av egna känslor, upplevelser och tankar. I samma 

sammanhang är överföring eller uttryck av informationen genom en verbal kommunikation 

beroende på ens kulturella bakgrund och kulturella värderingar (Nilsson & Waldemarson, 

2016). 

Den icke-verbala kommunikationen beskrivs som ett naturligt och medfött 

kommunikationssätt som sker oftast omedvetet. Överföring eller uttryck av budskap sker 

genom bland annat kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck och attityder. Detta uppstår oftast när 

ett gemensamt språk saknas mellan sändare och mottagare. Den icke-verbala 

kommunikationen kan även innebära en del misstolkningar, detta eftersom ens kulturella 

värderingar har inflytande i den icke-verbala kommunikationen. Individer som kommer från 

olika kulturer tolkar och uppfattar den icke-verbal kommunikation på olika sätt, därför är det 

av vikt att sjuksköterskor som möter patienter från olika kulturer tar hänsyn till detta, för att 

därmed undvika misstolkningar (Hanssen, 2007). 

2.1.3 Vårdande 

Eriksson (1987) definierar vårdadande som ett sätt att lindra patientens lidande, detta genom 

att sjuksköterskan innehar ett humanistisk människosyn och förhållningssätt, som präglas av 

barmhärtighet, kärlek, hopp och tro. Enligt Eriksson är avsikten att patienten med hjälp och 
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stöd av sjuksköterskan i vårdandet åstadkommer ett tillstånd av kroppsligt, psykiskt och 

andligt välbefinnande. 

2.1.4 Kultur 

Begreppet kultur kan definieras som ett levnadssätt som erhålls genom att en individ växer 

upp inom den kulturen och bildar ett kulturellt antagande och en livsvärld, detta förblir 

sedan ett sätt på hur individen ser på sin verklighet. Begreppet kultur innebär även de olika 

kulturella värderingar och behov som en person kan kännetecknas med. Individens kulturella 

värderingar ligger till grund i dennes syn på hälsa och ohälsa (Jirwe, Momeni, & Emami, 

2014; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

2.1.5 Språkbarriär 

Begreppet språkbarriär beskrivs som ett hinder som uppstår vid kommunikation mellan 

människor då ett gemensamt språk saknas. Språkbarriär innebär ett språkligt hinder på 

grund av kulturella skillnader som uppstår mellan människor, och därmed kan det tillkomma 

begränsningar och utmaningar i att förstå varandra. Inom hälso- och sjukvården kan 

språkbarriären på grund av frånvaron av ett gemensamt språk mellan sjuksköterskan och 

patienten leda till missförstånd och felaktiga bedömningar. Detta innebär ett hinder i 

vårdandet och en risk för patientsäkerheten (Fossum, 2013). 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör immigrerade patienternas 

upplevelser av språkskillnader i vårdandet samt kulturella skillnader. 

2.2.1 Språkskillnader som en utmaning i vårdandet  

Flera studier lyfter fram immigrerade patienters upplevelser av språkbarriärer som ett hinder 

i sjuksköterskornas vårdande. Enligt patienterna innebär språkbarriären avsaknad av ett 

gemensamt språk med sjuksköterskan (Czapka & Sagbakken, 2016; Degni, Suominen, El 

Ansari, Vehviläinen-Julkunen, & Essen, 2014; Reitmanova & Gustafson, 2008; Suurmond, 

Uiters, de Bruijne, Stronks, & Essink-Bot, 2011; Wikberg, Eriksson, & Bondas, 2012). Två 

svenska studier (Jonzon, Lindkvist, & Johansson, 2018; Wångdahl, Lytsy, Mårtensson, 

Westerling, & Ragnar, 2015) lyfter fram immigrerade patienters upplevelser av otillräckliga 

språkkunskaper, som leder till att kommunikationsproblematik uppstår vid 

hälsounderskökningar. Patienterna menar att kommunikationsproblematiken på grund av 

språkskillnader med sjuksköterskorna försvårar genomförandet av hälsoundersökningen, 

detta eftersom informationsutbyte mellan sjuksköterskorna och patienterna är otillräcklig. 

Dessutom försvårar språkbarriären patienternas förmåga att förstå sjuksköterskornas 

uttalanden samt patienternas förmåga att uttrycka sina känslor, funderingar och vårdbehov. 

Detta ger upphov till känslor av irritation, oro, osäkerhet och rädsla hos patienterna (Jonzon 
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et al., 2018; Reitmanova & Gustafson, 2008; Sevinç, Kılıç, Ajghif, Öztürk, & Karadağ, 2016; 

Suurmond et al., 2011).  

De immigrerade patienterna uppger att språkbarriären på grund av otillräckliga 

språkkunskaper förblir ett hinder för att få information om deras hälsotillstånd. Förutom 

kommunikationsproblematiken med sjuksköterskorna saknas även andra alternativ såsom 

skriftlig information på patienternas egna modersmål. Därför anser patienterna att anhöriga 

som talar sjuksköterskornas språk kan vara till hjälp i att översätta skriftlig information men 

även fungera som en tolk i mötet med sjuksköterskorna (Czapka & Sagbakken, 2016; 

Hamilton & Essat, 2008; Kumar et al., 2011; Reitmanova & Gustafson, 2008). Flera 

immigrerade patienter upplever dock att anhöriga inte alltid lyckas med att översätta 

informationen, på grund av svåra mediciniska begrepp men även den personliga relationen 

de har med sina anhöriga. För att skapa en förtroendefull relation i kommunikationen med 

sjuksköterskorna så betonar patienterna vikten och behoven av att ha en professionell tolk 

istället för anhöriga. Enligt patienternas upplevelser underlättar en professionell tolk 

skapandet av en relation med sjuksköterskorna. Patienterna menar att närvarandet av en tolk 

har bidragit till att de uttrycker sina känslor och vårdbehov mer, samt förstår information 

från sjuksköterskorna bättre via tolken (Czapka & Sagbakken, 2016; Degni et al., 2014; 

Sevinç et al., 2016; Suurmond et al., 2011). Flertalet patienter beskriver att trots 

kommunikationssvårigheter visar sjuksköterskorna medkänsla, omtänksamhet och är alltid 

lyhörda när patienterna försöker uttrycka sig (Czapka & Sagbakken, 2016; Sevinç et al., 

2018). 

Enligt en engelsk studie (Kumar et al., 2011) och en turkisk studie (Sevinç et al., 2016) 

betonar immigrerade patienter vikten av en fungerande kommunikation för att underlätta 

informationsbyte i mötet med sjuksköterskorna. Flera patienter upplever att deras 

sjukdomstillstånd inte är så allvarlig, detta eftersom att patienterna inte får väsentlig 

information som betonar allvaret i sjukdomen på grund av den kommunikationsproblematik 

som existerar. Enligt patienterna kan en fungerande kommunikation med hjälp av en 

professionell tolk exempelvis vara till hjälp för att göra sig medveten om sin hälsotillstånd, 

och därmed undvika komplikationer och vårdskador (Kumar et al., 2011; Wikberg et al., 

2012). En kanadensisk studie (Reitmanova & Gustafson, 2008) lyfter fram immigrerade 

patienters upplevelser gällande vikten av kommunikation med sjuksköterskorna efter 

förlossningen. Enligt patienterna finns det stor behov av att kommunicera med 

sjuksköterskorna efter förlossningen, detta för att nyblivna mammor har ett stort behov av 

att tydliggöra alla sina frågor och tankar om sitt och sitt barns hälsotillstånd. 

2.2.2 Kulturella skillnader 

I en engelsk studie (Hamilton & Essat, 2008) och en finsk studie (Degni et al., 2014) 

uttrycker flertalet kvinnliga patienter att könet på vårdgivaren spelar en stor roll i vårdandet, 

då det inom vissa kulturer är opassande att vårdas av det motsatta könet. Dessa kvinnor 

upplever svårigheter mellan de och sjuksköterskorna, då de anser att sjuksköterskorna 

saknar kunskap och förståelse kring dessa kvinnors förhållningssätt gentemot det motsatta 
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könet. Patienterna upplever denna aspekt som en utmaning i mötet med vården, då de inte 

alltid får sin önskan igenom vad gäller att inte bli vårdad av det motsatta könet.  

Upplevelser kan uppfattas olika beroende på patientens kulturtillhörighet. Patienterna 

beskriver exempelvis att det inom deras kultur är förordat att skaffa många barn, en familj 

som inkluderar många barn är någonting normalt och bra. Därför tar vissa patienter som 

tillhör denna kultur illa vid när sjuksköterskor rådger de att använda preventivmedel för att 

förebygga eventuella graviditeter, eftersom individerna inom denna kultur strävar efter att 

skaffa många barn. Patienterna upplever detta som en förnedring (Degni et al., 2014).  

Vidare beskriver en nederländsk studie (Suurmond et al., 2011) och en finsk studie (Wikberg 

et al., 2012) hur uttryck av smärta kan uppfattas olika beroende på kulturtillhörighet. 

Patienter från en kultur kan vara tydliga med att uttrycka sin upplevelse av smärta genom att 

vara högljudda och skrika, medan andra patienter från en annan kultur håller smärtan för sig 

själva, och uttrycker inte det lika tydligt. Flertalet patienter upplever även att de inte tas på 

allvar när de uttrycker sin smärta, detta eftersom att sjuksköterskorna har fördomar kring 

vissa etniska patienters smärtskattning. Patienterna upplever att de nonchaleras, och 

upplever sig förolämpade när sjuksköterskorna stereotypiserar patientens uttryck av smärta 

med dennes nationalitet.  

En annan aspekt som nämns och som är väldigt förekommande inom vården är antalet 

besökare som kommer för att hälsa på de immigrerade patienterna. Patienterna menar att 

sjuksköterskor begränsar antalet besökare de får ta emot, vilket de upplever som negativt 

eftersom patienterna mår bättre när deras anhöriga besöker de. Patienterna upplever även 

detta som en diskriminering, då denna regel inte alltid implementeras för alla patienter på 

avdelningen. De immigrerade patienterna beskriver att sjuksköterskorna inte begränsar 

antalet besökare till de andra patienterna som inte är immigrerade, och ansåg denna 

särbehandling som en diskriminering (Hamilton & Essat, 2008). 

I en engelsk studie (Hamilton & Essat, 2008), och två finska studier (Degni et al., 2014; 

Wikberg et al., 2012) nämns vikten av den kulturella kompetensen hos sjuksköterskorna vid 

vårdandet av immigrerade patienter. Patienterna beskriver i studierna hur de upplever att 

denna kompetens är väsentlig för en sjuksköterska att besitta. Patienterna påstår att 

sjuksköterskorna bör utbilda sig inom olika kulturer och religioner för att öka sin förståelse 

och kunskap, och därmed få en bredare insikt kring de specifika behoven som immigrerade 

patienter kan komma att ha. Patienterna är ense om att sjuksköterskorna inte enbart skall 

besitta kunskap kring olika kulturer utan även ha en djupare förståelse kring patienternas tro 

och praktiserande. Vidare påpekar patienterna att utbildning och kunskap kring olika 

människors livsstilar, levnadsvanor och trosuppfattningar är väsentligt för att minska på 

sjuksköterskans fördomar och den rasism som patienterna utsätts för. Patienterna upplever 

diskriminering på grund utav sin kulturtillhörighet i mötet med sjuksköterskor, och menar 

att en ökad kulturell kompetens hos sjuksköterskor kan förebygga diskriminering och 

fördomar i vårdandet. 

Flertalet patienter betonar vikten av att få utrymme att praktisera sin kultur även på 

sjukhuset och att sjuksköterskorna möter deras behov ur ett kulturellt perspektiv. 

Patienterna tar bland annat upp vikten av bönen (att de ska få be sina böner på sjukhuset), 
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att fläskfri kost ska erbjudas, samt möjligheten att tvätta sig med vatten efter toalettbesök. 

Patienterna upplever att det är viktigt att sjuksköterskorna visar förståelse för deras behov, 

och att detta kan endast vara möjligt om sjuksköterskorna besitter rätt kompetens kring 

deras levnadsvanor och troslära (Hamilton & Essat, 2008; Sevinç et al., 2016). Vidare 

uttrycker sig vissa andra patienter tillfreds med bemötandet de får av sjuksköterskorna och 

är väldigt positiva, då deras behov kring levnadsvanor och religiositet respekteras. 

