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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sverige har utvecklats till ett land med stor etnisk variation. Tidigare forskning 

visar att kunskap om patientens etnicitet har betydelse för omvårdnadens kvalité och att det 

är sjuksköterskans ansvar att säkerställa att alla patienter oavsett etnicitet får god och 

individanpassad vård.  Forskningen visar också att patienter med en annan etnicitet löper 

högre risk att utveckla ohälsa. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med annan etnicitet. Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie med 

deskriptiv syntes. Resultat: Resultatet visade att kommunikationsbarriärer, etniska krockar 

och resursbrist av olika former är den största utmaningen för att ge transkulturell 

omvårdnad. Samtidigt visar resultatet att sjuksköterskor det utvecklas på att professionellt 

plan genom att deras medvetenhet om etnicitetens betydelse för att kunna ge holistisk vård 

blev bättre när de vårdade patienter med annan etnicitet. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde 

det utmanande att ge god omvårdad till patienter med annan etnicitet. Kunskap om 

transkulturell omvårdnad är en viktig nyckel för att ge holistisk vård. Sjuksköterskorna 

upplevde att mer kunskap om transkulturell omvårdnad och mer resurser i form tid, 

utbildning och tillgång till professionella tolkar upplevdes som de viktigaste faktorerna för att 

uppnå målet att ge god och individanpassad omvårdnad.  

Nyckelord: etnicitet, kvalitativ, sjuksköterskors upplevelser, transkulturell omvårdnad.  

 

ABSTRACT 

Background: Sweden has developed to a country with great ethnic variation. Previous 

research shows that knowledge about the patient’s ethnicity is important for the quality and 

it’s the nurse’s responsibility to ensure that the patient gets god care regarded what ethnicity 

the patients belong to. Research shows that patients with different ethnicity then the majority 

has a larger ability to develop illness. Purpose: To describe nurse’s experiences of caring for 

patients with different ethnicity. Method: A systematic literature review with descriptive 

syntheses. Results: The result showed that communication barriers, ethnic collision and 

lack of recourses is the greatest challenge for nurses to provide transcultural care. But at the 

same time nurse’s experienced that they evolved in a professional level when they 

experienced that their awareness of the importance of ethnicity as a key too holistic acre. 

That knowledge got better when they cared for patients with another ethnicity. Conclusion: 

Nurse’s experienced that it’s challenging to provide god care to patients with different 

ethnicity. Knowledge of transcultural care is an important key to holistic care. The nurse’s 

experienced that more knowledge about transcultural care and more recuses in form of time, 

education and access to professional interpreter as important elements to reach the goal to 

provide good and individualized care.  

Keywords: ethnicity, nurse’s experiences, transcultural care, qualitative. 

 



INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................1 

2.1 Centrala begrepp ..................................................................................................... 1 

2.1.1 Etnicitet ............................................................................................................ 1 

2.1.2 Kommunikation ................................................................................................ 2 

2.1.3 Transkulturell omvårdnad ................................................................................. 3 

2.1.4 Upplevelser ...................................................................................................... 3 

2.2 Etnisk mångfald och dess betydelse ..................................................................... 3 

2.2.1 Etnisk mångfald i världen ................................................................................. 3 

2.2.2 Etnisk mångfald i Sverige ................................................................................. 4 

2.3 Tidigare forskning ................................................................................................... 5 

2.3.1 Vårdande av patienter med annan etnicitet ...................................................... 5 

2.3.2 Etnicitet ur ett patientperspektiv ....................................................................... 5 

2.3.3 Språkbarriärer och etniska krockar ur ett patientperspektiv .............................. 6 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv ................................................................................. 7 

2.4.1 Transkulturell omvårdnad – tankar och begrepp .............................................. 7 

2.4.2 Transkulturell omvårdnad utifrån ett koncensusbegrepp .................................. 8 

2.5 Lagar, riktlinjer och värdegrunder .......................................................................... 8 

2.6 Problemformulering ................................................................................................ 9 

3 SYFTE .............................................................................................................................9 

4 METOD ............................................................................................................................9 

4.1 Urval och datainsamling ........................................................................................10 

4.2 Dataanalys och genomförande ..............................................................................11 

4.3 Etiska överväganden ..............................................................................................12 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 13 

5.1 Kommunikationsbarriärer ......................................................................................14 

5.1.1 Att vårda utan ett gemensamt språk ................................................................14 

5.1.2 Att vårda med hjälp av tolk ..............................................................................15 



5.2 Utmaningar i den professionella rollen .................................................................16 

5.2.1 Upplevelser av otillräcklighet ...........................................................................16 

5.2.2 Upplevelser av negativa attityder ....................................................................16 

5.2.3 Upplevelser av etniska krockar .......................................................................17 

5.3 Upplevelser av möjligheter ....................................................................................18 

5.3.1 Upplevelser av förståelse ................................................................................18 

5.3.2 Upplevelser av trygghet ..................................................................................18 

5.3.3 Upplevelser av personlig utveckling ................................................................19 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 20 

6.1 Metoddiskussion ....................................................................................................20 

6.1.1 Etikdiskussion .................................................................................................22 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................22 

7 SLUTSATS .................................................................................................................... 25 

7.1 Förslag på vidare forskning ...................................................................................25 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 26 

 

BILAGA A; SÖKMATRIS FÖR ARTIKLAR I RESULTATET 

BILAGA B; GRANSKNINGSPROTOKOLL 

BILAGA C; ARTIKELMATRIS 

 

 

 



 1  

1 INLEDNING 

Intresset för vad sjuksköterskor upplevt i vårdandet av patienter med annan etnicitet väcktes 

genom den verksamhetsförlagda utbildningen samt genom en teoretisk kurs i omvårdnad i 

ett mångkulturellt samhälle. Examensarbetets författare upplever att vården i Sverige idag 

består av människor med en bred etnisk variation. En del sjuksköterskor under den 

verksamhetsförlagda utbildningens placeringar beskrev att de upplevde att det var mer 

utmanande att vårda patienter med annan etnicitet och andra uttryckte åsikter om på 

patienters beteende och relaterade det till patientens etniska bakgrund. En patients smärta 

blev exempelvis negligerad på grund av att det var sjuksköterskans upplevelse att patienter 

med samma etniska bakgrund som patienten i fråga tenderade att överdriva sin smärta för 

att få uppmärksamhet. Detta väckte frågor hos examensarbetets författare i huruvida det 

påverkar den vårdandet relationen om patienten och sjuksköterskan inte har samma 

etnicitet. Skulle det i så fall kunna innebära att patienter får sämre vård, vilket i så fall skulle 

kunna leda till att onödigt lidande kan uppstå. Målet med detta examensarbete är att 

beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med annan etnicitet med 

förhoppningen att lära av den evidensbaserad kunskap som finns samt att bidra med ny 

kunskap i ämnet. Som blivande sjuksköterska upplevs ämnet intressant för att uppnå målet 

att alla människor, oavsett bakgrund ska få god vård utifrån sina egna förutsättningar.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras inledningsvis de begrepp som är centrala i detta examensarbete. 

De följs sedan av den etniska mångfaldens betydelse, tidigare forskning, vårdvetenskapligt 

perspektiv, styrdokument och avslutas slutligen med problemformuleringen. 

2.1 Centrala begrepp 

Här presenteras de olika begrepp som är centrala i detta examensarbete. Begreppen är 

etnicitet, kommunikation, transkulturell omvårdnad och upplevelser.  

2.1.1 Etnicitet 

Etnicitet kommer enligt Svensk ordbok från det grekiska ordet ”ethnos” som betyder folk. 

Ordet använts för att definiera människor från en viss etnisk grupp. Det är behjälpligt för att 

kunna urskilja gemensamma faktorer som en grupp människor delar, som exempelvis 

beteende och livsåskådning. Det finns idag ingen klar definition på hur ordet bör användas. 

Det finns dock flera teorier utifrån olika vetenskapliga perspektiv om hur ordet kan 

definieras. Peterson och Ålund (2008) beskriver att etnicitet är svårdefinierat men de 

faktorer som vanligtvis brukar känneteckna en etnisk grupp är att de talar samma språk, har 
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en gemensam historia, liknande kultur, seder, värderingar och sociala kodex. Alla dessa 

faktorer skulle kunna skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap hos individen. Westin 

(2008) beskriver att språk brukar vara den faktor som människor först kommer att tänka på 

när det gäller att definiera vad som särskiljer olika etniska grupper. Om det verkligen 

förhåller sig så är dock omtvistat. Detta kan vara både sant och osant, då ett gemensamt 

språk inte ensam kan utgöra grunden för samhörighetskänsla mellan människor. Men likvärt 

är det en central del av den etniska gemenskapen. Herlitz (2010) beskriver att människor ofta 

är omedvetna om vad som är just etniskt specifikt för dem. Det kan oftare vara lättare för en 

person med en annan etnicitet att definiera vad som utmärker en annan etnisk grupp. 

Exempel på sådant som kan skilja mellan olika etniciteter som människor sällan reflekterar 

över mer än vid mötet med andra etniciteter är vilket avstånd vi håller när vi samtalar med 

människor, röstvolym och vad som är accepterat att tala om offentligt. Detta beror på att 

många av våra handlingar sker naturligt och vi reflekterar inte över att andra människor 

skulle kunna göra, tänka eller uppleva något annorlunda. Utan kunskap om etnicitetens 

betydelse är det lätt att missförstånd uppstår. Samtidigt är det viktigt att vi inte ”sätter 

etiketter” på människor. Det vill säga att vi börjar förklara och koppla samman en människas 

hela beteende enbart utifrån hens etnicitet. En människas hela beteende kan aldrig tillskrivas 

hennes etnicitet, utan etniciteten utgör en del av varje unik människa.  

2.1.2 Kommunikation 

Kommunikation definieras enligt Svenska Akademin Ordbok som den form av 

utbytande/överförande av information som sker mellan växter, djur och människor. 

Kommunikation kräver någon form av kod. Enligt Hansen (2007) finns det redan vid 

födelsen ett behov av att kunna kommunicera för att få sina behov tillfredsställda. 

Kommunikation är dock mer än språk. En människa behöver även kunskap om kultur, socialt 

samspel och historia för att till fullo kunna förstå allt som sägs. Kommunikationsproblem 

uppstår när en individs möjligheter att förmedla sina behov, begär och problem till sin 

omgivning misslyckas. Att inte kunna förmedla sig eller förstå vad som händer är en källa till 

frustration och problem. Exempelvis kan en person som tala svenska men ha en annan etnisk 

bakgrund ha en skild syn på exempelvis vård, hälsa och ohälsa. Därför är det av vikt att 

sjuksköterskans reflekterar över det som inte sägs verbalt, även om det är viktigt att 

sjuksköterskan har i åtanke att även icke verbal kommunikation kan skilja mellan olika 

etniciteter. Stier (2008) beskriver att den icke verbala kommunikationen kan ske genom 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonfall, blickar och rörelser som kan ge en mer nyanserad bild 

av patienten. 
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2.1.3 Transkulturell omvårdnad 

Teorin om transkulturell omvårdnad skapades med målet att alla människor ska få tillgång 

till individuell och holistisk vård. För att kunna uppnå holistisk omvårdnad är det nödvändigt 

för sjuksköterskan att vara transkulturellt kompetent i sitt vårdande. För att vårda 

transkulturellt behöver sjuksköterskan vara medveten om alla de kulturspecifika aspekter 

som påverkar en människas vårdbehov. Kulturspecifika aspekter är exempelvis, kön, ålder, 

livsåskådning, seder, ekonomi, utbildning och etnicitet (Leininger, 2002). Holistisk vård kan 

uppnås genom att bejaka en människas behov, begär och problem. Det kan bara bli möjligt 

om sjuksköterskan förstår och vårdar med hänsyn till etnicitetens betydelse för människas 

behov, begär och problem. Sjuksköterskan behöver även vara medveten om hur hens egna 

etniciteter påverkar hens sätt att se på världen då emic är central vid transkulturellt 

omvårdnad. Emic innebär att sjuksköterskan försöker förstå och ta till sig patientens etniska 

behov utan att pålägga sina egen etniska värderingar (Leininger & McFarland, 2006). 

2.1.4 Upplevelser 

Upplevelse definieras enligt Svenska Akademins Ordbok och i detta examensarbete 

definieras upplevelser som sådant som upplevts och sålunda påverkar en människas sätt att 

vara, tänka och känna. Det syftar till något en person själv varit med om. Dahlberg och 

Segersten (2010) beskriver att upplevelser är unika från människa till människa. Dock kan 

det finnas mönster, att exempelvis människor med liknande etnisk bakgrund, ålder, kön etc. 

kan uppleva en situation på ett likartat sätt. Således kan flera individers samlade upplevelser 

ligga till grund för att skapa nytt forskningsmaterial. 

2.2 Etnisk mångfald och dess betydelse 

Nedan presenteras den etniska mångfalden i världen och i Sverige samt dess betydelse för 

vården.  

2.2.1 Etnisk mångfald i världen 

Tidigt i den mänskliga historien har vi människor ständigt rört på oss. Detta har resulterat i 

att olika etniska grupper formats till följd av varierad mix av möten mellan olika etniska 

grupper. Det finns därför ingen klar gräns vad det är som skiljer en etnisk grupp från en 

annan. Med dagens moderna teknik kan vi dock förflytta oss mycket längre och snabbare än 

dåtidens människor kunde. Vi är också fler vilket gör att exempelvis en stor immigrationsvåg 

märks tydligare. Vår etnicitet tycks dock inte vara något som måste vara bestående från 

generation till generation, inte ens bestående under ett människoliv. Både Nord- och 

Sydamerika och Oceanien styr idag av ättlingar till immigranter från hela världen. Och som 

inte allt för länge sedan tog till vapen mot sitt etiska ursprung för att värna om det nya 

etniska samhälle som växt fram genom blandning av människor med varierande etnicitet. 

Detta tyder på att etnisk tillhörighet inte är liktydigt med att alla individer håller fast vid sin 

etniska identitet utan att den är föränderlig (Hellgren, 2008). I vår moderna tid blir det 
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vanligare att vi förändrar vår etniska identitet eller har flera etniska identiteter. Eller att 

människor upplever att det saknar etnicitet. Visa barn till invandrare har beskrivit att de 

känner sig identitetslösa för att de exempelvis inte är ”äkta” svenskar men inte heller helt 

delar många faktorer som kan vara utmärkande för just den etnicitet deras föräldrar 

identifierar sig med (Stier, 2008). För vårdens del innebär det att allt fler vårdas eller vårdar 

personer med annan etnicitet än de själva. Detta innebär att vårdare och patient kanske talar 

olika språk och har helt olika sätt att se på både världen och vården. Den moderna 

sjuksköterskan står därför inför utmaningen att även under dessa förutsättningar ge en god 

vård. Detta i form av att sjuksköterskan och patienten kan ha utifrån sina olika etniciteter en 

mycket varierande syn på vad god omvårdnad är (Hanssen, 2007). Jahren-Krisoffersen och 

Nortvedt (2005) beskriver att en förutsättning för god omvårdnad är att patienten har 

förtroende för sjuksköterskans kompetens. Om patienten och sjuksköterskan utifrån sina 

olika etniska perspektiv har olika syn på vad som utmärker kompetens finns stor risk att 

vårdlidande uppstår. 

 

2.2.2 Etnisk mångfald i Sverige 

Sverige har under de sista hundra åren genomgått en förändring i sin 

befolkningssammansättning. Sverige har gått från att vara ett land med några få etniska 

grupper till att ha invånare som är födda i 168 nationer. I slutet av 2017 är 18,5 % av Sveriges 

befolkning, vilket motsvarar ungefär 1,9 miljoner människor, födda utanför Sverige. Från 

1930-talet fram tills 2016 var Finland det vanligaste födelselandet hos det utlandsfödda men 

passerades 2017 av Syrien. De senaste åren har antalet asylsökande till Sverige ökar kraftigt. 

År 2014 sökte 126 966 människor från 168 olika länder asyl i Sverige. Den största gruppen 

utgjordes då av politiska flyktingar från Syrien och Afghanistan (Statistiska centralbyrån, 

2018). Enligt Hellgren (2008) talas det idag om att Sverige är ett mångkulturellt samhälle, 

den definitionen gör anspråk på att Sverige idag består av många olika etniska grupper som 

tillsammans bygger ett nytt land och formar tillsammans en ny social gemenskap där alla har 

samma möjligheter oavsett etniskt ursprung. Detta dock inte sant. Sverige består visserligen 

av människor från många etniska grupper men det är det svenska samhället och det etniska 

svenskarna som dominerar i allt från maktpositioner till hälsa. Sos-rapport (2000) visar att 

människor med annan etnicitet än svensk har en ökad risk för ohälsa. Det framträdde också 

att ju fler etniska faktorer som skilde dem från sådant som är typiskt för svensk etnicitet 

ökade antalet riskfaktorer och ohälsan. Det innebär att polacker i allmänhet är friskare än 

iranier och iranier är friskare än somalier. Det visade sig dock att personer med annan 

etnicitet som hade en god ekonomi och goda sociala förankringar hade lika bra hälsa som de 

etniska svenskarna. Det tyder på att ha en annan etnicitet än majoriteten av befolkningen 

som en person lever i inte utgör en riskfaktor för ohälsa. Enligt Pellmer, Wramner och 

Wramner (2017) skulle orsaken snarare vara att en person med annan etnisk bakgrund 

tenderar att ha fler riskfaktorer för ohälsa än den person som är etnisk svensk. Riskfaktorer 

finns i högre grad hos personen med annan etnicitet är arbetslöshet, låg utbildningsnivå, 

arbeten med sämre arbetsvillkor, psykisk ohälsa och posttraumatiska upplevelser.  
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2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning om vad som är viktigt för att kunna ge god vård till 

patienter med annan etnicitet. Följt av patientperspektiv där patienter med annan etnicitet 

än sjuksköterskan beskriver sina upplevelser av vården och sin syn etnicitetens betydelse för 

deras vård. 

2.3.1 Vårdande av patienter med annan etnicitet 

Tidigare forskning tyder på att effektiv kommunikation är nyckeln till kulturkomptent 

vårdande. Kunskap om patientens etniska bakgrund kan också vara nödvändig för att kunna 

ge god omvårdnad. Risken finns annars att exempelvis missuppfattningar uppstår vilket kan 

leda till lidande hos patienten (El-Amouri och O’Neill, 2011). Vidare tyder tidigare forskning 

på att effektiv kommunikation utgör en förutsättning för delaktighet och följsamhet till 

behandling samt att det ökar patientens trygghetskänsla (El-Amouri et al., 2011; Markova & 

Broome, 2007). Hur stor den kulturella skillnaden är, hög ålder och bristande 

språkkunskaper beskrivs som är det vanligaste orsakerna till att patienter med annan 

etnicitet är missnöjda med vården. De viktigaste aspekterna för att få patienterna nöjdare var 

att skapa så effektiva kommunikationsförbindelser som möjligt och att sjukvården visade 

prov på kulturkompetens (De Gagne, Oh, So, Haidermita och Lee, 2015; Harmsen, Barnsen, 

Bruiinzeels & Meeuwesen, 2008). 

2.3.2 Etnicitet ur ett patientperspektiv 

Patienter kan ha svårt att definiera vad som är etniskt specifikt för den egna gruppen, men 

upplever att det är viktigt att bli bemött på ett sätt som visar respekt för deras etniska 

bakgrund. Patienter upplever att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal visar bristande 

kompetens på hur viktig den etniska bakgrunden är för patientens upplevelse av vården. 

Patienter har upplevt att sjukvården anser att deras etniska bakgrund saknar betydelse för 

deras välmående. Patienter upplever att de själva åsidosätter sina behov och begär som 

grundar sig i deras etniska bakgrund i ett försök att anpassa sig till den dominerande 

etniciteten där de vårdas (Wilson, 2010). Avsaknaden av sjukvårdsförsäkring och dålig 

ekonomi beskrevs som en vanlig orsak till att människor med annan etnicitet inte söker 

sjukvård (Choi, 2013; Wu & Bancroft, 2006). Patienter som nyligen migrerat beskrev att den 

egna hälsan nedprioriteras för faktorer som övriga familjemedlemmars mående, arbete, lära 

sig om det nya landet och språkstudier (Dastjerdi, Olson och Ogilive, 2012; Wu et al., 2006). 

Patienterna upplevde inte i stor utsträckning att de blev diskriminerade på grund av sin 

etnicitet (Martinsson, Edbergh & Janlöv, 2013). 
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2.3.3 Språkbarriärer och etniska krockar ur ett patientperspektiv 

Språkbarriärer beskrevs som det främsta hindret för att inte söka och tillgodogöra sig vård. 

Vidare beskrivs att patienter upplever att språkbarriärer är en av de främsta orsakerna till att 

människor inte söker/väntar med att söka vård. Istället beskriver patienter att de då ägnar 

sig i större utsträckning åt självdiagnostik och behandling. Exempel på detta kan vara att 

personen bagatelliserar sina hälsoproblem eller självmedicinera med läkemedel de beställt 

från hemlandet. Detta beteende var vanligast hos de människor som hade mest begränsade 

språkkunskaper (Choi, 2013; Dastjerdi et al., 2012). En annan vanlig orsak till att människor 

med annan etnicitet inte söker/väntar med att söka vård är att de inte vet hur de ska sök den. 