Patienterna berättar att dessa aspekter tas hänsyn till, bland annat genom att 

sjuksköterskorna erbjuder patienterna ett rum som de kunde utföra sina böner i, och visar 

förståelse för deras behov som är relaterat till deras religiositet och livsstil, vilket patienterna 

uppskattar väldigt mycket (Hamilton & Essat, 2008). Flertalet patienter har en positiv 

upplevelse med sjuksköterskorna. En av patienterna berättar positivt hur en sjuksköterska 

var villig att lära sig om patientens kultur. Sjuksköterskan demonstrerade för patienten hur 

man badar en bebis, varpå patienten förklarade för sjuksköterskan att hon känner till ett 

annat sätt, ett sätt som de utövar inom hennes kultur. Sjuksköterskan tyckte att patientens 

sätt var mycket bättre och uppskattade det, var glad över att ha lärt sig något nytt om 

patientens kultur. Sjuksköterskan bad patienten att dela med sig mer av sådant som skiljer 

sig åt mellan deras kulturer (Reitmanova & Gustafson, 2008). 

2.3 Vårdteoretiskt perspektiv 

Till detta examensarbete valdes Leiningers teoretiska perspektivet om transkulturell 

omvårdnad. Transkulturell omvårdnad som begrepp och vårdteori beskrivs enligt Leininger 

som kärnan för en holistisk vård. Leininger lyfter även fram teorins betydelse och vägledande 

funktion för sjuksköterskor i vårdandet av patienter som har en annan kulturell bakgrund. 

Transkulturell omvårdnad som vårdteori har valts ut eftersom den ger en djupare förståelse 

för vårdandet av människor i ljuset av olika kulturer och subkulturer i mötet med 

sjuksköterskor, och är därmed relevant till detta examensarbete. Nedan kommer 

transkulturell omvårdnad och kulturell kompetens presenteras enligt Leininger, samt dess 

betydelse i sjuksköterskans vårdande. 

2.3.1 Transkulturell omvårdnad 

I dagens mångkulturella samhällen stöter sjuksköterskor på patienter som har olika 

kulturella bakgrunder och eventuella språksvårigheter. Därför har Leininger (2002b) skapat 

vårdteorin om transkulturell omvårdnad, detta för att ge sjuksköterskor en djupare förståelse 

om kulturspecifika faktorer och värderingar som påverkar vårdandet. Transkulturell 

omvårdnad innebär att sjuksköterskor innehar kunskap kring olika kulturer, samt insikt och 

kännedom om vilka värderingar och normer som är av betydelse vad gäller patientens hälsa, 

ohälsa och omsorg. I en transkulturell omvårdnad strävar sjuksköterskor med att utveckla 

sina personliga omsorgbeteenden, där avsikten av att ge omsorg grundas på att hjälpa och 

stötta patienter för att tillgodose deras behov, och därmed uppnå hälsa. Sjuksköterskor är 

lyhörda och uppmärksammar det kulturella perspektivet hos patienten genom ett holistiskt 

synsätt. Leininger menar att kulturellt betingade faktorer såsom patientens religion, normer, 

matvanor och grupptillhörighet måste tas hänsyn till i sjuksköterskans möte med patienter. 
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Detta genom att sjuksköterskor gör sig medvetna om att det är patienten som är expert på sin 

kultur, och att som sjuksköterska vara öppen för dessa faktorer som är kulturspecifika för 

patienten. Enligt Leininger är den transkulturella kommunikationen mellan sjuksköterskor 

och patienter en viktig del inom den transkulturella omvårdnaden. Leininger menar att en 

fungerande transkulturell kommunikationen som omfattar såväl verbal som icke-verbal 

kommunikation är avgörande för att förstå patienter. Detta kan därmed leda till en god 

omvårdnad och resultera i ett välbefinnande hos patienten. 

2.3.2 Kulturell Kompetens 

Leininger (2002a) belyser kulturell kompetens som ett kunskapsområde där sjuksköterskor 

erhåller kunskap om kulturella skillnader och värderingar utifrån kulturspecifika faktorer 

såsom, religion, kön, politisk och social tillhörighet. Leininger lyfter fram i samma 

sammanhangordet 'etnocentrism', detta innebär att individens egna kulturella värderingar 

blir styrande och normgivande på hur verkligheten uppfattas. Det kan innebära att som 

sjuksköterska bli kulturblind och därmed utesluta patienters kulturella värderingar om hälsa 

och ohälsa. Med denna utgångspunkt menar Leininger att sjuksköterskor bör vara medvetna 

om egna värderingar för att undvika dess påverkan på vårdandet av patienter med likartade 

eller olika kulturer.  

Leininger (2003) beskriver patienternas upplevelser av att vårdas av transkulturellt utbildade 

sjuksköterskor. Enligt Leininger beskriver patienterna att vårdupplevelsen kändes 

meningsfull och tillfredställande när sjuksköterskorna visade respekt och tog hänsyn till 

patienternas kulturella aspekter. 

Soluppgångsmodellen är en modell som är skapad av Leininger (2002b) med syfte att utöka 

sjuksköterskors förståelse och utvidga deras perspektiv i bemötandet av patienter i den 

transkulturella omvårdnaden. Modellen innehåller olika begrepp och faktorer som är en 

utgångspunkt för patientens världsuppfattning utifrån kulturella och sociala dimensioner. 

Sjuksköterskor som innehar en kulturell kompetens och använder sig av 

soluppgångsmodellen som ett hjälpmedel i omvårdnaden, uppvisar respekt och öppenhet till 

olika kulturer och kulturspecifika komponenter som avspeglar människan som en unik 

individ. Dessutom kan sjuksköterskor med hjälp av modellen kunna ge omvårdnad som 

upplevs meningsfull för patienter. 

2.4 Styrdokument 

Enligt hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är det sjuksköterskans skyldighet att ge en 

individanpassad omvårdnad, där patientens integritet respekteras. Befolkningen har rätt till 

vård på lika villkor i landet enligt lagen, vilket innebär att ekonomiska, religiösa, kulturella, 

språkliga, och sociala skillnader inte skall ha någon påverkan på vården som patienten 

mottar.  

Vidare beskriver patientlagen (SFS 2014:821) att patienten har rätt till information som 

behandlar dennes hälsotillstånd, biverkningar, behandling och komplikationer. Det är 
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sjuksköterskans skyldighet att tillhandahålla patienten med den information som krävs för 

att främja patientens delaktighet, självbestämmande och integritet. Det är väsentligt att 

patienten förstår och tar till sig informationen. Informationen som förmedlas av 

sjuksköterskan ska vara anpassad till patientens språkliga bakgrund, ålder och andra 

förutsättningar. Sjuksköterskan skall försäkra sig om att patienten förstått informationen 

som förmedlats, dess innehåll och betydelse. I Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 

framkommer det även att sjuksköterskor skall använda tolk när patienten inte behärskar 

språket. Socialstyrelsen (2016) nämner att en auktoriserad tolk, eller en tolk som besitter 

kompetensen för sjukvårdstolkning kan vara en fördel i situationer där patienten inte 

behärskar språket. Sjukvårdstolk innebär att tolken har kunskaper kring människokroppen, 

och sjukdomar, och besitter därmed språkliga färdigheter inom ämnet.  

Enligt International Council of Nurses, ICN (2014) har sjuksköterskan fyra ansvarsområden 

som består av att: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskan skall eftersträva dessa fyra områden oavsett patientens ålder, 

trosuppfattning, hudfärg, etnicitet, kulturella bakgrund, kön, politiska åsikter, 

funktionsnedsättning, sjukdom, eller social status. ICN:s första kod beskriver även 

sjuksköterskan i förhållande till allmänheten, som överensstämmer med examensarbetets 

valda intresseområde. Den första koden betonar ansvaret som sjuksköterskan har gentemot 

patienten, och beskriver att sjuksköterskan skall se till att patienten får korrekt, lämplig och 

tillräckligt med information som är individanpassad. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

betonar vikten av att som sjuksköterska eftersträva en optimal vård, och att skydda patienten 

från vårdskador. Patientsäkerhetslagen omfattar både det fysiska och psykiska lidandet som 

kan orsakas av vården. Det är sjuksköterskans, samt hälso- och sjukvårdspersonalens 

skyldighet att förebygga lidande som vållas av vården. 

2.5 Problemformulering 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle, där sjuksköterskor vårdar patienter med en annan 

kulturell bakgrund. Det uppstår frågeställningar kopplade till sjuksköterskors kompetens och 

förmåga att bemöta dessa patienter, och därmed ge en optimal vård på lika villkor. 

Sjuksköterskor har ansvar att vårda alla patienter på lika villkor, oavsett religion, kultur och 

språk. Sjuksköterskors vårdande av immigrerade patienter ställer krav på sjuksköterskor att 

utforma en god omvårdnad som är anpassad efter individen. Tidigare forskning visar på att 

immigrerade patienter upplever att sjuksköterskor brister i sitt bemötande och vårdande på 

grund av kommunikationssvårigheter och otillräckliga kulturell kompetens. Patienterna 

beskriver även hur de upplever att sjuksköterskornas okunskap kring olika kulturer vållar 

fördomar och därmed ger upphov till diskriminering av patienter med en annan kultur. 

Tidigare forskning visar även att det finns ett behov av att fördjupa, samt öka kunskap och 

förståelse kring transkulturell omvårdnad. Detta genom att även lyfta fram sjuksköterskors 

perspektiv, och klargöra hens upplevelse av att vårda immigrerade patienter. Mötet med 

dessa patienter ställer krav på sjuksköterskors kulturella kompetens och förmåga att 

kommunicera med de patienter som inte behärskar språket. Leininger beskriver att 

fördjupad kunskap inom transkulturell omvårdnad ger sjuksköterskorna en ökad förståelse 
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av patientens livsstil och värderingar. En otillräcklig insikt kring transkulturell omvårdnad 

kan ge upphov till ett lidande hos patienten. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda immigrerade patienter. 

4 METOD 

Enligt Polit och Beck (2016[2017]) utgör människors erfarenheter och upplevelser en grund 

för skapandet av en djupare förståelse av fenomenet som ska studeras. Därmed är en 

kvalitativ ansats lämplig att använda när erfarenheter och upplevelser ska studeras, med 

syfte att få en ökad och djup förståelse för det studerade fenomenet. Metoden som användes i 

examensarbetet grundas på en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats enligt Evans 

(2002). Därmed valdes denna metod då examensarbetet syftade till att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser. Analysmetoden som användes i examensarbetet var en 

beskrivande syntesmetod enligt Evans (2002), som består av fyra steg: insamling av material, 

identifiering av nyckelfynd, relatera nyckelfynden till olika teman och subteman, och till slut 

beskriva fenomenet. 

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamling och urval av artiklar utgick från examensarbetes syfte. Med utgångspunkt från 

Evans (2002) första steg i analysen, utfördes urval och artikelsökningen där datamaterial 

samlades utifrån urvalskriterierna. Databaserna som användes vid artikelsökningar var 

CINAHL Plus och PubMed, detta eftersom dessa databaser hade stark anknytning till ämnet 

omvårdnad. I sökningarna på databasen CINAHL Plus användes Cinahl Major Headings för 

att öka riktigheten i sökningar av lämpliga datamaterial som kunde svara på examensarbetets 

syfte. Svensk MeSH användes även som ett stöd för att hitta sökorden till sökandet av 

relevanta artiklar i databaserna. Vid sökningen användes olika kombinationer av sökord 

tillsammans med booleska söktermer (AND och OR), detta för att få relevanta artiklar till 

examensarbetet. Vissa sökord fick även trunkeras med * för att inkludera alla böjningsformer 

av samma ord i sökningen. Sökorden som användes var; patients AND nursing care, 

nurses, nurs*, communication, ethnic patients AND immigrant patients, transcultural 

nursing, non-English speaking, migrants, immigrants, asylum seekers, refugees, nurse 

perceptions, nurs* experiences, och emergency nurses (Bilaga B).  
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I en systematisk litteraturstudie ingick inklusions och exklusionkriterier (Evans, 2002). 

Inklusionkriterier var kriterier som svarade an på syftet. Artikelbegränsningen lämpade sig 

där artiklarna ska inneha en kvalitativ ansats, vara tillgängliga i fulltext, all adult och peer-

reviewed, publikationsår mellan 2008–2019, skrivna på svenska eller engelska. Enligt 

vetenskapsrådet (2018) innebär peer-reviewed att artiklar granskas av meriterade forskare 

som är sakkunniga inom samma ämnesområde. I sökandet av relevanta artiklar inkluderades 

även artiklar från olika länder dels för att ha en bredare perspektiv och dels för att öka 

examensarbetets relevans i ämnesområdet omvårdnad.  