Några patienter som kommit till sitt nya land av asylskäl beskriver att de säkerligen fått 

informationen när de var nyanlända men att de vid den tidpunkten gavs mer information än 

de var förmögna att ta till sig. Andra beskriver att informationen gav exempelvis på engelska 

som de inte hade tillräckligt med kunskap i eller fel språk relaterat till att de saknades 

kunskap om vilket språk som talas i deras hemland. Personer från Iran beskrev att de ofta 

fick information på exempelvis arabiska istället för persiska. Eller att de missade att boka tolk 

för de fanns ingen information på dem begripligt språk hur de skulle gå till väga och så blev 

läkarbesök meningslösa vilket beskrevs som frustrerande (Dastjerdi et al., 2012). En orsak 

som lyfts fram som förklaring till varför en människa aldrig lärt sig sitt nya hemlands språk 

är de själva inte ursprungligen planerade att bli kvar i landet. En patient beskrev att hen 

upplevde de var lättare att hålla hoppet om att kunna återvända till hemlandet om hen inte 

blev en del av sitt nya land. Oförmåga att uttrycka sig skapar dock osäkerhet och 

mindervärdeskomplex (Thylin, Hedlin & Athlin, 2014). En del patienter beskrev till och med 

att de upplevde det skamligt när de inte förstår vårdrelaterade- och medicinrelaterade termer 

(Markova et al., 2007). Det framträdde att det finnas mixade känslor hos patienter med 

annan etnicitet av att använda sig av tolk. Patienter beskrev exempelvis att trots att tolken är 

landsman kan de tillhöra den rivaliserade sidan i exempelvis ett land som har haft 

inbördeskrig. Många patienter upplever också att de känner sig tryggare med en släkting än 

med en professionell tolk (Choi, 2013; Dastjerdi et al., 2012). Visa patienter beskriver att de 

helst ville träffa vårdpersonal med samma etniska bakgrund som de själva då de upplevde att 

de bättre förstår deras behov. De upplevde också att de blev mer självständiga då de inte 

behöver anhöriga eller tolkar (Choi, 2013). Visa patienter såg dock fördelar med att använda 

professionella tolkar då det upplevdes underlätta kommunikationen och det kändes tryggt att 

ha någon med sig som talar samma språk och förstår den icke verbala kommunikationen och 

har kunskap om etiska faktorer som kan påverka relationen mellan patient och 

sjuksköterskan (Dastjerdi et al., 2012). Patienter beskriver att familjen är det centrala i livet. 

De upplever att vården saknar kunskaper om att det finns kulturer där det är familjen och 

inte individen som är i centrum (Gorman, Brough och Ramirez, 2003). Patienter beskriver 

även att de ibland kände att de saknade förtroende för vårdenen. Ofta var det relaterat till att 

de hade en annan syn och förväntning på sjukvården (De Gagne et al., 2015; Wu et al., 2006). 
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2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Madeleine Leininger är skaparen av den transkulturella omvårdnaden samt en av de första 

att förstå vikten av att vårda kulturspecifikt. I Leningers teori utgör etniciteten en central del 

av de kulturspecifika faktorer som sjuksköterskan måste vara medveten om för att kunna ha 

ett holistiskt synsätt menar (Leininger & McFarland, 2006). Leningers teori ”Theory of 

Culture Care” skapades med målet att utforska och förklara de olika kulturella faktorer som 

har inflytande på hälsa, ohälsa och välbefinnande (Leininger, 1991).  Därför upplevs teorin 

vara av relevans till syftet i detta examensarbete och därmed lämpligt för att använda för att 

diskutera det resultat som analyseras fram. 

2.4.1 Transkulturell omvårdnad – tankar och begrepp 

Enligt Leininger och McFarland (2006) definierar Leininger begreppet transkulturell 

omvårdnad med att hon talar om det vårdande som sker mellan sjuksköterskan och 

patienten som har olika etniska bakgrunder. Enligt den transkulturella omvårdanden har alla 

människor olika kulturella bakgrunder då kultur är så mycket mer än etnicitet. 

Kulturspecifika faktorer kan vara kön, ålder, politisk tillhörighet och så vidare. Alla 

människor är sin egen unika mix och ser på världen utifrån sin egen unika kulturella 

bakgrund. Leninger avser att termen transkulturell omvårdnad är den som på bästa sätt 

beskriver den omvårdnad med fokus på att ge patienten vård som är baserad på patientens 

kulturella bakgrund. Sjuksköterskan har till uppgift att se det kulturspecifika hos varje 

individ som hen vårdar för att kunna nå målet om att omvårdnaden ska vara holistisk. 

Samtidigt måste sjuksköterska vara medveten om den egna kulturen och den subkultur som 

sjuksköterskeyrket innebär. I ett kulturmöte finns det en tendens att den dominerande 

kulturgruppen pålägger den egna kulturen tankar och värderingar på icke dominerande 

kulturgruppen, med utgångspunkt att den egna kulturens värderingar och tankesätt är de 

rätta. Det är viktigt att hela tiden reflektera över det egna beteendet i mötet med patienten. 

Kunskap om transkulturellt vårdande är inte något som sker automatiskt, sjuksköterskan 

måste reflektera över sitt eget beteende och värderingar i varje patientmöte. Det är också 

nödvändigt att hela tiden uppdatera sina kunskaper om transkulturellt vårdanden genom att 

gå kurser och hålla sig à jour med den nyaste forskningen. Termen emic är ett centralt 

begrepp inom den transkulturella omvårdanden och betyder inifrån. Det betyder att 

sjuksköterskan försöker förstå en kultur inifrån utan att lägga den egna kulturens 

värderingar på denna. 
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2.4.2 Transkulturell omvårdnad utifrån ett koncensusbegrepp 

Enligt Wiklund-Gustin och Lindwall (2012) är koncensusbegreppet för vårdvetenskap: 

människa, hälsa, omvårdnad och miljö. Dessa fyra utgör de paradigmen som 

vårdvetenskapen handlar om oavsett perspektiv. Leininger beskriver människan som en 

kulturvarelse. Men när hon talar om människan definierar hon henne inte enbart som en 

enskild individ utan anser att hon består av familj, grupp, samhälle och kultur. I många 

kulturer är det inte den enskilde personen som utgör det centrala, utan hennes roll som en 

del i gruppen. Därför bör vårdandet inte bara fokusera på relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten utan även familjen, gruppen, samhället och kulturen som en del av patienten. 

Enligt Leininger et al. (2006) använder Leininger ett socialantroposofiskt synsätt för att få 

tillgång till hela människan och hennes olika kulturella nivåer. Begreppet miljö ses av 

Leininger som det livssammanhang som människan lever i. Det innefattar de fysiska 

aspekterna som påverkar människan. Detta kan exempelvis vara geologiska, kulturella, 

etniska, sociala och religiösa faktorer. En människas erfarenheter och upplevelser påverkar 

hur hon ser på sin omvärld och hur hon samspelar med den. För att kunna erbjuda 

omvårdnad som är anpassad efter patientens kulturella förutsättningar är det viktigt att 

tänka på att begreppet hälsa även det kan vara något kulturspecifikt. Hälsa är inte något en 

person har eller inte har utan är något som en person utövar i enlighet med sin kultur. 

Sjuksköterskan och patienten behöver ha samma mål med vården för att vårdandet ska bli 

framgångsrikt. För att uppnå detta är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur 

patienten upplever begreppet hälsa. Omsorg är centralt i det transkulturella vårdandet. 

Omsorg ”eng. caring” är en förutsättning för omvårdnad ”eng. nursing”. Sjuksköterskans 

arbete består i att bistå och hjälpa människor att bevara sin hälsa, tillfriskna från sjukdomar 

samt att stödja ett hälsobeteende. Omvårdnad ska ske i en andra av barmhärtighet och med 

intresse och inlevelse för varje människa. 

2.5 Lagar, riktlinjer och värdegrunder  

Enligt Hälso- och sjukvårdaren [HSL] (SFS, 2017:30) ska den vård som ges i Sverige ha stöd 

av HSL. Alla som arbetar inom vården är skyldiga att följa HSL. Målet med lagen är att all 

sjukvård skall ges på lika villkor för alla människor. Vården skall ges utifrån varje unik 

individs behov. Patienten ska kunna känna sig trygg och vården ska arbeta för att 

upprätthålla en god relation med patienten och dess närstående. Enligt Patientdatalagen 

(SFS, 2014:821) och Svensk sjuksköterskeförening (2017a) ska all information som ges till 

patienten vara anpassad efter dennes individuella förutsättningar och sjuksköterskan ska i 

möjligaste mån försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i den givna 

informationen. Om patienten ej vill ha information skall även detta respekteras. Enligt 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017b) ska sjuksköterskans arbetssätt vara etiskt präglat och 

sålunda ska all vård som ges ske med respekt för varje individs lika värde. Vården ska även 

vara präglad av respekt för den enskilde individens värderingar, vanor och tro för att främja 

patientens värdighet, integritet och självbestämmande. Omvårdnaden ska inte bara omfatta 

patientens fysiska, psykiska och andliga behov utan även det kulturella. Det är således 

sjuksköterskans ansvar att söka evidensbaserad kunskap om hon saknar kompetens i 



 9  

vårdandet av patienter med annan etnicitet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017a) är 

det sjuksköterskans ansvar att främja en vårdmiljö där de mänskliga rättigheterna, 

människors sedvänjor, trosuppfattning, värderingar och familjer respekteras. 

2.6 Problemformulering 

Under de senaste åren har vi i Sverige upplevt en stor förändring i och med mottagande av 

stora mängder människor med etnicitet som skiljer sig från den svenska etniciteten men 

också från varandra. Forskning visar att etnicitet har betydelse för hur vi ser på världen och 

hur vi upplever saker och ting. Forskningen visar även att detta även gäller vården och hur vi 

vårdar eller vill bli vårdade.  Ur ett transkulturellt vårdperspektiv är det nödvändigt för 

sjuksköterskor att kunna se det kulturspecifika hos alla människor för att kunna ge en god 

och individuell omvårdnad. Det är sjuksköterskor som ansvarar för att varje enskild patient 

får individanpassad vård och förståelig information om dennes vård och behandling. Tidigare 

forskning visar att patienter med annan etnicitet pekar ut språkbarriärer och bristande 

kompetens hos sjuksköterskor om etnicitetens betydelse för vårdandet som de främsta 

orsakerna att de är missnöjda med vården. De skapat otrygghet och misstro gentemot 

vården. Vilket kan resultera i att patienten väntar eller inte söker vård. Detta kan leda till 

onödigt lidande för patienten. Förhoppningen med detta examensarbete är att öka 

förståelsen och medvetenheten om etnicitetens betydelse för omvårdnaden av patienter. 

Möjligen kan det öka sjuksköterskans kunskap om vikten av transkulturell omvårdnad vilket 

skulle kunna öka vårdkvalitén för patienten med annan etnicitet. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med annan etnisk 

bakgrund. 

4 METOD 

Detta examensarbete avser att beskriva sjuksköterskor upplevelse av att vårda patienter med 

annan etnicitet. Detta ska försöka uppnås genom att göra en analys av artiklar vars innehåll 

just beskriver sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med en annan etnicitet. Målet 

är att få en djupare förståelse för upplevelser och därav kommer en kvalitativ metod att 

användas och vald analysmetod är Evans. 

Examensarbetet kommer att vara av det beskrivande slaget. Det innebär att innehållet 

kommer att analyseras med liten plats för omtolkning. Detta för att kunna skapa en ny helhet 

baserad på data som i minsta möjliga mån präglas av examensarbetes författares egna 

tolkningar och eventuella förståelser för ämnet. 
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4.1 Urval och datainsamling 

Under sökandet efter artiklar till examensarbetet har vissa inklusioner och exklusioner gjort 

för att göra sökningarna så relevanta som möjligt för att finna artiklar som svara mot 

examensarbetet syfte. För att de artiklar som hittas ska hålla god vetenskaplig standard har 

artiklarna sökt på ansedda databaser för omvårdnadsvetenskaplig forskning (Friberg, 2017). 

Databaserna och inställningarna i databaserna gjorde med inrådan från personal vid 

Högskolebiblioteket vid Mälardalens Högskola 2018. Databaser om används att söka artiklar 

till detta examensarbete är CINAHL Plus och PubMed. Inställningarna som gjordes var 

”Abstract Avileble”, ”Peer Reveiwed”, ”Journal Articale”, ”English Language” samt ”Publice 

Date 2006–2018”. Ursprungligen var ”Publice Date 2013–2018” och sedan ”Publice Date 

2006–2018”. Detta för att examensarbetet skulle innehålla artiklar bestående av så färskt 

forskningsmaterial som möjligt. Slutligen valdes ändå ”Publice Date 2006–2018” för att 10 

stycken artiklar skulle kunna hittas för att öka examensarbetets resultats forskningsvärde. 

Inklusioner för detta examensarbete var således att de uppfyllde ovan ställda inställningar, 

att de var artiklar av kvalitativt slag samt att de byggde på sjuksköterskeperspektiv. 

Exklusioner för detta arbete var artiklar som var av kvantitativ forskning eller en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning eller ej svarar på examensarbetets syfte. 

Vidare exkluderades artiklar som beskrev specialsistsjukskölterskors upplevelser. Samtliga av 

de funna artiklarna som valts till resultatetthar exkluderats på grund att någon av 

ovanstående exkursioner. För att se för artikelsökning se BILAGA A. 

Friberg (2017) kvalitetgranskningsmall har använts för att kavitetsgranska artiklarna, se 

BILAGA B. Om någon av artiklarna hade hållit låg kvalité hade även dessa exkluderats.  

Söktermerna som används i databaserna kommer från Medical Subject Headings (MeSH). 

Enligt Karolinska Institutet (2019) är MeSH utvecklat av National Library of Medicin i USA. 

Alla översättningar är gjorda av personal vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Då 

examensarbetets författare har svenska som modersmål är svensk MeSH ett utmärkt 

hjälpmedel för att hitta en bredare bas över engelska sökord. Detta för få en bredare och mer 

precis sökprecision. 

Sökord som används under datainsamlingen i CINALH Plus och PubMed var: background, 

bunderies, caring, challenges, cultural, ethnic, experience, health, immigrant, interpreter, 

minority, nurse, nursing, patinet och transcultural.  

I enlighet med Östlundh (2017) har sökorden både kombinerats och används var och en för 

sig sant tillsammans med trunkering (*) så att även andra former och böjningar av ordet 

framträder i sökningen. Vidare har även en boolesk sökteknik används. I detta arbete har 

sökoperatorn AND används. Sökoperatorn OR valdes att inte användas då den det visade sig 

att träffantalet blev för stort och opreciserat. Genom att använda sig av en boolesk sökteknik 

bildas en söksträng mellan sökorden. Genom att exempelvis använda ordet ”nurse*” AND 

”experience*” AND ”ethnic*” kommer artiklar som visas innehålla alla dessa sökord och 

varianter av formerna på orden. På databasen CINAL Plus med tidsinställning 2008–2018, 

inklusioner och sökorden: nurse* AND immigrant* 39 st. träffar varav 1 valdes till resultatet. 

Cultural challenges AND Nurse* AND experience* gav 125 st. träffar varav 2 st valdes till 

resultatet. Nurse*AND caring experince* AND patient* AND transcultural gav 26 st. träffar 
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varav 3 valdes till resultatet. Nurse experience* AND caring AND cultural background* gav 

6 st. träffar, nurse experince* AND immigrant* AND care gav 16 st. träffar varav 1 artikel 

valdes till resultatet. Nursing* AND cultural* AND ethnic* gav 82 st. träffar varav 2 st. 

artiklar valdes till resultatet. Med inställning 2006–2018 och sökorden: Ethnic minority* 

AND experience * AND caring gav 98 st. träffar varav 5 st. artiklar valdes till resultatet. 

Nurse* AND caring experience*AND transcultural gav 33 st. träffar varav 4 st. valdes till 

resultatet. På databasen PubMed med tidsinställning 2008–2018, inklusioner och sökorden: 

transcultural encounters AND experience AND health care gav 9 st. träffar varav 1 valdes till 

resultatet. Care AND nursing AND cultural boundaries gav 90 st. träffar varav 1 valdes till 

resultatet. Efter att artiklarna var funna kvalitetsgranskades de i enlighet med Friberg (2017) 

Kvalitetsgranskningsmall, se BILAGA B. Mallen innehåller frågor som kan besvaras med ja 

eller nej. Artikarna blir poängsatt utifrån antalet ja-svar artikeln fått. Maxpoäng en artikel 

kan få är 14 poäng. Enligt poängsystemet i kvalitetsgranskningen kunde artiklarna delas in i 

tre olika nivåer: låg, medel och hög. En artikel upp till 4 poäng räknades som låg kvalitet. En 

artikel som fick 5–9 poäng räknades som medelkvalitet. Hög kvalitet gav de artiklar som fick 

ihop 10–14 poäng. Efter kvalitetsgranskningen hade samtliga artiklar HÖG som kvalitetsnivå 

vilket ökar deras värde som resultatunderlag till detta examensarbete. Artiklarna som valdes 

ut presenteras i BILAGA C. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Artiklarna har analyserats enligt Evans (2002). Analysmetoden består av fyra steg. De fyra 

olika stegen är: Insamling av datamaterial. Identifiering av nyckelfynd. Sammanställning av 

nyckelfynden till teman och subteman. Sammanställa resultatet och beskriva fenomenen. 

Första steget var att finna relevanta artiklar som underlag för denna litteraturstudie. 

Artiklarna som granskades var tagna från Cinahl Plus och PubMed. Artiklar som kunde vara 

av intresse fick sina abstract genomlästa för att säkerställa att valda artiklar svarade på 

examensarbetets problemformulering och syfte. Artiklar med relevant abstract lästes igenom 

för att säkerställa att de innehållsmässigt var användbara för detta examensarbete. Under 

andra steget lästes artiklarna upprepade gånger för att säkerställa att examensarbetes 

författare verkligen förstod artikelns helhet. Nyckelfynden färgkodades och skrevs in i en 

tabell för att möjliggöra jämförelse mellan de olika studiernas resultat. Detta för att uppnå en 

tydlig helhet, se detaljer, likheter och skillnader mellan artiklarna. Då examensarbetets 

författare har svenska som modersmål har engelskalexikon används för att säkerhetsställa att 

översättningen blev korrekt. Under det tredje steget användes nyckelfynden som funnits för 

att skapa teman och subteman av de nyckelfynden med liknande resultat. Detta gjord genom 

att likheter och skillnader mellan nyckelfynden identifierades och fördes sedan samman 

under teman och subteman. Tre teman och åtta subteman anlayserades på detta sätta för att 

förtydliga sammanhang i resultatet.  För exempel på nyckelfynd, teman och subteman se. 

Tabell 1. Under fjärde steget sammanställdes resultatet och fenomenen beskrevs. 

Nyckelfynden har nu komponerats och tydliggjorts utifrån det subtema som analyserats fram 

till resultatet. Liknande subteman kategoriseras under ett övergripande tema. Citat används 

för att ge exempel och illustrera sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 
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annan etnicitet. Citaten syftar även att skapa en djupare förståelse för examensarbetes syfte. 

Resultatet är utformat på ett sådant sätt att det avser att svara på examensarbetets 

problemformulering och syfte. En sammanfattning skrev inför varje tema. För att säkerställa 

resultatets vetenskapliga värde är all text refererade till originalstudiernas resultat.  

 

Tabell 1. Utdrag från artikelmatris 

Art. nr Nyckelfynd Subteman Teman 

Nr. 7 Kommunikationen reduceras till nickar, 

leende och väldigt grundläggande 

kommunikation, det känns som att 

patienten missar mycket. 

Att vårda utan ett gemensamt 

språk 

Kommunikationsbarriärer 

Nr. 2 ”Sometimes I feel like they (the patient and 

the interpreter) are like friends there, and I 

should be talking to the patient, but they 

talk to each other. I’m like an outsider then” 

Att vårda med hjälp av 

professionell tolk 

Kommunikationsbarriärer 

Nr. 3 ”I don’t care who you are or where you are 

from. IF you come to the US, you adapt to 

us; we don’t adapt to you” 

Upplevelser av negativa 

attityder 

Utmaningar i den 

professionella rollen 

Nr. 4 Det har gjort mig till en bättre 

sjuksköterska. Att behöva se på saker ur 

någon annans perspketiv hjälper dig att 

förstå och engagera dig i personen på ett 

annat sätt. Det för dig ut din bekvämlighets 

zon och gör att du ser den unika individen. 

Upplevelser av personlig 

utveckling 

Upplevelser av möjligheter  

 

4.3 Etiska överväganden 

För att en vetenskaplig text, enligt Codex (2018) ska upprätthålla en god kvalité och därmed 

ha en vetenskaplig trovärdighet krävs det att forskningsmaterialet är framtaget i en anda av 

god forskningsetik. För att uppnå detta får inte uppsåtliga brott mot forskningsetiken 

förekomma. Det innebär att inget material på något sätt får förvrängas, plagieras eller 

fabriceras. Det är också oetiskt att med avsikt i text framföra budskap som är avsett att väcka 

anstötande eller diskriminera. För att säkerhetsställa att allt det forskningsmaterial som 

används till detta examensarbetes håller god vetenskaplig standard och vars objektivitet är 

granskad har inställningen peer reviewed används på samtliga artiklar. Det innebär att 

artikeln är godkänd av en forskningsetiskt nämnd, redaktören där den publicerats och är 

granskad av oberoende experter inom aktuellt ämne.  Alla artiklar som används innehåller 

också etisk diskussion eller övervägande vilket ökar materialet etiska värde då 

artikelförfattaren/artikelförfattarna har motiverat, risk analyserat och beskrivit hur 
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information om studiens syfte och samtycke presenterats. Då detta arbete är en 

litteraturanalys vars analyserade artiklar är forskningsetiskt granskade krävs ingen etisk 

motivering, riskanalys eller informerat samtycke. Codex (2018) beskriver även att det är varje 

individuell författare som bär det yttersta ansvarar för den vetenskaplig text denne skapar. 