Exklusionkriterier är kriterier som inte omfattade uppsatsens syfte. Kvantitativa artiklar som 

beskrev patienternas och anhörigas perspektiv samt vårdpersonalens perspektiv 

exkluderades. Artiklarna som beskrev sjuksköterskornas upplevelser av att vårda 

immigrerade barn och ungdomar upp till 18 års ålder har även exkluderats. 

Exklusionskriterier innebar även att kvantitativa artiklar och artiklar som baserade sina 

studier på andra artiklar exkluderades.  

Artiklarna som valdes ut granskades i form av poängsättning utifrån fjorton frågor/kriterier 

enligt Friberg (2017). Kvalitetsgranskningen innebar kriterier som handlade om artiklarnas 

problemformulering, vårdvetenskapligt perspektiv, syfte, metod, undersökningspersoner, 

analys av resultat, resultat, och diskussion (Bilaga A). En poäng gavs när en fråga/kriterium 

uppfylldes i artikelbedömningen, maximalt antal poäng i bedömningen var fjorton poäng. 

Artiklarna som uppfyllde 10–14 kriterier bedömdes att ha hög kvalité. Artiklarna som 

uppfyllde 5–9 kriterier bedömdes att ha medelkvalité, och artiklarna som uppfyllde 0–4 

kriterier bedömds att ha låg kvalité. Efter granskningsprocessen var klar valdes tolv artiklar 

ut till analysen för resultat delen, utvalda artiklar till analysen innebar endast artiklar med 

hög och medelkvalité (Bilaga C). 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Analysmetoden i examensarbetet var systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes 

enligt Evans (2002). Det innebar att insamlade kvalitativa artiklar sammanställdes och dess 

resultat analyserades med minimal omtolkning utifrån en beskrivande syntes, detta för att 

kunna beskriva fenomenet. 

Det andra steget i analysarbetet innebar att utvalda artiklar lästes flera gånger på 

originalspråk för att få ökad förståelse och helhetsbild av innehållet. Upprepade läsningen 

underlättade identifieringen av nyckelfynden som ansågs vara relevanta och svarade på 

syftet. Viktiga nyckelfynden som identifierades i varje artikel markerades och 

sammanställdes, sedan sammanfattades delarna och diskuterades för att få en bättre och 

djupare förståelse av materialet. Därefter jämfördes materialet med varandra och granskades 

i enlighet med sin relevans till examensarbetets syfte (Evans, 2002). Det tredje steget i 

analysarbetet enligt Evans innebar att genom identifiering av gemensamma aspekter i 

utvalda artiklarna, skapa olika teman och subteman. Detta gjordes genom att ställa samman 

artiklarna för att sedan identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultat och därefter 
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sammanfatta de till en ny helhet. Efter att likheterna och skillnaderna identifierades och 

sammanfattningen analyserades, skapades två teman och fyra subteman.  

I det fjärde steget i analysarbetet presenterades de olika teman och subteman och beskrevs i 

resultatet i enlighet med examensarbetets syfte, detta för att erhålla en förfinad förståelse av 

fenomenet. Under varje tema och subtemats innehåll synliggjordes en löpande referering till 

originalmaterialet, detta för att kunna stärka och få en överblick över originaltextens 

beskrivning, och därmed lyfta fram artiklarnas innehåll utan egna tolkningar av innehållet. 

För att uppvisa djupare förståelse av originalmaterialet användes även citat från artiklarna i 

löpande texten. Efter genomförandet av alla stegen i analysprocessen enligt Evans (2002), 

sammanställdes ett nytt resultat som presenterades med två teman och fyra subteman. 

Nedan finns exempel på nyckelfynden varav teman och subteman skapades och relaterades 

till. 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subteman och teman 

NYCKELFYND SUBTEMA TEMA 

” Can’t get a history… [or] get a 

true picture, it’s completely 

distorted…..In the case of 

assessment and seeing how 

they [the patient] are 

improving… I find it a guessing 

game really” (Art. 7) 

-Att uppleva 

kommunikationssvårigheter i 

vårdandet 

Utmaningar i kommunikationen 

In the East, a man is the leader 

and the person with the right to 

speak for the family. That’s why 

they don’t like being told what to 

do by nurses in the hospital. They 

tend to treat us roughly and we 

have problems even when we 

politely ask them to be patient. 

They shout at us claiming that we 

do not help them. They try to force 

us to do what they want 

immediately (Art. 12) 

-Att uppleva kulturella 

skillnader i vårdandet 

Kulturens inflytande i vårdandet 
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4.3 Etiska överväganden 

Detta examensarbete grunda sig på att följa etiska riktlinjer och lagar enligt Codex (2017). 

Detta innebar att ständiga reflektioner kring etiska frågor beaktades under arbetets gång. Ett 

etiskt förhållningssätt säkerställdes genom att se till att utvalda artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån etiska kriterier och därmed var godkända av en etisk kommitté. 

Dessutom ingick det i inklusionskriterierna för detta arbete att artiklarna skall vara peer-

reviewed, detta innebär enligt Vetenskapsrådet (2018) att utvalda artiklarna har genomgått 

en granskningsprocess utav meriterade forskare inom samma ämnesområde. Egna 

förförståelsen och erfarenheter har även reflekterats över och diskuterats för att inte ha en 

missledande inverkan i examensarbetet. Artiklarna har även lästs flera gånger för att 

minimera risker för felaktiga översättningar och tolkningar. Detta innebär att inslagen av 

fabrikationer, plagiat, förfalskningar eller vilseledande datamaterial från andra studier 

reflekterades över för att inte förekomma i examensarbetet (Codex, 2017; Polit & Beck, 

2016[2017]). Med denna utgångspunkt har även refernehanteringar utfördes i enlighet med 

APAs regler och riktlinjer. Dessutom har ett objektivt förhållningssätt eftersträvats i 

tolkningen och presentation av datamaterial till examensarbetet, detta för att undvika egna 

förförståelsens inflytande i arbetet. 

5 RESULTAT 

Genom analysarbetet framkom det två teman och fyra subteman. De teman och subteman 

som framkom presenteras nedan som en översikt i tabell 2. 

Tabell 2. Teman och subteman 

TEMA SUBTEMA 

 

Utmaningar i kommunikationen 

• Att uppleva 

kommunikationssvårigheter i 

vårdandet 

• Att göra patienten delaktig med hjälp 

av olika kommunikationssätt 

 

Kulturens inflytande i mötet 
• Att uppleva kulturella skillnader i 

vårdandet 

• Att uppleva behov av kunskap och 

erfarenhet  
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5.1 Utmaningar i kommunikationen 

I sjuksköterskors möte med immigrerade patienter framkom det en del utmaningar i att 

skapa en vårdande relation. Mötet mellan sjuksköterskorna och patienterna innebar bland 

annat att två olika språk möttes, detta medförde i sin tur att sjuksköterskorna ställdes inför 

stora krav i att kommunicera med patienterna. Under temat utmaningar i kommunikationen 

framkom två subteman; att uppleva kommunikationssvårigheter i vårdandet och att göra 

patienten delaktig med hjälp av olika kommunikationssätt. Under subteman beskrivs vilka 

utmaningar sjuksköterskorna upplevde i vårdandet av immigrerade patienter. Utmaningarna 

som sjuksköterskorna ställdes inför var kommunikationssvårigheter som orsakades av 

språkbarriären. Sjuksköterskorna beskrev även hur olika kommunikationssätt påverkade 

vårdandet av patienterna. Olika kommunikationssätt kan i sådana fall vara användandet av 

professionell tolk, anhöriga eller kollegor som tolk, men även kroppsspråk för att 

kommunicera med patienterna. 

5.1.1 Att uppleva kommunikationssvårigheter i vårdandet  

Sjuksköterskorna upplevde att språkbarriären utgjorde ett hinder i vårdandet av 

immigrerade patienter. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att föra en dialog med 

patienterna eftersom att det saknades ett gemensamt språk. Detta försvårade för 

sjuksköterskorna att skapa en vårdande relation med patienterna, samt begränsade 

informationsutbytet som handlade om patientens hälsotillstånd och vårdbehov. Flera 

sjuksköterskor uppgav att tidigare erfarenhet av att inte ha vårdat immigrerade patienter 

påverkade deras initiativ i att kommunicera och skapa en vårdande dialog. Detta i sin tur 

påverkade möjligheten att skapa en helhetsbild av patienternas hälsotillstånd (Dogan, 

Tschudin , Hot , & Özkan, 2009; Fatahi, Mattsson, Lundgren, & Hellström, 2010; Krupić, 

Grbić, Čustović, Hamrin Senorski, & Samuelsson, 2018; McCarthy, Cassidy, Graham, & 

Tuohy, 2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Sevinç, 2018). ”Can’t get a history… [or] get a true 

picture, it’s completely distorted…..In the case of assessment and seeing how they [the 

patient] are improving… I find it a guessing game really” (McCarthy et al., 2013, s. 337).  

Språkbarriären som försvårade kommunikationen mellan sjuksköterskorna och patienterna 

ledde till att det uppstod felaktiga bedömningar på patienternas smärtskattning. 

Sjuksköterskorna beskrev att smärtskattningsprocessen på patienter upplevdes som en 

utmaning. Eftersom smärtskattning krävde en tydlig verbal beskrivning, något som i detta 

fall förhindrades på grund av patienternas otillräckliga språkkunskaper (McCarthy et al., 

2013; Sevinç, 2018; Yilmaz et al., 2013). ”A gentleman who was badly beaten and [the nurse 

would ask] ‘no pain’?… but he [the patient] didn’t actually understand what we were 

asking” (McCarthy et al., 2013, s. 337).  

Sjuksköterskorna beskrev att vårdandet av immigrerade patienter var tidskrävande, och detta 

resulterade i att sjuksköterskorna upplevde frustration, irritation och stress. 

Sjuksköterskorna förklarade att detta berodde på att patienterna hade svårt att uttrycka sina 

hälsotillstånd, vilket medförde att de behövde stanna längre för att undvika eventuella 

missförstånd (Ian, Nakamura-Florez & Young-Me Lee, 2016; Krupić et al., 2018; Nielsen & 

Birkelund, 2009; McCarthy et al., 2013).  
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I treat them with the same respect as all other patients, but when they open their mouth 

and don’t understand Danish and so forth, I of course think, it’s irritating to spend a very 

very large amount of time on it, when you are busy, right? (Nielsen & Birkelund, 2009, 

s. 433). 

Sjuksköterskorna uttryckte även frustration för att de inte kunde tillgodose patienternas 

vårdbehov på grund av kommunikationssvårigheter (McCarthy et al., 2013). “[It’s] not a very 

good feeling… you want to help …but don’t really know where to start” (McCarthy et al., 

2013, s. 337). 

5.1.2 Att göra patienten delaktig med hjälp av olika kommunikationssätt  

Kommunikationen underlättades mellan sjuksköterskan och patienten när en tolk var 

närvarande. Sjuksköterskorna upplevde att de kunde få en bättre bild och förståelse av 

patienterna, samt förmedla väsentlig information till patienterna för att göra de mer 

delaktiga i sin egenvård, när det fanns en professionell tolk tillgänglig (Fatahi et al., 2010; Ian 

et al., 2016; McCarthy et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att etablera 

en vårdande relation med patienterna när det förekom språkbarriärer, och därmed 

svårigheter med att tillfredsställa patienternas vårdbehov (Krupić et al., 2018; McCarthy et 

al.,2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm, & Ahlberg, 2012). 

Enligt sjuksköterskorna fungerade tolken som en länk för att nå patienten, vilket ledde till en 

ökad vårdkvalité där patienternas behov tillfredsställdes, samt en vårdande relation 

etablerades (Fatahi et al., 2010; Ian et al., 2016; Krupić et al., 2018). Detta kunde dock inte 

alltid uppnås när det inte fanns tolkar på plats. Sjuksköterskorna upplevde bristen på 

tillgängligheten av tolk som ett bekymmer. Tillgängligheten och beställningen av tolkar 

upplevdes som både utmanande och tidskrävande, samt på grund av ekonomiska skäl blev 

sjuksköterskorna tvungna att använda anhöriga eller kollegor som tolkar för att få bukt med 

språkbarriärer. 