Enligt Polit och Beck (2017) får inte personliga värderingar, åsikter eller tolkningar 

förekomma. Evans (2002) deskriptiva analys används därför i detta arbete då den är 

utformad för att arbeta textnära med små möjligheter till egna tolkningar. Enligt Friberg 

(2017) minimerar detta att examensarbetes författas eventuella förförståelse speglas i 

examensarbetet. Examensarbetes författare har inte exkluderat någon form av funna data för 

att resultatet på något sätt ska spegla någon form av förförståelse för vad resultatet kommer 

att visa.  All referering av litteratur har skett i enligt American Psychological Association 

(2009) för att vetenskap som presenteras i detta arbete ska kunna spåras till sin ursprungliga 

källa för att öka examensarbetets vetenskapliga trovärdighet.  

5 RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan enligt Evans (2002) modell för teman och subteman från de 

nyckelfynd som analyserats fram från de tio artiklar som används i detta examensarbete. Se 

tabell 2.  

Tabell 2. Tema och Subtema 

 

Tema Subtema 

Kommunikationsbarriärer Att vårda utan ett gemensamt språk 

Att vårda med hjälp av tolk 

 

Utmaningar i den professionella rollen 

Upplevelser av otillräcklighet 

Upplevelser av negativa attityder 

Upplevelser av etniska krockar 

 

Upplevelser av möjligheter 

Upplevelser av förståelse 

Upplevelser av trygghet 

Upplevelser av professionell utveckling 
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5.1 Kommunikationsbarriärer 

Under detta tema presenteras sådant som sjuksköterskor upplever utmanande i vårdandet av 

patienter med annan etnicitet som är relaterat till kommunikationsbarriärer. Analysen av 

resultatet har lett fram till följande två subteman: Att vårda utan ett gemensamt språk och  

Att vårda med hjälp av professionella tolkar. 

5.1.1 Att vårda utan ett gemensamt språk 

Det sjuksköterskor först kom att tänka på när de skulle beskriva hur de upplevde vårdandet 

av patienter med annan etnicitet är utmaningar som kan relateras till bristande förmåga att 

kunna kommunicera. Den vanligaste orsaken som sjuksköterskorna beskrev var att patienten 

och sjuksköterskan inte talar samma språk (Dellenborg, Skott & Jakobsson, 2012; Eklöf, 

Hupli & Leino-Kilpi, 2015; Hart & Mareno, 2013; Ian, Nakamura-Florez & Lee, 2016; Jones, 

2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Richardson, Thomas & Richardson, 2006; Somerville, 

2007; Söderman & Pietilä-Rosendahl, 2016; Vyndelingum, 2006). En av det vanligaste sättet 

att komma runt detta problem beskriver sjuksköterskorna är att det använder sig av någon 

form av tolk. Men detta upplevdes det dock att det blev svårare att skapa en vårdande 

relation till patienten när kommunikationen skedde med hjälp av en mellanhand. En del 

sjuksköterskor upplever att vården de blev sämre på grund av språkbarriärer. (Eklöf et al., 

2015; Hart et al., 2013; Somerville, 2007). ”The biggest challenge is language. It is difficult 

to connect to patients through an interpreter” (Hart et al., 2015, s. 2227). Speciellt i akuta 

situationer, på helger och nätter upplever sjuksköterskor att det kan vara mycket stressande 

och frustrerande när möjligheterna att hitta någon som kan tolka kunde vara särskilt svårt 

(Jones, 2008). När sjuksköterskorna inte har tillgång till någon form av tolk beskriver de att 

de försöker utveckla andra strategier för att kunna vårda. Ofta sker detta genom icke verbal 

kommunikation som gester, kroppsspråk och ibland bildspråk. En del sjuksköterskor 

upplever att det anser att icke verbal kommunikation kan vara tillräcklig för enklare saker 

men inte för mer komplexa tillstånd (Richardson et al., 2006; Somerville, 2007). ”Often, our 

communication is reduced to nods and smiles and som very basic communication about the 

types of treatment – you feel they really miss out.” (Richardson et al, 2006, s. 98). Visa 

sjuksköterskors upplever att de känner sig bekymrade för hur språket skapar en barriär 

mellan de patienterna som inte talar det språk som majoriteten av vårdpersonalen och de 

övriga patienterna talar. De upplever att dessa patienter blir tystare, passivare och mer 

nedstämda under vårdtiden (Söderman, 2016). Andra sjuksköterskor beskriver att de kan 

känna sig väldigt frustrerade och ibland arga när patienter inte talar samma språk som 

sjuksköterskan då det upplevdes som mycket tidskonsumerande.  

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 larg amount of time 

on it when you are busy, right?” (Nielsen et al., 2006, s. 433). 

Framförallt de patienter som bott lång tid i landet väcker negativa känslor hos en del 

sjuksköterskor då det upplever det dåligt att en person inte lärt sig språket i sitt nya hemland 

(Jones, 2008; Nielsen et al., 2009). 
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5.1.2 Att vårda med hjälp av tolk 

Sjuksköterskorna beskrev att de använder sig av professionella tolkar när sjuksköterska och 

patient inte talar samma språk och viktiga budskap skulle framföras. Exempelvis vid in- och 

utskrivning, avancerade medicinska behandlingar och vid läkarkontakt. Många 

sjuksköterskor upplever det frustrerande att behöva använda en professionell tolk för att 

vårda patienter med annan etnicitet (Eklöf et al., 2015; Ian et al., 2016; Jones, 2008; 

Richardson et al., 2006). Sjuksköterskor beskrev att det är framförallt de upplever det som 

tidskrävande att använda professionella tolkar. Dessutom beskrev en del sjuksköterskor att 

de från en ledningsnivå bara tillåts använda professionella tolkar när det är absolut 

nödvändigt då det är en belastning på ekonomisidan (Eklöf et al., 2015; Jones, 2008). 

Sjuksköterskor beskrev att det upplever det frustrerande att behöva skjuta upp saker för att 

invänta en tolk och dessutom tar ofta det mycket längre tid hos patienten då den verbala 

kommunikationen sker genom en tredje part. Andra saker som sjuksköterskor upplevde 

frustrerande när de behövde använda professionella tolkar vid vårdandet av patienter med 

annan etnicitet var att de upplevde att patienten samtalade med tolken och inte 

sjuksköterskan (Eklöf et al., 2015). ”Sometimes I feel like they (the patient and the 

interpreter) are like friends there, and I should be talking to the patient, but they talk to each 

other. I’m like an outsider then” (Eklöf et al., s. 148). Ett annat frustrationsmoment är när det 

visar sig att patienten inte känner sig trygg med tolken. Det kan bero på att de tillhör samma 

sociala gemenskap och därför inte vill tala om personliga eller intima saker i tolkens närvaro 

eller om det är en tolk av motsatta kön (Eklöf et al., 2015; Richardson et al., 2006). De flesta 

sjuksköterskor upplevde att fysiska tolkar var bättre än telefontolkar (Eklöf et al., 2015; Ian et 

al., 2016; Jones, 2008).  Många sjuksköterskor upplevde samarbetet med professionella 

tolkar som bra och det kände trygghet i att patienten fick all information (Eklöf et al., 2015; 

Ian et al, 2016; Jones, 2008 & Richardson et al., 2006). Sjuksköterskor beskrev att det är 

vanligt att närstående får agera tolkar när patienten har begränsad eller ingen kunskap i det 

språk som talas där patienten vårdas. Situationen där sjuksköterskor kommunicerar med 

patienten med hjälp av anhöriga upplevs ofta av sjuksköterskorna som osäker och full med 

etniska dilemman (Eklöf et al., 2015; Jones, 2008; Nielsen et al., 2009; Richardson et al., 

2006; Somerville, 2007; Vyndelingum, 2006). Sjuksköterskor upplever att det är osäkert att 

använda familjemedlemmar då sjuksköterskan omöjligt kan bedöma närståendes förmåga att 

framföra informationen och således veta om patienten fått korrekt information (Eklöf et al., 

2015; Jones, 2008; Somerville, 2007). ”You can’t always rely on whoever comes in with 

them to interpret correctly as far as medical (information) because I don’t know of they’re 

communicating what I’m telling (and) I have no way to check that” (Jones, 2008, s. 201). 

Sjuksköterskor upplever situationer där barn måste användas som tolkar som oprofessionellt 

och oetiskt (Richardson et al, 2006). En del sjuksköterskor upplever det som något positivt 

när vuxna närstående är tillgängliga som tolk då de ser deras närvaro som en förenkling av 

deras arbete (Vyndelingum, 2006). ”I find the relatives very helpful. I am more appreciative 

of the help they give us in helping to wash the patients and also without forgetting with the 

interpreting. I don't know what we would do without them” (Vyndelingum, 2006, s. 27). 

Vissa sjuksköterskor beskriver att bortsett från närstående tolkar används flerspråkig 

personal som tolkar när närstående och professionella tolkar ej finns tillgängliga. Men dessa 

sjuksköterskor upplever osäkerhet om det är deras uppgift att agera tolk och känner 

osäkerhet när det rör sig om att tolka språk som de har begränsad kunskap i. Det kan också 
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upplevas frustrerande när flerspråkig personal får agera tolk åt patienter som de inte själva 

vårdar då tolkningen tar tid från deras patienter (Jones, 2008; Richardson et al., 2006).  

5.2 Utmaningar i den professionella rollen 

Under detta tema presenteras sådant som sjuksköterskor upplever utmanande i vårdandet av 

patienter med annan etnicitet som utmanar sjuksköterskan i sin yrkesroll men som inte är 

kommunikationsrelaterade. Subteman som analyserats fram är följande tre: Upplevelser av 

otillräcklighet, Upplevelser av negativa attityder och Upplevelser av etniska krockar. 

5.2.1 Upplevelser av otillräcklighet 

Många sjuksköterskor upplevde att de ofta kände sig otillräckliga på ett eller flera områden 

när de vårdar patienter med annan etnicitet (Eklöf et al., 2015; Hart et al., 2013: Jones, 

2008; Richardson et al., 2006; Söderman et al., 2016; Vyndelingum, 2006). Ett av de 

vanligaste fenomens som sjuksköterskorna beskriver att de upplever att de saknar kunskap 

om hur de ska vårda patienter med annan etnicitet. Det kan röra sig om att de saknar 

kunskap om olika etniska grupper, att de inte vet hur de ska använda tolkar på bästa sätt eller 

att de är osäkra om de gör tillräckligt för att uppfylla målet att ge alla patienter vård utifrån 

sina unika förutsättningar (Eklöf et al., 2015; Hart et al., 2013; Richardson et al., 2006; 

Söderman et al., 2016; Vyndelingum, 2006). Tidsbrist är en annan faktor som 

sjuksköterskorna upplever påverkar deras möjlighet att ge god omvårdad till patienter med 

annan etnicitet. Patienter med annan etnicitet upplevs mer tidkrävande och för att kunna ge 

lika god vård som till andra patienter relaterat till att de tar ofta längre tid att kommunicera 

med icke verbal kommunikation eller genom en tolk (Hart et al., 2013; Vyndelingum, 2006). 

För att underlätta vårdandet försöker en del sjuksköterskor lära sig nyckelfraser för att 

underlätta kommunikationen. Sjuksköterskorna upplever att patienterna uppskattar detta 

men det kan vara svårt att göra detta för det finns lite tid under arbetsdagen att ägna sig åt 

språkstudier och det försvåras ytterligare genom mängden av språk som olika etniska 

grupper talar (Hart et al., 2013: Jones, 2008; Richardson et al., 2006; Vyndelingum, 2006). 

5.2.2 Upplevelser av negativa attityder 

Sjuksköterskor beskriver att tidigare upplevelser av exempelvis patienter med annan etnicitet 

leda till att attityder skapas och sedan förs vidare till andra människor med liknande etnicitet 

(Dellenborg et al., 2012; Hart et al., 2013; Ian et al., 2016; Jones, 2008; Richardson et al., 

2006) Vissa sjuksköterskor beskriver sina kollegors negativa attityder gentemot vissa eller 

alla främmande etniciteter som försvårande omständigheter för att ge transkulturell 

omvårdnad (Hart et al, 2013; Richardson et al, 2006). Visa sjuksköterskor uttryckte öppet sin 

ståndpunkt om transkulturell omvårdnad (Hart et al, 2013) ”I don’t care who you are or 

where you are from. IF you come to the US, you adapt to us; we don’t adapt to you” (Hart et 

al., 2013, s. 2228). Andra sjuksköterskor utrycker att de är medveten om att de har negativa 

attityder gentemot visa etniska grupper men att de inte tror att det påverkar deras vårdande 
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(Hart et al., 2013; Richardson et al., 2006). Det framträder att en del sjuksköterskor 

upplevde negativa känslor inför närstående till patienter med annan etnicitet. Anhöriga 

upplevdes ibland som kontrollerande, krävande, oförstående, ha dåliga kunskaper i vad som 

var bra för patienten (Dellenborg et al, 2012; Hart et al., 2013; Ian et al., 2016; Jones, 2008; 

Richardson et al., 2006). 

5.2.3 Upplevelser av etniska krockar 

Sjuksköterskor beskriver att de upplever att deras vårdande av patienter med annan etnicitet 

kan försvåras och bli mer utmanande då deras egen syn på vården och hur människor bör 

bete sig i interaktion med andra människor skiljer sig från patientens (Dellenborg et al., 

2012; Hart et al., 2013; Nielsen et al., 2009; Richardson et al., 2006; Somerville, 2007; 

Söderman et al., 2016; Vyndelingum et al., 2006). Sjuksköterskorna upplevde det 

frustrerande och kände sig ibland misslyckade när små saker och missförstånd kunde 

förstoras upp och att det försvårade den vårdande relationen (Richardson et al., 2006; 

Söderman et al., 2016). Några sjuksköterskor beskrev att de helt enkelt inte förstod hur deras 

patienter tänkte vilket kunde leda till ilska och frustration (Richardson et al., 2006; 

Somerville, 2007; Vyndelingum et al., 2006). ”She was… really antimedication and she was 

suffering and sort of relying on prayer and… trying to find some inner strenght from 

somewhere else to deal with the physical problems rather that wanting to accept what we 

were suggesting” (Somerville, 2007, s. 584). En del sjuksköterskor upplevde det svårt att 

balansera mellan att ge evidensbaserad vård och samtidigt visa respekt för patientens tro. 

Detta var ett problem som upplevdes särskilt svår då det kunde vara utmanade att göra båda 

sakerna samtidigt om patientens etniska bakgrund skiljde sig mycket från sjuksköterskan. 

Men sjuksköterskorna upplevde att det inte heller gick bra om det försökte prioritera 

patientens tro och denne inte blev bättre hade det en negativ inverkan på patientens 

förtroende för vården. Likväl upplevde de att patienten fick sämre förtroende för vården om 

deras etniska behov negligerades (Nielsen et al., 2009; Richardson et al., 2006; Söderman et 

al., 2016; Vyndelingum, 2006). Många sjuksköterskor beskrev att deras egen syn på genus 

kunde skilja sig från patienters och deras närståendes vilket kunde upplevas som 

frustrerande och ibland förargelseväckande. Detta kunde yttra sig i att patienter vägrade att 

låta sig vårdas av patienter av det motsatta könet, att manliga släktingar ville föra talan för 

kvinnliga patienter och att manliga patienter upplevdes var nedlåtande gentemot kvinnlig 

vårdpersonal. (Dellenborg et al., 2012; Hart et al., 2013; Somerville, 2007). Andra faktorer 

som sjuksköterskor återkommande upplevde påverkade vårdandet av patienter med annan 

etnicitet var tidsuppfattning. En del sjuksköterskor upplevde det irriterande och frustrerande 

att många patienter med annan etnicitet var dåliga på att komma i tid (Hart et al., 2013; 

Nielsen et al., 2009). “People from other cultures often have a very different sense of time 

they may show up very late for appointments, and that’s is hard” Hart et al., 2013, s. 2227). 

En del sjuksköterskor upplevde att patienter från olika etniska grupper uttryckte smärta på 

ett sätt som de själva inte var bekanta med. De upplevde de svårare att ge bra smärtlindring 

när vissa etniska grupper upplevdes hålla inne sin smärta medan andra upplevdes störande 

när de högljutt gav uttryck för sin smärta (Dellenborg et al., 2012; Hart et al., 2013; Nielsen 

et al., 2009; Vyndelingum, 2006). 
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5.3 Upplevelser av möjligheter  

Under detta tema presenteras sjuksköterskors upplevelse av sådant som upplevdes positivt 

för deras förmåga att ge god omvårdnad till patienter med annan etnicitet. Det visade sig att 

kunskap om patienternas etnicitet och att kunna relatera till patienterna upplevdes av 

sjuksköterskorna som gynnande för den vårdande relationen. Subteaman som presenteras 

nedan är: Upplevelser av förståelse, Upplevelser av trygghet och Upplevelser av personlig 

utveckling. 

5.3.1 Upplevelser av förståelse 

Sjuksköterskor upplevde att förståelse i form av kunskap och igenkänningsfaktorer gör dem 

till bättre sjuksköterskor. Detta i form av att de blir mer medkännande och förstår vikten av 

transkulturell omvårdnad bättre (Dellenborg et al., 2012; Hart et al., 2013; Vyndelingum, 

2006). En del sjuksköterskor upplevde att det blev lättare för dem att kunna försöka ge 

patienter med annan etnicitet lika god som alla andra när det började fokusera på det 

mänskliga.  De upplevde att även om det var bra att kunna se individer och grupper så kunde 

fokus lätt falla på skillnader. Medan när sjuksköterskan först fokuserade på mänskliga behov, 

blev det likheter som dominerade (Dellenborg et al., 2012; Hart et al., 2013). Sjuksköterskor 

upplevde att deras attityder, framförallt negativa sådana blev förändrade till de bättre när de 

kunde relatera till sina patienter (Hart et al., 2013; Vyndelingum, 2006). En sjuksköterska 

beskrev att hon inte fann det frustrerande på samma sätt när patienter som bott längre i ett 

land talade lite eller inget av det språk som talades i det nya hemlandet.  

It’s not easy learning a foreign language. It’s easier said than done. I lived in Germany for three years and 

I have not learnt very much German either. I think because we were with English folks all the time, and 

you don’t need to. I can empathize whit some of the Asian patients who cannot speak English 

(Vyndelingum et al., 2006, s. 28). 

När sjuksköterskor började reflektera över den egna och patienters etniciteter och hur det 

påverkade vården växte förståelsen varför transkulturell omvårdnad och kulturkompetens 

kan vara viktigt för sjuksköterskan att kunna (Dellenborg et al., 2012: Hart et al., 2013; 

Vyndelingum., 2006). ”I strongly belive that every medical profession that serves people in 

diffrent cultures must have knowkedge of these diffrent culture background to holistically 

treat people and to be sucessfull in helping people” (Hart et al., 2013, s. 2227). 

5.3.2 Upplevelser av trygghet 

Sjuksköterskor upplevde att trygghet är en viktig faktor för att kunna ge god omvårdnad. Då 

vårdandet av patienter med annan etnicitet kan leda till osäkerhet hos sjuksköterskorna blir 

det extra viktigt att sjuksköterskorna har trygghetsfaktorer omkring sig (Jones, 2008; 

Richardson et al., 2006; Somerville, 2007; Vyndelingum, 2006). Sjuksköterskor beskrev att 

det ibland kan förekomma etiska dilemman med patienter med annan etnicitet. Vårdande 

illegala flyktingar är ett exempel där människor i behov av vård söker vård fast det kanske 

inte har rätt till vård eller att dokumentationen inte kan förfaras på vanligt vis. Då upplever 

sjuksköterskor att det är viktigt för dem att det har stöd från ledningen. Jones, 2008; 
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Richardson et al., 2006). ”One of the philosophies of the hospital (is) that we (want to) help 

you and that’s more important than whether you’re here illegally or not. If you’re sick, you 

still need to be treated”. (Jones, 2006, s. 202). De flesta sjuksköterskor upplever att de inte 

saknade stöd från ledning och/eller kollegor när de vårdare patienter med annan etnicitet 

(Jones, 2008; Richardson et al., 2006). Sjuksköterskor upplevde de kände sig trygga att 

vårda med patienter med annan etnicitet när de kände tilltro till sin egen och arbetsplatsen 

förmåga att ge alla människor avsett etniciteter god omvårdnad. Att de upplevde att de kände 

sig trygga med att de alltid visade respekt och de försökte vara kulturmedveten samtidigt som 

de såg den unika individen (Somerville, 2007; Vyndelingum, 2006). 