Förutom att det var en otillräcklig resurs så var det även dyrt att boka tolk, vilket upplevdes 

som en utmaning för sjuksköterskorna. De höga kostnaderna ledde till att sjuksköterskorna 

försökte överbrygga språkbarriärerna på annat sätt, genom att exempelvis använda 

patientens anhöriga som tolk (Eklöf, Hupli, & Leino-Kilpi, 2015; Jones, 2008; Krupić et al., 

2018). Tillgången till tolkservice var svår, dessutom ökade sjuksköterskornas arbetsbörda. 

Den bristfälliga tillgängligheten till professionella tolkar var problematiskt utifrån flera 

aspekter. Sjuksköterskorna beskrev hur bevarandet av immigrerade patienters integritet och 

kontinuitet upplevdes som en utmaning i vårdandet. Mestadels på grund av att det fanns risk 

att patienter som hade samma etnicitet kände varandra eller umgicks i samma kretsar. Detta 

var problematiskt då vissa patienter upplevde misstro gentemot tolken och ville därmed inte 

prata ut om sina hälsoproblem och personliga bekymmer. Sjuksköterskorna försökte därför 

boka samma tolk för att öka och bevara konfidentialitet i mötet med patienterna och tolken 

(Eklöf et al., 2015; Krupić et al., 2018; McCarthy et al., 2013). ”I had a situation lately where 

I had to organize an interpreter… I actually had to go through the agency, which meant I 

wasn’t going to get continuity. It was probably going to be another interpreter” (McCarthy 

et al., 2013, s. 338). Ett annat problem som uppmärksammades av sjuksköterskorna var 

tillgången till tolk under nattskiftet. Sjuksköterskorna upplevde detta som en svårighet under 
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nattskiftet vid vårdandet av immigrerade patienter (Jones, 2008).’’If we had a Spanish 

interpreter here 24 hours a day our care would be much easier’’ (Jones, 2008, s. 201). Den 

otillräckliga resursen av tolkar var ett bekymmer utifrån ytterligare en aspekt, där vissa 

patienter önskade sig ett specifikt kön på tolken. Könet på tolken spelade roll för vissa 

patienter, och sjuksköterskorna hade förstått att denna önskan var förknippat med kulturen 

där kontakten med det motsatta könet var begränsat. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter 

och utmaningar med att uppfylla patientens önskan i sådana fall (Eklöf et al., 2015; McCarthy 

et al., 2013; Sevinç, 2018).  

Som tidigare nämnt, användes anhöriga som tolkar i vissa situationer, framförallt när det var 

brist på tolkar. När patienternas anhöriga inte kunde översätta, togs det beslut att boka om 

besöket, då en professionell tolk kunde vara närvarande. Sjuksköterskorna upplevde 

samtidigt att detta alternativ, att ha anhöriga som tolk, kunde ha en negativ inverkan i mötet 

med patienterna, då sjuksköterskorna upplevde att patienternas anhöriga undanhöll en viss 

information (Fatahi et al., 2010; McCarthy et al., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009). ”In some 

situations the family member would come in… but sometimes you felt that they were 

holding back information and they were afraid to say what had happened” (McCarthy et al., 

2013, s. 337). Vissa sjuksköterskor upplevde osäkerhet på riktigheten och precisionen i 

översättningen när anhöriga översatte/tolkade (Eklöf et al., 2015; Fatahi et al., 2010; Jones, 

2008). Sjuksköterskan upplevde att relationen mellan anhöriga och patienterna gjorde att 

anhöriga undanhöll viss information genom att inte översätta känslig information från 

sjuksköterskan till patienten, eller vice versa. Sjuksköterskorna upplevde anhöriga som en 

osäker länk mellan de och patienterna. En av fördelarna med att använda en professionell 

tolk var den objektiva datainsamlingen, att erhålla en korrekt och objektiv helhetsbild av 

patientens situation. Sjuksköterskorna beskrev samtidigt att patienterna uppskattade om 

anhöriga kunde vara med och översätta istället för en professionell tolk när det handlade om 

känsliga ämnen, för att på så sätt bevara integriteten och känna sig bekväma i samtalet kring 

intima ämnen. Sjuksköterskorna hade förståelse för detta och tog hänsyn till patientens 

önskan (Fatahi et al., 2010; McCarthy et al., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009). 

I vissa situationer användes även patienternas barn som tolkar, i synnerhet på akuta 

vårdavdelningar. Sjuksköterskorna upplevde samtidigt en viss osäkerhet med att använda barn 

som tolk åt sina föräldrar. Enligt sjuksköterskorna var det inte alltid lämpligt att använda ett 

barn som tolk, då barnen ibland inte förstod informationen eller så var informationen 

olämpligt för barnen att ta del av. Därför var det viktigt att överväga ifall barnet kunde agera 

som tolk åt sin anhörig, och därmed inte belasta barnet med en sådan svår uppgift om det 

finns andra alternativ (Fatahi et al., 2010; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). “I 

never want to see a child as interpreter; it is a terrible moment for me’ and 

‘Perhaps they do not interpret all the way, if they feel it does not sound good for Mummy” 

(Fatahi et al., 2010, s. 777). 

Sjuksköterskorna lyfte fram att andra kollegor kunde även fungera som tolk, och användas 

som länk i informationsöverföringen mellan sjuksköterskan och patienten istället för att 

beställa en professionell tolk. Dock upplevde sjuksköterskorna bekymmer när andra 

förutom de professionella tolken översatte informationen och budskapet mellan 

sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskorna ifrågasatte ifall kollegan verkligen erhöll en 
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korrekt översättning när en tvåspråkig personal på arbetsplatsen översatte och agerade som 

tolk under proceduren (Fatahi et al., 2010; Jones, 2008; Krupić et al., 2018). Men även 

kollegornas arbetsbelastning ökade när de fick agera som tolk, då de blev avbrutna från sina 

arbetsrutiner för att tolka, och upplevde då tidsbrist och stress i samband med detta (Fatahi 

et al., 2010). 

Språkbarriären som hindrade vårdandet av patienterna ledde till att sjuksköterskorna 

upplevde sig begränsade. Därmed strävade sjuksköterskorna efter att komma på olika 

strategier för att skapa en vårdande relation. Sjuksköterskorna beskrev metoder som att 

kommunicera med kroppsspråk (Fatahi et al., 2010; McCarthy et. al, 2013; Plaza Del Pino, 

Soriano & Higginbottom, 2013). ”… a mixture of certain words, certain sign language” 

(McCarthy et. al, 2013, s. 337). Sjuksköterskorna beskrev även metoder som att använda en 

simpel språknivå, använda sig av hjälpmedel som Google Translate samt undvika 

användandet av svåra mediciniska termer när de talade med patienterna (Eklöf et al. 2015; 

Krupić et al., 2018; McCarthy et. al, 2013). ”Clear communication, avoiding medical 

terminology and jokes, and using standard language was seen as important. I try to speak 

standard language to the best of my ability, and I really have to pay attention to my choice 

of words” (Eklöf et al., 2015, s. 147). 

5.2 Kulturens inflytande i vårdandet 

Möten med de immigrerade patienterna präglades av kulturella inslag som hade en 

betydande roll i sjuksköterskornas utövande av sitt vårdande. Enligt sjuksköterskorna 

innebar kulturella skillnader olika syn och värderingar på hälsa och ohälsa, som synliggjordes 

i patienternas vårdbehov. Under temat kulturens inflytande i vårdandet framkom två 

subteman; att uppleva kulturella skillnader i vårdandet och att uppleva behov av kunskap 

och erfarenhet. Under subteman beskrivs kulturella skillnader som sjuksköterskorna mötte i 

vårdandet av immigrerade patienterna, som innebar olika kulturella syn på hälsa, sjukdom 

och smärta. Sjuksköterskorna beskrev även deras upplevelser av behov av mer kunskap och 

erfarenhet inom olika kulturer för att vårda immigrerade patienterna utifrån en helhetssyn. 

5.2.1 Att uppleva kulturella skillnader i vårdandet 

Sjuksköterskorna beskrev att deras uppfattning av immigrerade patienters uttryck av smärta 

kunde påverka vårdandet. Sjuksköterskorna upplevde att dessa patienter överdrev med 

uppskattning av sin smärta. Enligt sjuksköterskorna hade patienterna en kulturell syn på 

hälsa, sjukdom och smärtuttryck som avvek från det som sjuksköterskorna hade kännedom 

kring. Sjuksköterskorna upplevde dilemman till följd av detta och hade svårigheter med att 

kunna bedöma och agera i frågan om patienten verkligen hade smärta eller om deras uttryck 

av smärta var överdriven (Nielsen & Birkelund, 2009; Plaza Del Pino et al., 2013 ).  

I also think, they express, more often than the Danes, that they have more pain. 

Occasionally we talk about this and call them ethnic pains, which I think some have…… 

They act as though they were patients in their own home country and perhaps don’t know 

how they should behave here (Nielsen & Birkelund, 2009, s. 434). 
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Sjuksköterskorna upplevde hur den kulturella aspekten påverkade vårdandet av immigrerade 

patienter. Sjuksköterskorna menade att genusperspektivet spelade stor roll i att vårda 

immigrerade patienter, där kvinnliga patienter inte ville vårdas av manliga sjuksköterskor 

och tvärtom. Sjuksköterskor beskrev hur kulturella skillnader kunde försvåra vårdandet av 

patienterna då det inte alltid fanns någon tillgänglig vårdgivare med samma kön som 

patienten önskade. Detta ledde till att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att bevara 

patienternas integritet (Sevinc ̧, 2018; Yilmaz et al., 2013). ”Urethral catheterization is very 

hard. They say “Haram” [forbidden in Islam]. Even female patients don’t let female nurses 

conduct the urethral catheterization” (Sevinç, 2018, s. 261).  

Synen på det manliga och kvinnliga könet skiljde sig inom vissa kulturer. Detta kunde 

medföra svårigheter i samband med vårdandet. Synen på de olika könen, och tron på att 

männen är överordnade kvinnorna, kunde leda till en viss attityd gentemot sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna upplevde att vissa män tog illa vid av att bli tillsagda kring vad de skulle 

göra när det kom från det motsatta könet. Detta eftersom det är männen som är ledaren 

inom vissa kulturer och besitter rätten till att föra en talan inom familjen. Sjuksköterskorna 

behandlades inte bra i sådana situationer och det uppstod svårigheter när sjuksköterskorna 

bad dessa patienter att vara tålmodiga och invänta hjälp. Dessa patienter (som oftast var 

män) kunde begära alldeles för mycket och ville att sjuksköterskorna skulle lösa deras 

problem omgående (Sevinç, 2018; Yilmaz et al., 2013). 

In the East, a man is the leader and the person with the right to speak for the family. That’s 

why they don’t like being told what to do by nurses in the hospital. They tend to treat us 

roughly and we have problems even when we politely ask them to be patient. They shout at us 

claiming that we do not help them. They try to force us to do what they want immediately 

(Yilmaz et al., 2013, s. 409-410). 

En annan aspekt, som belystes av sjuksköterskorna och som var vanligt förekommande, var 

patienternas anhöriga som kom på besök. Sjuksköterskorna upplevde att immigrerade 

patienter var väldigt familjeorienterade. Om en person blev sjuk så var det vanligt med att 

flera andra följde med för att göra patienten sällskap. Detta kunde dock bli problematiskt när 

det blev alltför många besökare, och avdelningens allmänna regler inte tillämpades av 

patientens anhöriga. Ett sådant exempel var när besökstiderna inte respekterades av 

anhöriga (Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Sevinc ̧, 2018; Yilmaz et al., 2013). 

5.2.2 Att uppleva behov av kunskap och erfarenhet  

Sjuksköterskorna upplevde att avsaknaden av kunskap om olika kulturer försvårade 

vårdandet av immigrerade patienter. Sjuksköterskorna menade att de saknade kunskap kring 

de patienternas kulturella, religiösa och sociala behov, samt kunskap och kompetens i att 

vårda patienter med olika etniciteter och kulturella bakgrunder. Enligt sjuksköterskorna 

kunde detta leda till att immigrerande patienter vårdades utifrån ett förhållningssätt som 

grundades på stereotypiska antaganden (Fatahi et al., 2010; Krupić et al., 2018; Nkulu 

Kalengayi et al., 2012; Plaza Del Pino et al., 2013). En sjuksköterska påpekade hur 

avsaknaden av kulturell kunskap påverkade hennes kollegors vårdande av immigrerade 

patienter: 
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Some nursing staff can discriminate people because of where they come from. And it’s 

because they don’t know or they haven’t got any good knowledge about people. There is a 

form of discrimination. . . . They can be or are quite racist. It is not just to the ones from 

the African continent but it’s to every form of immigrants. They don’t just like things that 

are different (Nkulu Kalengayi et al., 2012, s. 10). 

Sjuksköterskorna betonade vikten av erfarna kollegors stöd och vikten av att erhölla kunskap 

om andra kulturer och religioner, för att hantera utmaningar i vårdmöten med patienterna 

(Fatahi et al., 2010; Krupić et al., 2018). “We need education about other cultures in order to 

understand patients with different ethnic background” (Fatahi et al., 2010, s. 779). I samma 

sammanhang ansåg sjuksköterskorna som erhöll kunskap om andra kulturer samt utbildade 

sig inom kulturell kompetens, att en transkulturell omvårdnad etablerades i vårdandet av 

immigrerade patienter. Enligt sjuksköterskorna präglades vårdandet av mer empati, 

medkänsla, respekt och tolerans (Krupić et al., 2018; Ian et. al., 2016; Yilmaz et al., 2013). En 

sjuksköterska uttrycker sig som följande, ”I have become more patient and more 

understanding of people” (Ian et al., 2016, s. 259). För sjuksköterskorna innebar det även att 

vara uppmärksam och ta hänsyn till kulturella vanor och behov hos patienterna (Dogan et al., 

2009; Ian et al., 2016; Yilmaz et al., 2013). 

The language barrier is huge, and often so is the cultural barrier. We have patients from 

India, Ethiopia — they have cultural values and needs that are different from a family 

that's from our state. Some parents need to be allowed to pray at certain times, and, as 

staff, we need to be aware of their needs as well as their child (Ian et. al., 2016, s. 259). 

Enligt sjuksköterskorna fanns önskemål om att möta och vårda immigrerade patienter oftare. 

Detta motiverades av sjuksköterskorna, de uttryckte att de ville utöka sin erfarenhet och 

kompetens genom att hantera utmaningar i mötet med patienterna (Ian et al., 2016; Krupić 

et al., 2018). ”Att the beginning of my career, I asked for only immigrant patients, so that i 

could learn as much as possible about working with these patients” (Krupić et al., 2018, s. 

4). Sjuksköterskorna ansåg även att erfarenheter av att vårda immigrerade patienter ledde till 

en kompetens utveckling i vårdandet. Detta innebar en utveckling av att förstå patientens syn 

på hälsa, sjukdom och smärta utifrån sina kulturer (Ian et al., 2016; Krupić et al., 2018; 

Nielsen & Birkelund, 2009; Yilmaz et al., 2013). 

It has made me a better nurse. Having to see someone from a different point of view helps 

you to explain and engage that person in a very different way. It gets you out of your 

‘routine’ and makes you really individualize each person (Ian et. al., 2016, s. 259). 

Det var viktig för sjuksköterskorna att ha kunskap och kännedom om olika kulturer, samt ta 

hänsyn till kulturella normer, vanor och värderingar hos patienterna. Dessutom lyfte 

sjusköteskorna fram önskan av stödet från erfarna kollegor i att få möjligheter att vårda 

immigrerade patienter, för att på så sätt utöka sina erfarenheter och bygga upp ett öppet 

sinne och förhållningssätt (Fatahi et al., 2010; Ian et al., 2016; Krupić et al., 2018). 
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6 DISKUSSION 

I diskussionsdelen presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och etiskdiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras examensarbetets resultat med utgångspunkt från tidigare 

forskning och det vårdvetenskapliga perspektivet i bakgrunden. Styrkor och svagheter, samt 

för- och nackdelar med den valda metoden diskuteras under metoddiskussionen. Därpå 

framgår en diskussion kring etiska överväganden i etiskdiskussionen. 

6.1 Resultatdiskussion 

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

immigrerade patienter. Efter analysarbetet framkom det i resultatet att sjuksköterskorna 

upplevde att vårdandet av immigrerade patienterna hindrades på grund av språkbarriären, 

som innebar att det saknades ett gemensamt språk mellan sjuksköterskorna och patienterna. 

Sjuksköterskorna hade även använt sig av olika strategier och hjälpmedel för att 

kommunicera och skapa en vårdande relation med patienterna, men dessa metoder 

upplevdes som problematiska av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskrev hur okunskap 

om olika kulturer samt avsaknad av utbildning inom kulturell kompetens, påverkade deras 

vårdande av immigrerade patienter. I det följande kommer det diskuteras om dessa 

huvudresultat i relation till tidigare forskning och det vårdvetenskapliga perspektivet. 

Resultatet visade att språkbarriären uppstod i sjuksköterskornas vårdande av immigrerade 

patienter. Sjuksköterskorna upplevde språkbarriären som ett hinder i vårdandet, då 

informationsutbytet kring patienternas hälsotillstånd och upplevelser begränsades. Detta på 

grund av avsaknaden av ett gemensamt språk mellan sjuksköterskorna och patienterna. I 

samma kontext visar tidigare forskning att patienterna upplever att språkbarriären skapar 

kommunikationsproblematik i mötet med sjuksköterskorna samt att det utgör ett hinder i att 

förstå sjuksköterskornas uttalanden (Degni et al., 2014; Jonzon et al., 2018; Kumar et al., 

2011; Reitmanova & Gustafson, 2008; Seviniç et al., 2018; Wångdahl et al., 2015). I resultatet 

framkom det att sjuksköterskorna upplevde att de inte lyckades göra sig förstådda av 

patienterna. Detta berodde på att sjuksköterskorna inte hade mycket erfarenhet av att skapa 

en vårdande dialog med patienter som immigrerat till ett nytt land. Tidigare forskning visar 

att patienterna inte tar deras sjuksdomstillstånd på allvar, detta eftersom att patienterna 

upplever att de inte får tillräcklig med information från sjuksköterskorna på grund av en 

bristande kommunikation (Czapka & Sagbakken, 2016; Kumar et al., 2011; Wikberg et al., 

2012). Enligt Leininger (2002b) förutsätter transkulturell omvårdnad en fungerande 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. Detta blir problematisk när ett 

gemensamt språk saknas. Därför menar Leininger att sjuksköterskor bör kunna tala flera 

språk samt inneha kunskap om kulturella skillnader för att kunna anpassa sig i dagens 

mångkulturella samhälle. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är sjuksköterskor 

skyldiga att erbjuda en individanpassad omvårdnad på lika vilkor till människor i landet, och 

att språkliga hinder bland annat inte skall ha någon påverkan på omvårdnaden. Patientlagen 

(SFS 2014:821) beskriver att patienten har rätt till all information som berör dennes 

hälsotillstånd, och att informationen ska anpassas till mottagarens ålder, erfarenhet, mognad 
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samt språkliga bakgrund för att vara förståelig. Resultatet visade att sjuksköterskorna 

beskrev att språkbarriären gav upphov till upplevelser av frustration och stress, eftersom 

mötet med immigrerade patienter tog längre tid. Vissa sjuksköterskor utryckte dock att dessa 

möten hade en utvecklande inslag. Utvecklingen innebar enligt sjuksköterskorna att de 

utökat sitt tålamod och tolerans vid flera möten gentemot patienter, dessutom hanterades 

kommunikationsproblematiken snabbare genom exempelvis beställning av professionell tolk. 

I samma linje visar tidigare forskning att patienternas uttryck av känslor, upplevelser och 

vårdbehov begränsas på grund av språkbarriären, som väcker känslor av irritation, oro och 

osäkerhet hos patienterna. Detta påverkar i sin tur den vårdande relationen mellan 

sjuksköterskorna och patienterna (Jonzon et al., 2018; Reitmanova & Gustafson, 2008; 

Seviniç et al., 2018; Suurmond et al., 2011). Enligt ICN:s etiska koder för sjuksköterskor 

(2014) är det sjuksköterskors ansvar att se till att informationen som ska förmedlas till 

patienten anpassas utefter patientens förutsättningar. Sjuksköterskor ska även säkerställa att 

informationen är införstådd av patienten. 

 I tidigare forskning beskriver de immigrerade patienterna att en professionell tolk 

underlättar för de att kommunicera med sjuksköterskorna trots språkbarriärer. En 

professionell tolk medverkar till skapandet av en relation mellan patienten och 

sjuksköterskan och fungerar som en länk mellan de. Närvarandet av en tolk gör att de kan 

uttrycka sina känslor och behov, men även för att ge och få information på sitt modersmål 

(Czapka & Sagbakken, 2016; Degni et al., 2014; Sevinç et al., 2016; Suurmond et al., 2011). 

Resultatet visade att sjuksköterskorna uttryckte samma upplevelse. Sjuksköterskorna 

beskrev att den professionella tolkens närvaro bidrog till en ökad vårdkvalité, där patientens 

behov kunde tillfredsställas och en relation etableras. Sjuksköterskorna kunde göra patienten 

delaktig i sin egenvård genom att samla in data, förmedla väsentlig information till patienten 

med hjälp av tolken. Beställningen av tolkar var dock problematiskt, då det var brist på 

tillgängliga tolkar och då det även kostade en viss summa. Däremot är det sjuksköterskans 

skyldighet enligt förvaltningslagen (SFS 2017:900) att erbjuda patienten en professionell tolk 

vid samtal med patienten för att få bukt med språkbarriärer, oavsett den ekonomiska 

kostnaden. Ytterligare problematik var att få tillgång till samma tolk som patienten har 

tidigare använd och känt sig bekväm med. Sjuksköterskorna ville boka samma tolk som 

innan för att bevara patientens integritet och kontinuitet. Detta försvårades ytterligare då 

vissa patienter inte ville dela med sig av sina hälsoproblem till en specifik tolk, eftersom det 

fanns risk att tolken (som hade samma nationalitet som patienten) kände till patienten eller 

umgicks i samma kretsar som patienten. Detta gjorde att patienten kände sig obekväm vid 

närvarandet av en tolk. En annan aspekt som berördes, var patientens önskan att ha en tolk 

av en specifik kön. Denna önskan var svår att ta hänsyn till med tanke på den otillräckliga 

tillgängligheten av tolkar.  

Vissa av patienterna upplever att deras anhöriga som tolk inte är det optimala, då patienterna 

anser att deras anhöriga inte översätter korrekt på grund av avancerade, medicinska begrepp, 

men även på grund av deras personliga relation till sina anhöriga (Czapka & Sagbakken, 

2016; Degni et al., 2014; Sevinç et al., 2016; Suurmond et al., 2011). Även sjuksköterskorna 

upplevde detta. I sådana situationer kan en legitimerad tolk bokas, som det beskrivs i 

Socialstyrelsen (2016), där en sjukvårdstolk som behärskar språkliga färdigheter är att 

rekommendera vid mötet med patienter som inte behärskar språket. Resultatet visar även att 
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sjuksköterskorna i vissa fall upplevde patientens anhöriga som en osäker länk mellan 

sjuksköterskorna och patienterna, eftersom anhöriga kunde hemlighålla viss information 

som behövdes för datainsamling. Sjuksköterskorna var inte heller säkra på ifall all 

information översattes, och om det översattes korrekt. Sjuksköterskans skyldighet enligt 

patientlagen (SFS 2014:821) är att försäkra sig om att patienten förstått all information. 

Flertalet sjuksköterskor upplevde att detta var enklare att åstadkomma med en professionell 

tolk istället för en anhörig som tolk. Utifrån den otillräckliga tillgången till tolk och de 

svårigheter som uppkom i samband med språkbarriären, så anser författarna att 

sjuksköterskorna i dessa fall bör överväga och ta till sig det som är mest relevant i situationen 

de befinner sig i, och som passar patientens önskemål bäst. Detta för att kunna skapa en 

förtroendefull relation med patienten. Om patienten inte är bekväm så riskerar det att en 

relation inte upprättas mellan patienten och sjuksköterskan, och väsentlig information för 

patientens hälsa går förlorad.  