5.3.3 Upplevelser av personlig utveckling 

Sjuksköterskor upplever att de genom att vårda patienter med annan etnicitet utvecklas både 

på ett personligt plan och att de blir mer professionella i sin yrkesutövning (Ian et al., 2016; 

Richardson et al., 2006; Söderman et al., 2016; Vyndelingum, 2006).  Sjuksköterskor 

beskriver att de genom att ha vårdat patienter med annan etnicitet blivit duktigare på att se 

patienter som individer (Ian et al., 2016; Vyndelingum, 2006). 

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

and engage the person in a very different way. It gets you out of your “routine” and make you really 

individualize each person (Ian et al., 2016, s. 259). 

Sjuksköterskor beskriver att de upplever att när deras möjligheter att kommunicera verbalt 

begränsades blev de bättre på att kommunicera icke verbalt. De upplevde att de blev bättre 

på att tyda kroppsspråk och bli mer medvetens om gester, ansiktsmimik och röstläge (Ian et 

al., 2016; Richardson et al., 2006; Söderman et al., 2016). Vissa sjuksköterskor beskriver att 

deras medvetenhet om etnicitetens betydelse för att ge god omvårdnad ökade då de såg att 

patienterna exempelvis kunde bli lugnare av att lyssna på traditionell musik, att de fick bättre 

aptit och återhämtade sig snabbare när de fick äta för dem traditionell mat (Richardson et al., 

2006; Vyndelingum, 2006). Sjuksköterskor upplevde att de blev bättre på att ta sig tid att 

vara hos patienten och de blev lugnare och mer tålmodiga av att vårda patienter med annan 

etnicitet (Ian et al., 2016; Söderman et al., 2016) ”I have become more patient and more 

understanding to people” (Ian et al., 2016, s. 259). Sjuksköterskorna upplevde att de blev 

nyfikna och att de upplevde glädje när de lärde sig nya saker av att vårda patienter med 

annan etnicitet (Richardson et al.,2006; Vyndelingum, 2006). 
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6 DISKUSSION 

Nedan kommer en diskussion presenteras, den kommer vara uppdelad i en Metoddiskussion, 

Resultatdiskussion och Etikdiskussion. Under Metoddiskussionen kommer för och nackdelar 

med vald diskuteras samt hur artikelförfattaren har gått till väga för att upprätthålla den god 

forskningskvalitet. Under resultatdiskussionen kommer resultatet att diskuteras gentemot 

tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. Slutligen presenteras etikdiskussionen.  

6.1 Metoddiskussion 

Detta examensarbete är utformat för att försöka besvara syftet, hur sjuksköterskor upplever 

att vårda patienter med en annan etnicitet. Detta för att i förlängningen förhoppningsvis 

bidra till kunskap om hur de påverkar vården av dessa patienter. För att öka trovärdigheten 

på examensarbetet valdes en analysmetod som är lämpad att besvara syftet. Då syftet var att 

undersöka upplevelser, valde examensarbetets författare att göra en systematisk 

litteraturstudie med deskriptiv syntes. Denna metod valdes eftersom den beskrivs i Friberg 

(2012) att studier av kvalitativt slag är bäst lämpade för att skapa förståelse för fenomen. För 

att ytterligare säkerställa att resultatet är en kvalitativ analys så användes enbart kvalitativa 

artiklar till resultatet. Då det var första gången examenarbetets författare genomförde en 

uppsats på kandidatnivå och således saknar tidigare erfarenhet av något liknande ökar risken 

för att analysen av artiklarna inte blir korrekt utför om artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ form används i resultatet. En kvantitativ studie är enligt Polit och Beck (2016) 

inte lämpad för att beskriva upplevelser då det är uppbyggda av statistiska data som inte har 

samma lämplighet att beskriva upplevelser. Möjligen skulle en intervjustudie ha kunnat 

genomförts för att kunna bidra till nyare forskningsmaterial för att öka examensarbetets 

aktualitet. Men på grund av begränsad tid att genomföra examensarbetet ansåg 

examensarbetets författare på inrådan av handledare att en intervjustudie skulle bli mycket 

svår att genomföra med tillfredställande resultat. Därför används som tidigare nämnts Evans 

systematiska litteraturstudie med deskriptiv syntes under analysarbetet, bearbetningen och 

formandet av resultatet. Evans metod är lämplig när en nyanserad bild av sjuksköterskors 

upplevelse av att vård patienter med annan etnisk bakgrund. För att examensarbetet ska 

hålla hög vetenskaplig trovärdighet och sålunda förhoppningsvis kunna bidra till att öka 

kunskapen om syftet har det varit av högsta prioritet att materialet som examensarbetet är 

uppbyggt på håller hög kvalité. Därför har de artiklar som resultatet bygger på tagits från 

ansedda sökplatser för vetenskaplig forskning, CINAHL Plus och PubMed. Dessa två valdes 

på grund av sitt omfattande innehåll och att det är svårt för en förstagångsförfattare av 

examensarbete att lära sig att hantera för många sökmotorer under den tidsberäkning som 

fanns för examensarbetet. Inledningsvis var det svårt att finna relevanta sökord och 

inklusioner. Under den tidiga sökningsfasen användes exempelvis sökoperatörerna OR och 

AND men OR valdes bort då det generade i många fler träffar som var visade sig vara mindre 

relevanta för examensarbetes syfte och därför användes enbart AND. Ytterligare ett problem 

som uppkom vid de första sökningarna var att det blev många sökningar med 0 funna 

artiklar. Detta problem löstes med hjälp av trunkering (*) och boolesk sökteknik. 

Bibliotekspersonal från högskolebiblioteket har varit behjälpliga genom att visa vilka 
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inställningar som bör väljas för att exempelvis försäkra att de artiklar som visas har 

granskats av forskare som bedömt att de håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalité. Enligt 

Polit och Beck (2016) handlar överförbarhet om hur resultatet kan överföras och 

sammankopplas till fenomenet och i vilken utsträckning den kan implementeras till olika 

individer. En beskrivande analysmetod valdes då metodens fördelar är att den ger en djupare 

förståelse för sjuksköterskors upplevelser. De valda artiklarna artiklarnas resultat var 

lämpliga för att finna svarproblemformulering och syftet, vilket gav en hög giltighet. Enligt 

Polit ochBeck (2016) ökar trovärdigheten om metoden är väl beskriver och där det tydligt 

framgår hur examensarbetet arbete gått till för att komma fram till resultatet. 

Överförbarheten underlättas såldes om metod, urval, inklusions-och exklusionskriterierna 

och analys finns beskrivna och de som läser examensarbetet kan betrakta om det är 

överförbart till andra grupper. Överförbarheten ligger till grund för examenarbetets giltighet. 

Därför har i enlighet med Friberg (2012) och Polit och Beck (2016) uppmaning att använda 

inklusioner och exklusioner samt boolesk söktekning i enlighet med Östlundh (2012). För att 

sökorden skulle vara lämpliga för att finns artiklar har svensk MeSH används. För att ett 

examensarbete ska vara av vetenskapligt värde enligt Polit och Beck (2012) ska andra 

personer kunna följa datainsamlingen och få samma resultat. Därför har datainsamlingens 

tillvägagångssätt tydligt beskrivets under metod delen i detta arbete samt i att det finns en 

sökmatris; se Bilaga A. Utöver att inställningen "peer reweiw" andvänds för att säkerställ att 

artiklarna granskats och godkänts av forskare har Friberg (2012) granskningsmall används; 

se Bilaga B. Alla artiklar håller medel till hög kvalité enligt granskningsmallen. Något som 

inte granskningsmallen ger råd om är hur gamla artiklarna får vara för att anses vara 

användbara för forskning. Ursprungligen sattes 5 år sin gräns. Denna gräns fick höjas till 10 

år och slutligen till 12 år för att 10 artiklar skulle kunna hittas. Som tidigare nämnts fick 

inställningen ”public date” utökas för att fler artiklar skulle bli tillgängliga. På detta visa 

hittades 9 av 10 artiklar.  Artikel nr. 2 (Se BILAGA C) kom däremot till examensarbetes 

författare till känna genom att studera liknande examenarbeten. För att finna denna artikel 

var sökordet ”interpreter” nödvändig att användas. Detta för att trots artikeln syfte är att 

beskriver sjuksköterskors upplever att arbete med tolk innehåller artikeln delar där 

sjuksköterskor tydligt beskriver upplevelser av att vårda patienter med annan etnicitet.  

Ytterligare ett försvar för att använda artiklar som var upp till 12 år gamla är att det framgår 

tydligt att samma fenomen återkommer i både de äldsta och nyaste artiklarna. I enlighet med 

Polit och Beck (2016) har en god dokumentationssed använts under arbetet med 

examensarbetet. Detta har upprätthållits genom att examensarbetets författare arbetet 

textnära och inte medvetet gjort oredligheter under arbetets gång. Plagiat, personliga 

tolkningar, uteslutande av någon del av funna nyckelfynd eller på annat sätt anpassat funna 

data för att bekräfta eller dementera någon form av förförståelse som examensarbetet 

författare skulle kunnat ha har helt undvikits. Artiklarna som används i resultatet kommer 

alla från länder där västerländskt synsätt på vård dominerar. Alla länder har en 

befolkningssammansättning etniska minoritetsgrupper vilket tyder på att resultatet är 

relevant i väst. Ingen av artiklarna kommer från länder eller samhällen där andra synsätt än 

de västerländska dominerar bland sjuksköterskorna. Detta är inget medvetet val att 

examensarbetet bara skulle spegla västerländska sjuksköterskors syn, utan avspeglar istället 

den forskning som finns tillgänglig. Genom att följa Evans (2002) fyrstegsmetod för att 

analysera artiklar kunde nyckelfynd identifieras. Dessa fynd presenterades i resultatet under 
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teman och subteman. Dessa teman och subteman är resultatet av hur examensarbetets 

författare tolkat analysens resultat. Upplevelser är mycket individuella och dessutom 

subjektiva, vilket innebär att visa upplevelser skulle kunna kategoriseras under andra eller 

två olika subteman samtidigt. Citat för att stärka fynden som presenterats i analysen har 

därför används för att stärka examensarbetets författares tolkning av fenomen som 

framkommit. Att ensam utforma ett examensarbete kan vara utmanande. Fördelar skulle 

kunna vara examensarbetets författare helt säkert vet att det inte förekommot några 

oredligheter i arbetet medan nackdelar är att det saknats en partner att bolla idéer och tankar 

med. Då artikelförfattaren har svenska som modersmål har en person som använder 

engelska på daglig basis i sitt arbetsliv används för att säkerställa att innehållet i resultatet 

översätts korrekt. 