I tidigare forskning framkommer det att de immigrerade patienterna upplever att de 

nonchaleras när de uttrycker sin smärtupplevelse, och att sjuksköterskorna stereotypiserar 

deras sätt att uttrycka smärta på, på grund av deras nationalitet (Suurmond et al., 2011; 

Wikberg et al., 2012). Resultatet beskrev att vissa sjuksköterskor upplevde att patienterna 

överdrev med att uttrycka och uppskatta sin smärta, att dessa patienter hade en annan 

kulturell syn på smärtuttryck som avvek från det som sjuksköterskorna var vana vid. 

Språkbarriären var ytterligare en faktor som försvårade bedömningen av smärta för 

sjuksköterskorna, då smärtskattningen kräver även en verbal yttring, vilket patienterna 

saknade då de inte behärskade språket. Dessa faktorer försvårade för sjuksköterskorna att 

bedöma patientens smärta, och kunde vara missvisande, men även påverka patientens 

behandling av smärta negativt. Sjuksköterskorna har fyra ansvarsområden enligt de etiska 

koderna (Internation Council of Nurses, 2014), där ett av dessa ansvarsområden består av att 

lindra lidande hos patienten. Därför är det sjuksköterskans skyldighet att lindra patientens 

upplevelse av smärta. Resultatet bidrar därmed till en ökad medvetenhet kring betydelsen av 

sjuksköterskans ansvarsområde gällande att lindra patientens upplevelse av smärta.  

Sjuksköterskorna beskrev i resultatet att de immigrerade patienterna inte ville bli vårdade av 

det motsatta könet, vilket utgjorde ett hinder i vårdandet ibland. Sjuksköterskorna ansåg att 

denna aspekt försvårade vårdandet av dessa patienter då det blev svårt att bevara patientens 

integritet eftersom att det ibland var brist på personal, och sjuksköterskorna kunde inte 

beakta patientens önskan. I tidigare forskning beskriver kvinnliga patienter att de upplever 

denna aspekt som en utmaning i mötet med vården, då kontakten med det motsatta könet är 

begränsat inom deras kultur. Kvinnorna menar även att de upplever svårigheter i mötet med 

sjuksköterskorna, eftersom vissa sjuksköterskor saknar förståelse och kunskap vad gäller 

synsätt och förhållningssätt som existerar inom vissa kulturer mellan män och kvinnor 

(Hamilton & Essat, 2008; Degni et al., 2014). Leininger (2002b) beskriver i sin vårdteori att 

sjuksköterskor bör ha kännedom och insikt kring vilka värderingar och normer som gäller 

inom olika kulturer, då dessa kulturspecifika faktorer påverkar vårdandet.  

 



22 

Författarna till detta examensarbete anser att denna kunskap är av vikt, då sjuksköterskan i 

vissa fall kan ta hänsyn till patientens önskan av att vårdas av en kvinnlig vårdgivare. I vissa 

fall kan kollegorna av motsatta kön byta arbetsuppgifter så att man kan tillgodose patientens 

önskan/behov. Om det är en manlig sjuksköterska som vårdar en kvinna med dessa 

värderingar, då skulle han kunna byta patient med sin kvinnliga kollega. Detta kan vara en 

lösning, och kan medföra att patienten blir nöjd och bekväm, därav en relation mellan 

patienten och den kvinnliga sjuksköterskan kan upprättas.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde de immigrerade patienterna som 

familjeorienterade, vilket kunde vara problematiskt i vissa situationer när patienternas 

anhöriga inte tillämpade reglerna som gällde på avdelningen, så som besökstider. I tidigare 

forskning lyfter patienterna fram denna aspekt, och beskriver att de upplever det som 

någonting negativt när sjuksköterskorna begränsar antalet besökare som kommer för att 

hälsa på patienten på avdelningen. Patienterna vill att sjuksköterskorna ska visa förståelse 

och inte hindra deras anhöriga från att besöka de, då detta har en positiv inverkan på deras 

hälsa. De immigrerade patienterna nämner även att denna regel inte tillämpades för alla 

patienter och känner därmed att de särbehandlas, då sjuksköterskorna inte reagerade på 

antalet besökare som kom för att hälsa på de andra patienter, som hade samma ursprung 

som sjuksköterskorna (Hamilton & Essat, 2008). I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

framkommer det att hela befolkningen har rätt till vård på lika villkor, där ingen skall 

särbehandlas på grund av kulturella, religiösa, språkliga och sociala skillnader. Författarna 

till detta examensarbete poängterar att regeln kring besökstiderna bör tillämpas för alla 

patienter och inte enbart de immigrerade patienterna, då sjuksköterskan har skyldighet att ge 

vård på lika villkor till alla patienter. På våra sjukhus i Sverige finns det olika besökstider 

beroende på avdelning. Patientens anhöriga får komma på besök inom de tidsramen som 

underrättats på avdelningen. Anhörigas besök har en positiv inverkan på patientens 

tillfrisknande, därför är de anhörigas närvaro av stor betydelse. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna informerar anhöriga om besökstiderna och förklarar på ett begripligt sätt 

som är lätt att ta till sig om varför dessa regler finns. På detta sätt kanske patienterna och 

sjuksköterskorna får förståelse för varandra och etablerar ett ömsesidigt samarbete, där båda 

partens perspektiv tas hänsyn till och de möts halvvägs.  

Resultatet av de analyserade studierna visade att sjuksköterskorna saknade kunskaper 

gällande kulturella skillnader och värderingar hos patienterna. Kulturella värderingar 

innebar patienternas religion, genus perspektiv, familjtillhörighet och syn på hälsa och 

ohälsa. Sjuksköterskorna beskrev att avsaknaden av kulturell kunskap ledde till ett 

opersonligt vårdande. Tidigare forskning visar i samma sammanhang att sjuksköterskorna 

vårdar patienterna utan att ta hänsyn till deras kulturella perspektiv och behov, utan styrs 

istället av sina egna kulturella värderingar (Degni et al., 2014; Hamilton & Essat, 2008; 

Wikberg et al., 2012). Leininger (2002a) betonar vikten av att sjuksköterskor gör sig 

medvetna om att sina egna kulturella värderingar är individuella, och att dessa värderingar 

inte blir normgivande i den transkulturella omvårdnadens praxis. I resultatet framkom det 

att sjuksköterskor betonade behovet av att utbilda sig inom olika kulturer och att erhålla 

kulturell kompetens, detta för att utöka deras förståelse av kulturella skillnader samt utöka 

kvalitén på den transkulturella omvårdnaden. Resultatet visade även att sjuksköterskorna 

som erhöll kulturell kompetens upplevde sig trygga i mötet med immigrerade patienter, samt 
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att de var omtänksamma och öppna för patienternas kulturella värderingar. Tidigare 

forskning lyfter fram sjuksköterskornas behov av kunskap om kulturella skillnader och 

värderingar, samt vikten av sjuksköterskornas kulturella kompetens i vårdandet av patienter 

med en annan bakgrund (Degni et al., 2014; Hamilton & Essat, 2008). Leininger (2002a, 

2002b) beskriver att den transkultrulla omvårdnaden förutsätter att sjuksköterskor har 

kunskap om olika kulturer, men även kännedom kring patientens kulturella värderingars 

betydelse för lidande och välbefinnande. Leininger (2003) menar att kunskap om kulturella 

skillnader är effektiv i den transkulturella omvårdnaden, eftersom att det bidrar till en bättre 

förståelse om patientens kulturella värderingar som har betydande inslag i vårdande 

processen. I samma sammanhang hänvisar Leininger (2002b) till sin soluppgångsmodell 

som kan användas av sjuksköterskor som ett vägledande hjälpmedel i vårdandet av patienter 

med olika kulturella bakgrunder. Soluppgångsmodellen har som funktion att lyfta fram 

viktiga aspekter som är av betydelse för patienten i den transkulturella omvårdnaden. 

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som använts till examensarbetet var systematisk litteraturstudie med kvalitativ 

ansats enligt Evans (2002). Forsberg och Wengström (2016) understryker tillgängligheten av 

vetenskapliga artiklar inom intresseområdet som en förutsättning i utförandet av en 

systematisk litteraturstudie. Därför har författarna till detta examensarbete utfört en 

grundlig sökning i databaserna innan val av problemområde, för att försäkra sig om 

tillgängligheten av aktuella artiklar som kunde besvara examensarbetets syfte. Preliminär 

databassökning till föregående syftet, som var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

kommunikation med immigrerade patienter uppgav otillräckliga studier som kunde besvara 

examensarbetets syfte. Således valdes nuvarande syftet som var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda immigrerade patienter, då det fanns tillräckligt med studier med god 

kvalité inom området. I samma sammanhang bidrar genomförandet av litteraturstudier med 

vetenskapliga grunder att belysa de kunskapsluckor som finns kring problemområdet samt 

hur kunskapsläget kring problemområdet ser ut idag (Friberg, 2017; Polit & Beck, 

2016[2017]). Intervjustudier med sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården valdes initialt i 

besvarandet av examensarbetets syfte, men valet avfärdades eftersom genomförandet av 

processen skulle kräva mer tid än kursens schemalagda period. För att försäkra sig om att de 

valda studier till analysen håller en god vetenskaplighets grund samt undvika användandet 

av studier som inte är aktuella inom vårdvetenskapens riktlinjer, har författarna utgått från 

Fribergs (2017) kvalitetsgranskning kriterier i skattningen av artiklarnas kvalitet, se bilaga A. 

Kvalitetsgranskningen innebar fjorton kriterier där artiklarnas kvalitet poängsätts utifrån 

antal överensstämda kriterier i Fribergs granskningsfrågor, med minimalt ett poäng och 

maximalt fjorton poäng, se bilaga C.  

Evans (2002) metod valdes eftersom den ansågs vara lämplig för att besvara 

examensarbetets syfte men också för att metoden bestod av information och steg som 

uppfattades som okomplicerat och lättförståeliga. Författarnas tidigare erfarenheter på att 

inte ha arbetat med analysmetoder ansågs som en svaghet, däremot kunde svagheten 

omvandlas till en styrka där Evans analysmetod lästes enskilt flera gånger. Därefter 
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diskuterades metoden mellan författarna för att säkerställa att en djupare förståelse av 

metoden uppnåtts. Detta ledde till att analysmetodens steg utfördes med hög noggrannhet 

och kontroll. 

Insamlade material som valdes till examensarbetet består av vetenskapliga artiklar som 

söktes fram i databaserna CINAHL Plus och PubMed. Sökningen genomfördes initialt av 

författarna men svårigheter uppstod i att finna tillräckliga antal studier för att påbörja 

analysprocessen. En bibliotekarie på Mälardalens Högskola bokades för att stödja sökningen. 

Detta ansågs som en fördel, då bibliotekarien gav förslag på ord och sökfraser som kunde 

användas för att söka fram relevanta artiklar till examensarbetet. Avgränsningen till 

databaserna CINAHL Plus och PubMed kunde dock anses som en nackdel, eftersom 

användandet av andra databaser kunde ha bidragit till en ännu bredare grund i sökningen av 

artiklar. Databaserna CINAHL Plus och PubMed anses enligt Forsberg och Wengström 

(2016) vara lämpliga källor för sökningen av vetenskapliga artiklar, detta eftersom att dessa 

databaser utgör en bred bas inom omvårdnad som är kärnan i sjuksköterskors yrke. Med 

denna utgångspunkt ansågs användandet av databaserna CINAHL Plus och PubMed 

lämpliga, även artiklarna som hittades via databaserna ansågs vara passande för att 

sammanställa resultat till examensarbetet. Dessutom undersöktes referenslistan på valda 

artiklar för att hitta relevanta artiklar, varpå en artikel hittades. Artiklar söktes fram genom 

sökorden från Cinahl Major Headings och från Svensk MeSH. Booleska söktermer AND och 

OR samt trunkering med * användes även i sökningen för att tillämpa en bredare sökning av 

material. Detta ansågs som en styrka då sökningen på detta sätt avgränsade artiklar som ej 

var relevanta för examensarbetet.  

För att få en bredare perspektiv och öka examensarbetets relevans inom omvårdnad, gjordes 

ingen begränsning på val av land så länge artikelns originaltext står på engelska eller svenska. 

Att inte ha en geografisk begränsning i sökningen av artiklar ansågs som en styrka då 

sjuksköterskornas upplevelser kunde jämföras med varandra i olika länder. Enligt Polit och 

Beck (2016[2017]) innebär överförbarhet att resultatet på en kvalitativ studie kan föras över 

till andra människor eller andra sammanhang och kontext. Utvalda artiklar i 

examensarbetets studie genomfördes i åtta olika länder. Detta medförde i att överförbarheten 

i examensarbetet förstärktes, men samtidigt innebar det att överförbarheten försvagades i 

andra länder och kontinenter än utvalda artiklarnas länder. Samtidigt kunde tillämpandet av 

inga geografiska begränsningar anses som en svaghet då kärnan i sjuksköterskornas 

utbildningsprogram i Sverige skilde sig från Turkiet exempelvis. Detta enligt två turkiska 

studier som finns med i resultatet, där fokus på transkulturell omvårdnad saknas i 

sjuksköterskeprogrammet i Turkiet. Dessutom finns det även olikheter mellan Sveriges 

hälso- och sjukvårdsystem och andra länder. Detta innebär att aspekter som berör tillgång till 

tolk och olikheter i sjuksköterskeprogrammet i olika länder kunde påverka överförbarheten. 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det viktig att vid sökning av artiklar vara 

uppdaterad och medveten om hur kunskapsläget inom problemområdet ser ut idag. Forsberg 

och Wengström menar att på så sätt kan man undvika göra studier på redan besvarade 

problemområden, men även för att man ska använda sig av senaste studier till sin forskning. 

Enligt Förenta nationerna (2017) har antal internationell immigration ökat drastiskt jämfört 

med världens befolkning under de senaste tio åren. Statistiska centralbyrån (2018) 
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framställer även att en stor ökning av immigration har skett lokalt i Sverige de senaste fem 

till tio åren. Författarna har därför strävat efter att använda sig av aktuella studier inom 

problemområdet, både från Sverige och andra länder som publicerades mellan 2008-2019. 

Detta ansåg som en styrka och ökade dessutom överförbarheten. I samma sammanhang 

ansågs detta som en nackdel vid sökningen, då vetenskapliga artiklar som hade högre 

relevans för att besvara examensarbetets syfte framkom vid sökningen men exkluderades 

eftersom de var äldre än tio år.  

Totalt valdes ut tio kvalitativa artiklar utifrån inklusions och exklusionskriterier. Intresset 

och syftet med examensarbetet var att skaffa sig en djupare förståelse i sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter, och därmed ansågs sökandet av studier med kvalitativa 

metoder som en styrka i examensarbetet. I samma sammanhang kunde det anses som en 

svaghet då artiklar med ”mixed methods” metodiken exkluderades trots att de innehöll 

relevanta data till detta examensarbete. Dessa artiklar exkluderades då de innehöll både 

kvalitativa och kvantitativa data, som kan vara för komplicerat och tidskrävande för att 

urskilja. Bland de tio valda artiklarna fanns det en artikel som, förutom sjuksköterskors 

perspektiv, innehöll läkares perspektiv och en annan artikel som innehöll patient och 

fysioterapeutens perspektiv. Dessa två artiklar användes ändå vid analysen eftersom 

sjuksköterskornas upplevelser lyftes fram tydligt och oberoende av de andras perspektiv. 

Ytterligare valdes två artiklar till resultatet som behandlade specialistsjuksköterskors 

upplevelser. Dessa två artiklar inkluderades eftersom upplevelser av att vårda immigrerade 

patienter skiljer inte sig oavsett om man är en allmänsjuksköterska eller en 

specialistsjuksköterska. Dessutom påverkas inte upplevelserna av vårdandet av ens 

specialitet, vilket påvisades i de två artiklarna där sjuksköterskornas specialitet inte hade 

något inflytande på deras vårdande.  

Den beskrivande syntesmetoden i denna litteraturstudie enligt Evans (2002) bidrog till att 

det skapades en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser av att vårda immigrerade 

patienter, då metoden förutsätter att en minimal omtolkning av analyserade studierna görs 

för att tillförsäkra trovärdigheten. Polit och Beck (2016[2017]) menar att trovärdighet 

innebär att tolkning av en studies resultat eller budskap överenstämmer med ursprungskälla. 

Detta innebär att felaktig tolkning av studiers resultat undviks i högsta grad. Val av artiklarna 

utgick preliminärt från deras titel för att bedöma dess relevans till examensarbete. Därefter 

lästes artiklarnas abstrakt för att få en bild på artiklarnas innehåll. Sedan granskades utvalda 

artiklarna utifrån Fribergs (2017) granskningskriterier för att försäkra sig om att artiklarna 

uppfyllde vetenskaplighets krav i sina innehåll. Vidare riktades mer fokus på resultatdelen av 

utvalda artiklar där nyckelfynden plockades ut och markerades med olika färger i respektive 

artikel. Utvalda nyckelfynden kategoriserades i olika grupper och sorterades utifrån likheter 

och skillnader i artiklarna och även dess relevans till sjuksköterskornas perspektiv, som i 

detta fall är upplevelser av att vårda immigrerade patienter. Användandet av Evans 

beskrivande syntesmetod innebar att det uppstod svårigheter i fåtal gånger på att hålla sig till 

examensarbetes syfte utan egen tolkning av materialet. En annan nackdel med metoden var 

att svårigheterna uppstod även i benämningar av teman och subteman, som kunde avspegla 

textens innehåll samt avspegla kopplingen till examensarbetes syfte.  
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Författarnas egna förförståelse har även reflekterats och diskuterats för att inte påverka val 

av nyckelfynd samt examensarbetets resultat. Enligt Polit och Beck (2016[2017]) får inte 

personliga åsikter, förförståelser och erfarenheter framträda i genomförandet av en studie. 

Författarna beaktade sina förförståelser samt eftersträvade i att inneha ett objektiv 

förhållningssätt under arbetets gång. Detta ökade trovärdigheten. Teman och subteman fick i 

efterhand omformuleras under skrivandets process genom noggrann undersökning och 

upprepade sorteringar av nyckelfynden med teman och subteman. Författarna fick därmed 

läsa om artiklarna och syftet flera gånger samt bearbeta textinnehållet och rubrikerna för att 

inte spåra ur examensarbetets målsättning. Resultatets trovärdighet säkerställdes då vid 

beskrivning av resultatet citerades texter från originalstudier. Trovärdigheten på utvalda 

artiklar säkerställdes även genom att kontrollera artiklarnas kvalité utifrån Fribergs (2017) 

granskningsfrågor samt att de var peer-reviewed.  

I samma sammanhang kunde giltigheten säkerställas då författarna genomfört en noggrann 

genomgång av nyckelfynden samt teman och subteman. Dessutom fick författarnas 

förförståelse och erfarenheter av problemområdet synliggöras, detta genom reflektioner och 

diskussioner för att inte ha en direkt inverkan på examensarbetets giltighet. Enligt Polit och 

Beck (2016[2017]) innebär giltighet ett mått på om studiers resultat och slutsatser utgår från 

insamlade material som är trovärdiga och av god kvalité. Giltigheten på examensarbetets 

resultat säkerställdes även då utvalda artiklar som användes till resultatet innebar god kvalité 

utifrån Fribergs (2017) granskningskriterier. Detta kunde ses som en styrka då en ökad 

förståelse av fenomenet som undersökts har uppnåtts hos författarna till detta 

examensarbete.  

Enligt Polit och Beck (2016[2017]) innebär tillförlitlighet förutsättningar som kan medföra 

att en studies resultat går att mäta upprepade gånger och ändå få samma resultat under 

samma förutsättningar. Tillförlitligheten i examensarbetets resultat stärktes genom en tydlig 

beskrivning av analysmetoden, granskningskriterier samt inklusions och exklusionskriterier. 

Genom att använda pålitliga och lämpliga databaser i sökningen av kvalitativa studier, 

granskningen av utvalda material samt upprepade genomgång av textinnehållet kunde 

tillförlitligheten uppfyllas. Under examensarbetets skrivandeprocessen har 

handledningstillfällen varit till stor hjälp. Detta ansågs som en styrka eftersom handledarnas 

feedback och kommentarer har bidragit till en utveckling av nya perspektiv. Upprepade 

genomgång av reflektioner och tankar mellan författarna, utifrån de nya perspektiven ansågs 

som en styrka då detta medförde att tillförlitligheten i examensarbetet ökade.  

Under skrivandetsprocess har författarna strävat efter att ha innehållet och strukturen 

läsvänligt, därför har studiekamraternas hjälp vidtagits. Detta med syfte att undvika 

misstolkningar, missuppfattningar och onödiga upprepningar av texter i innehållet. 

6.3 Etiskdiskussion 

Bevarandet av en vetenskaplig grund och god kvalité i examensarbetet har eftersträvats, 

genom att se till att datamaterial som används i arbetet följer forskningsetiska riktlinjer. Alla 

utvalda artiklar till resultatet innebar etiska överväganden och godkännande av deltagare i 
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studierna som säkerställde deras anonymitet. Utvalda artiklar har även lästs flera gånger och 

jämförts med textinnehållet för att säkerställa att förfalskningar och plagiat inte skett. Detta 

ansågs som en förutsättning i att inkludera studier till examensarbetet, för att hålla 

riktlinjerna för hederlighet och redlighet (Codex, 2017; Polit & Beck, 2016[2017]). Dessutom 

har all datamaterial som använts i detta examensarbete refererats i enlighet med APA-

system, varpå kontroll av riktigheten av datamaterial kan säkertällas av läsaren. Egna 

förförståelsens inverkan på val av datamaterial synliggjordes i en tidig fas av skrivprocessen, 

och medvetandegjordes efter diskussion för att inte prägla examensarbetets grund. Därför 

eftersträvades ett objektivt förhållningsätt under arbetets gång. Med syfte att öka 

trovärdigheten, minska risker för omtolkningar samt kontrollera källa har citat använts i 

resultatet och presenterats på sitt originalspråk, med noggrann referenshantering till 

ursprungsartiklarna enligt APA-system. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

immigrerade patienter. Resultatet visade att vårdandet av immigrerade patienter var 

komplext inom flera aspekter. Sjuksköterskorna upplevde sig vara otillräckliga och kände att 

de inte var kvalificerade för att vårda immigrerade patienter. Sjuksköterskorna upplevde ett 

större behov av kunskap och kompetens inom området för att kunna ge en individanpassad 

omvårdnad på lika villkor. Sjuksköterskornas fördomar och förhållningssätt gentemot de 

immigrerade patienterna framkom i resultatet. Denna negativa inställning kan vara baserat 

på okunnighet och bör därmed synliggöras, för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för 

vårdandet av immigrerade patienter. Dessa faktorer tyder på att ett ökat behov av kunskap 

och kompetens kring immigrerade patienter behövs, för att ge en så optimal vård som 

möjligt. Resultatet visade att detta kan uppnås genom utbildningar med fokus på 

transkulturell omvårdnad. Med Leiningers soluppgångs modell som utgångspunkt kan 

sjuksköterskorna utveckla och utöka sin kunskap, samt kompetens. Resultatet visade även att 

sjuksköterskorna använde olika strategier som kroppsspråk, enkla fraser, och Google 

translate för att kunna kommunicera med patienterna. Dessa metoder kan vara till hjälp och 

underlätta de svårigheter som uppstår i samband med språkskillnader. Information på olika 

språk i form utav inspelningar, broschyrer och dylikt är till fördel för sjuksköterskan och 

patienten när ett gemensamt språk inte talas. Dessa strategier hjälper sjuksköterskan att 

praktisera sin skyldighet gentemot patienten, det vill säga att vårda alla patienter på lika 

villkor oavsett språkskillnader och eftersträva en individanpassad omvårdnad. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Sjuksköterskorna upplever att deras kunskap och kompetens av att vårda immigrerade 

patienter är otillräcklig. Därför behövs mer forskning och kunskap inom området, för att 
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sjuksköterskorna ska känna sig trygga i sin roll med att vårda immigrerade patienter. I 

Sverige ingår kurser som berör transkulturell omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen, men 

det bör läggas större fokus på denna aspekt inom utbildningen då Sverige i dagsläget 

utvecklats och de immigrerade patienterna ökat i antal. Sjuksköterskorna vårdar allt fler 

immigrerade patienter, och behöver därmed vara tillräckligt utrustade med kunskap och 

kompetens för att kunna ge en individanpassad omvårdnad. Författarna upptäckte att det 

fanns otillräckligt med forskning vad gäller patientens perspektiv, de immigrerade 

patienternas upplevelser av en individanpassad omvårdnad. Detta skulle vara ett intressant 

och angeläget forskningsområde för att utveckla och utöka sjuksköterskornas förståelse för 

patientens perspektiv och kompetens i vårdandet av immigrerade patienter. 
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 

Nedan följer kvalitetsgransknings kriterier enligt Friberg (2017) i granskningsprocessen på utvalda artiklar. 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

• Är syftet klart formulerat? 

• Är metoden beskriven? 

• Är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Är resultatet relevant? Vad visar resultatet? 

• Har författarna tolkat studiens resultat? 

• Finns det författarnas argument? Hur argumenterar författarna? 

• Finns det etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden?



1 

BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

 

Nr. Författare, år, land, tidskrift Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgrans

kning 

(Friberg, 2017) 

1. Dogan H, Tschudin V, Hot I, & 

Ozkan I. (2009) 

 

Tyskland 

 

Nursing Ethics 

 

Patients’ 

transcultural 

needs and carers’ 

ethical responses 

 

Syftet var att utforska 

tysk vårdpersonals 

upplevelser av att vårda 

turkiska patienter samt 

vilka hinder uppstod i 

vårdandet. 

Kvalitativt 

forskningsprojekt 

baserad på JA/NEJ 

svarsalternativ samt 

öppna frågeformulär 

 

Analysmetod: 

innehållsanalys 

 

n= 150 deltagare varav: 

n= 50 turkiska patienter, 

n= 50 tysk-

sjuksköterskor och n= 50 

tysk-fysioterapeuter 

Resultatet visade att 

bristande kommunikation 

på grund av 

språkbarriären utgjorde 

ett hinder i mötet mellan 

sjuksköterskorna och 

patienterna. Denna faktor 

ledde till att vissa 

patienter fick fel 

bedömningar och 

behandlingar. Resultaten 

visade även att kulturella 

aspekter hade inflytande i 

vårdandet.  

10/14 



2 

2. Eklöf, N., Hupli, M., & Leino-

Kilpi, H. (2015) 

 

Finland 

 

Public Health Nursing 

Nurses' 

perceptions of 

working with 

immigrant 

patients and 

interpreters in 

Finland. 

 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av tolkens 

inflytande i vårdandet av 

immigrerade patienter. 

Kvalitativ studie baserad 

på intervjuer med öppna 

frågor. 

Analysmetod: induktiv 

innehållsanalys. 

n= 8 sjuksköterskor som 

jobbar inom 

primärvården. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor betonade 

vikten av att beakta 

faktorer som tolkarnas 

professionella kunskap 

och professionell roll i 

mötet med immigrerade 

patienter. Vidare visade 

resultaten att 

patientsäkerhet och 

integritet ska även tas 

hänsyn till i val av tolk. 

 

10/14 

3. Fatahi, N., Mattsson, B., 

Lundgren, S., & Hellström, M. 

(2010). 

 

Sverige 

 

Journal of Advanced Nursing 

Nurse 

radiographers' 

experiences of 

communication 

with patients 

who do not 

speak the native 

language. 

 

Syftet var att beskriva 

röntgensjuksköterskors 

upplevelser av mötet 

med immigrerade 

patienter som inte talade 

svenska. 

 

 

 

Kvalitativ studie baserad 

på fokusgrupp intervjuer 

med öppna och djupa 

frågor. 

Analysmetod: kvalitativ 

innehållsanalys. 

n= 11 

röntgensjuksköterskor. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor påpekade 

vikten av tolken som länk 

mellan sjuksköterskorna 

och immigrerade 

patienter för en optimal 

vårdkvalité. 

Sjuksköterskorna menade 

att vissa undersökningar 

krävde närvaron av tolken 

för att undvika 

vårdskador under och 

efter undersökningarna. 

11/14 



3 

4. Ian, C., Nakamura-Florez, E., & 

Young-Me Lee. (2016) 

 

U.S.A 

 

Applied Nursing Research 

Registered 

nurses' 

experiences with 

caring for non-

English speaking 

patients. 

 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av vårdandet 

för icke-engelsk talande 

patienter. 

Kvalitativ explorativ 

studie baserad på öppna 

frågeformulär. 

Analysmetod: 

innehållsanalys. 

n= 17 sjuksköterskor som 

jobbar på en 

akutvårdsavdelning. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna 

upplevde vårdandet av 

patienterna var 

ansträngande och 

frustrerande för att det 

var tidskrävande. Behov 

av tolk lyftes fram av 

sjuksköterskorna. 

Resultatet visade även att 

sjuksköterskorna 

upplevde att vårdandet av 

patienterna utvecklade 

sina arbetssätt på att ta 

hänsyn till patienternas 

behov utifrån kulturella 

aspekter.  

9/14 

5. Jones SM. (2008) 

 

U.S.A  

 

Journal of Emergency Nursing 

 

Emergency 

nurses’ caring 

experiences with 

Mexican 

American 

patients  

 

Syftet var att förstå akut 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

mexikansk-amerikanska 

patienter. 

Kvalitativ 

fenomenologisk ansats 

baserad på intervjuer 

med öppna frågor. 

 

Analysmetod: 

innehållsanalys 

n= 5 sjuksköterskor som 

jobbar på en 

Resultatet visade att 

språkbarriären utgjorde 

den största faktorn för 

bristande omvårdnad och 

kontinuitet för 

patienterna. Tillgång till 

tolk var inte alltid lätt. 

Resultaten visade även att 

användandet av anhöriga 

som resurs var inte alltid 

etisk rätt i diskussion om 

12/14 
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akutvårdsavdelning. känsliga ämnen med 

patienterna.  

 

6. Krupić, F., Gribić, K., Čustović, S., 

Hamrin Senorski, E., & 

Samuelsson, K. (2018) 

 

Sverige 

 

Medicinski Glasnik (Zenica) 

Immigrant 

patients in brief 

meetings with 

anaesthetist 

nurses - 

experiences from 

perioperative 

meetings in the 

orthopaedic 

setting 

 

Syftet var att utforska 

narkossjuksköterskors 

upplevelser av möten 

med immigrerade 

patienter i perioperativa 

sammanhang. 

Kvalitativ studie baserad 

på intervjuer med öppna 

frågor. 

Analysmetod: kvalitativ 

innehållsanalys. 

n= 18 

narkossjuksköterskor 

som jobbar på operation. 

Resultatet visade 

narkossjuksköterskornas 

olika utmaningar i möten 

med olika immigrerade 

patienter. Dessa 

utmaningar innebar att 

sjuksköterskorna fick 

förberedda sig dagen 

innan möten med 

patienter. Kulturella och 

språkliga aspekter samt 

tidsbrist i möten med 

immigrerade patienter var 

också en del av 

utmaningarna som 

sjuksköterskorna 

upplevde. 

9/14 



5 

7. McCarthy, J., Cassidy, I., Graham, 

M. M., & Tuohy, D. (2013) 

 

Irland 

 

British Journal of Nursing 

Conversations 

through barriers 

of language and 

interpretation 

 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

kommunikations 

betydelse i vårdande av 

patienter från andra 

kulturer. 

Kvalitativ, deskriptiv och 

explorativ studie baserad 

på semi-strukturerade 

intervjuer med 

öppnafrågor. 

Analysmetod: Tematisk 

analys  

n= 7 sjuksköterskor som 

jobbar inom sjukvården 

varav: 

n=5 allmänna 

sjuksköterskor och n=2 

psykiatrisjuksköterskor 

Resultatet visade vikten 

av den språkliga aspekten 

för en optimal vård. 

Resultaten betonade även 

vikten av tolkens 

tillgänglighet och 

professionell kunskap för 

att etablera patient-

sjuksköterska relation 

samt öka vårdkvalitén. 

9/14 

8. Nielsen, B., & Birkelund, R. 

(2009) 

 

Danmark 

 

Scandinavian Journal Of Caring 

Sciences 

 

Minority ethnic 

patients in the 

Danish 

healthcare 

system – a 

qualitative study 

of nurses’ 

experiences 

when meeting 

minority ethnic 

patients 

 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda 

patienter med en 

minoritets etnisk 

bakgrund. 

Kvalitativ, deskriptiv och 

explorativ studie baserad 

på intervjuer och 

observationer. 

Analysmetod: deskriptiv 

fenomenologisk 

dataanalys. 

n=4 sjuksköterskor som 

jobbar inom slutenvård. 

Resultatet visade att 

patienternas bristande 

språkkunskaper utgjorde 

ett hinder i vårdandet. 

Resultatet visade även 

sjuksköterskornas behöv 

av utbildning inom andra 

kulturer, samt behov av 

stöd i vårdandet i form av 

resurser som 

professionella tolk. 

10/14 
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9. Nkulu Kalengayi, F. K., Hurtig, 

A.-K., Ahlm, C., & Ahlberg, B. M. 

(2012) 

Sverige 

 

BMC Health Services Research 

 

“It is a challenge 

to do it the right 

way”: an 

interpretive 

description of 

caregivers’ 

experiences in 

caring for 

migrant patients 

in Northern 

Sweden 

 

Syftet var att undersöka 

vårdpersonals 

upplevelser av att vårda 

immigrerade patienter i 

norra Sverige, samt vilka 

utmaningar som uppstod 

i vårdandet. 

Kvalitativ och deskriptiv 

studie baserad på semi-

strukturerade intervjuer 

och observationer. 

Analysmetod: Tematisk 

innehållsanalys  

n= 10 vårdpersonal 

varav: n=2 

sjuksköterskor 

Resultatet visade 

utmaningar som 

kulturella och religiösa 

aspekter i vårdandet. 

Sjuksköterskorna såg 

patienterna som en 

heterogen grupp som 

innehar olika social, 

kulturella och religiösa 

perspektiv. Även 

språkbarriären lyftes upp 

som ett hinder för 

vårdande av patienterna.  

10/14 

10. Plaza del Pino, F. J., Soriano, E., 

& Higginbottom, G. M. A. (2013) 

 

Spanien 

 

BMC Nursing 

Sociocultural 

and linguistic 

boundaries 

influencing 

intercultural 

communication 

between nurses 

and Moroccan 

patients in 

southern Spain: 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda 

immigrerade 

marockanska patienter, 

samt vilka barriärer 

uppstod i vårdandet. 

Kvalitativ studie baserad 

på semi-strukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Analysmetod: kvalitativ 

innehållsanalys. 

n= 32 sjuksköterskor 

som jobbar inom 

slutenvård. 

Resultatet visade att 

social, språkliga och 

kulturella aspekter 

påverkade vårdandet av 

patienterna. Detta då 

sjuksköterskornas 

förförståelsen byggdes av 

fördomar och 

stereotypiska antaganden. 

Resultaten lyfte fram 

vikten av kunskap inom 

kulturell omvårdnad för 

att öka immigrerade 

12/14 



7 

a focused 

ethnography 

 

patienterna vårdkvalité. 

11. Sevinç, S. (2018) 

 

Turkiet 

 

Journal of Transcultural Nursing 

Nurses’ 

Experiences in a 

Turkish Internal 

Medicine Clinic 

With Syrian 

Refugees. 

 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

syriska flyktingar inom 

slutenvård 

Kvalitativ och deskriptiv 

studie baserad på semi-

strukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Induktiv 

innehållsanalys 

n= 10 sjuksköterskor 

som jobbar inom 

slutenvård 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor upplevde 

svårigheter i 

kommunikationen med 

patienter på grund av 

språkliga barriärer, detta 

ledde till 

missbedömningar och 

sämre vårdkvalité i 

jämförelse med vårdandet 

av medborgare. 

9/14 



8 

12. Yilmaz, M., Balci, A., Altiok, M., 

Türkles, S., Ôzcan, A., & Kuyurtar, 

F. (2013) 

 

Turkiet 

Journal of Alternative 

Perspectives in the Social 

Sciences 

Turkish Nurses’ 

Experiences of 

Caring For 

Migrant Patients 

 

Syftet var att identifiera 

sjuksköterskor 

upplevelser av vårdandet 

av immigrerade 

patienter. 

Kvalitativ och deskriptiv 

studie baserad på 

fokusgrupp intervjuer. 

Analysmetod: 

innehållsanalys 

n= 48 sjuksköterskor 

som jobbar inom 

slutenvården. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter i 

kommunikationen med 

patienterna och deras 

anhöriga på grund av 

språkbarriären. 

Sjuksköterskorna 

betonade behovet av 

utbildning och stöd för att 

lösa dessa problem. 

9/14 
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