6.1.1 Etikdiskussion 

Enligt Codex (2018) är det forskaren som har det yttersta ansvaret över att forskningen följer 

etiska principer, att forskningen håller hög kvalité samt är moralisk korrekt. För att uppnå 

detta har enbart artiklar som är etisk granskade används. Alla artiklar har kvalitégranskats 

enligt (Friberg, 2017) för att bara artiklar av medel och hög kvalité har använts. Refereringen 

har skett på ett sådant sätt att ursprungskällan blir tydlig. För att uppnå detta har American 

Psychological Association (APA-manualen) används. För att undvika att examensarbetets 

eventuella förförståelse för ämnet påverkar resultatet har Evans analysmetod använts då 

detta gör att analysen blir textnära vilket minimerar utrymmet för tolkning eller att 

förvrängningar eller plagiat av material har skett. Inga resultat har exkluderats för att få 

artiklar att passa med studiens syfte. Artiklarna har läst igenom flera gånger för att studiens 

syfte i sin helhet skulle bli fullständigt klart för examensarbetets författare. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det genomgående hos sjuksköterskorna är just kommunikationsbarriärer 

som utgör det centrala i utmaningen att vårda patienter med annan etnicitet. Den tidigare 

forskningen påvisar Choi (2013) och Dastjerdi et al. (2012) att även ur ett patientperspektiv 

lyfts kommunikationsbarriären som en viktig del i hur patienten upplever sin vård. Hansen 

(2010) beskriver att kunna kommunicera är ett grundläggande förmåga för att en människa 

ska kunna få sina behov, begär och problem tillfredsställda. Detta tyder på att underlätta 

kommunikationen och överbrygga språkbarriärer på ett så smidigt sätt som möjligt är 

centralt för att sjuksköterskor ska kunna uppnå Svensk sjuksköterskeförening (2017a) mål att 

all information ska vara anpassad efter varje patients behov. Men också för att både 

sjuksköterskor och patienter upplever det som en källa för frustation. Såväl resultat som 

tidigare forskning visar att både sjuksköterskor och patienter har mixade känslor inför att 

behöva använda en professionell tolk som mellanhand för att kunna kommunicera med 

varandra. Enligt Choi (2013) och Dastjerdi et al. (2012) beskriver att patienter kan känna sig 

motvilliga att använda professionella tolkar. Patienter likväl som sjuksköterskor upplevde att 

det ofta krångligare och mer utdraget att komma i kontakt med vården. Resultatet visar att 

närstående som tolkar gentemot professionella tolkar var det som föredrogs minst av 
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sjuksköterskorna då de försvårade det ansvar sjuksköterskan har enligt SFS 2014:821 att det 

är sjuksköterskans ansvar att försäkra sig om att patienten tagit till sig innehållet i given 

information. Enligt Choi (2013) och Dastjerdi et al (2012) upplevde patienterna att de 

föredrog anhöriga som tolkar då de kände sig tryggare med dem än med en professionell tolk. 

Denna situation skulle kunna vara ett exempel på att etniska dilemma utan något rätt eller fel 

svar. Det kan också diskuteras om det är etniska betingat, i en obekant miljö är det kanske 

mänskligt att vilja ha anhöriga snare än professionella främlingar närvarande. Resultatet 

visade att sjuksköterskor kunde känna sig klyven inför att agera tolkar för patienter. Enligt 

Choi (2013) upplevde patienter det däremot som övervägande positivt att bli vårdade av 

personal med samma etnicitet då dessa upplevdes förstå dem bättre både språkligt och 

kulturellt. Orsaken till att det skiljer sig mellan vårdare och patienter skulle möjligen kunna 

relateras till att för att kunna arbeta inom vården i ett land behöver du vanligen kunna både 

språket och vara väl förtrogen med den etnisk grupp som domineras och då spelar det 

möjligen mindre roll vilken etnicitet patienten har. Medan som patient kan relativt obekant 

med den dominerande etnicitet och vid sjukdom känns det kanske det blir extra viktigt med 

den trygghet att vårdare och patient har liknande syn och förväntningar på vad som ska ske. 

I resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap i vikten av 

kulturspecifik vård samt att en del sjuksköterskor upplever att det inte vet hur de ska bära sig 

åt för att vårda patienter med annan etnicitet på ett professionellt sätt. Enligt Wilson (2010) 

upplever patienter också att många sjuksköterskor har dålig kunskap om behov som är 

kopplade till deras etnicitet. De upplever att de behöver åsidosätta sina behov som är 

kopplade till deras etnicitet och anpassa sig till den kultur som dominerar där vården bedrivs. 

Enligt Leininger et al. (2006) är det vanligt att den domderande kulturen tenderar att 

pålägga sina värderingar på minoritet. Men enligt Herlitz (2010) och Wilson (2010) har 

patienter ofta svårt att veta vad som är etniskt specifikt för just dem vilket givetvis gör det 

mer utmanande för sjuksköterskan att tillgodose dessa behov. Enligt Herlitz (2010) är det 

dock lätt att vi i vår iver att bli kompetenta i vårdande av patienter med annan etnicitet inte 

glömmer den unika individen. Sjuksköterskan kan annars lätt förleds att söka förklaringar till 

alla beteende i patientens etnicitet. Resultatet visar att sjuksköterskor upplevde att de blev 

lättare att ge kulturspecifik vård genom att fokusera på att oavsett etnicitet är det människor 

vi vårdar. Det skulle kunna tyda att när sjuksköterskan fokuserar på faktorer som skiljer 

människor åt glömmer de den kunskap de innehar om grundläggande mänskliga behov. 

Vidare visar resultatet på att en del sjuksköterskor upplever att de genom att frekvent vårda 

patienter med annan etnicitet blev bättre vårdare för alla sina patienter. De upplevde att de 

fungerade som en väckarklocka att det tenderade att stereotypera patienter med samma 

etniska bakgrund som sig själv, medan de behövdes mer av dem för att ge god omvårdnad till 

patienter med annan etnicitet. Sjuksköterskorna upplevde att detta ökade deras medveten 

om varje patients unika behov. Resultatet visade att sjuksköterskor upplever svårigheter att 

balansera att ge evidensbaserad vård och samtidigt möta patienternas syn på hälsa, sjukdom 

och hur vården fungerar. De upplevde dock att det var viktigt att försöka då de trodde att de 

kunde påverka patienternas upplevelse av vården. Detta bekräftas av De Gagneet et al. (2015) 

och Wu et al. (2006) som beskrev att en av de vanligaste orsakerna till att kände sig 

missnöjda och misstrodde vården var att de inte delade vårdens syn på hur en bra sjukvård 

ska se ut. Resultatet visade att sjuksköterskor som vårdar patienter med annan etnicitet 
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upplevde att de blev bättre på att se den enskilda individen. Det skulle kunna visa på en 

positiv effekt av att det har blivit vanligt att sjuksköterskor vårdar patienter med annan 

etnicitet, då det hjälper sjuksköterskor att följa en av grunderna med all vård. Nämligen SFS 

2017:30 som slår fast att alla patienter har rätt till en individanpassad vård. Enligt Leininger 

et al. (2006) är hälsa något en person utövar i enlighet med sin kultur. Sjuksköterskan och 

patienten måste därför ha samma mål med vården för att en vårdande relation ska vara 

möjlig. Vilket är nödvändigt för att patienten ska kunna uppnå hälsa. 

I resultatet framträdde det att en del sjuksköterskor upplevde att deras försök att ge 

transkulturell omvårdnad försvårades av kollegor med negativ attityd genomet patienter med 

annan etnicitet.  Det yttrade sig i att en del sjuksköterskor ansåg är dåligt att patienter som 

bott länge i landet inte kan språket och att det är patientens uppgift att anpassa sig, inte 

vården. Det gör det utmanade för resten av sjuksköterskorna att motivera att de lägger ner 

tid på att överbygga de problem som etnicitet kan skapa. Mer kunskap skulle möjligen vara 

en nyckel till att förändra negativa attityder. Då tidigare forskning av Thylin et al. (2014) 

visade att patienter framhåller att en vanlig orsak till att de inte lärde sig det nya landets 

språk var för att de inte ursprungligen hade det som plan att stanna permanent i det nya 

landet och att lära sig språket upplevdes som att de gav upp sina planer på att återvända. 

Resultatet pekar på att förståelse kan vara en nyckel till att minska frustration hos 

sjuksköterskan angående den delen av kommunikationsproblematiken. Det skulle kanske 

minska en del sjuksköterskors negativa attityd gentemot patienter med annan etnicitet om 

det blev medvetna om de bakomliggande faktorer som människor kan ha till att inte lära sig 

sitt nya hemlands språk. I resultatet framträder även att negativa attityder gentemot 

anhöriga förekommer. Enligt Leininger et al. (2006) bör sjuksköterskan vara medveten om 

att individen är en del av sin familj, grupp, samhälle och kultur. Sjuksköterskan måste 

respektera att inom många kulturer är det gruppen som är i centrum och inte individen och 

därför bör sjuksköterskan inse att de behöver vårda gruppen för att ge individanpassad vård. 

Enligt Leininger et al. (2006) är det människans kulturella barkund, erfarenheter och 

upplevelser som ligger till grund för hur hen tolkar världen. Som sjuksköterska blir därför 

emic begreppet centralt de detta är centralt för att sjuksköterskan bemöta varje unik 

människa utifrån sina egna kulturspecifika förutsättningar utan att pålägga sina egna 

kulturella värderingar på patienten. Resultat visat att när sjuksköterskor vårdar patienter 

med annan etnicitet blir en del mer medvetna att de själva och patienter med samma etnicitet 

som de själva också påverkas av sin etniska bakgrund. Leininger et al. (2006) menar att även 

om vi ser på världen på olika sätt utifrån våra egna unika kulturspecifika mixar är faktorerna 

som styr detta samma för alla människor. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever att de 

blir mer motiverade att ge kulturspecifik vård när deras förståelse för dess betydelse ökar. En 

fråga som då framkommer är varför det inte gjorts mer för att öka vårdens kunskap i 

transkulturellt vårdande. Svaret på skulle möjligen kunna vara ett etnocentriskt synsätt på 

vården och samhället. Samt att både på samhällsnivå och vårdnivå har finns det brister i 

etniciteter är en central del av de kulturspecifika faktorer som formar oss som människor och 

är relevant för möten och vårdandet av alla människor. Etnicitet är något som förenar 

människor, inte skiljer dem åt. Enligt Leninger et al. (2006) är denna insikt nödvändig för att 

kunna ge holistisk vård. 
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7 SLUTSATS 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever att patientens etnicitet är en central del för att 

kunna ge god omvårdnad. Det framträdde också att det finns stora utmaningar i form av 

kommunikationsbarriärer, resursbegräsningar och kunskapsbrist. Men också när 

sjuksköterskan känner sig trygg med sin arbetsmiljö och med sin kompetens ökar hens 

förmåga att ge transkulturell vård.  Sjuksköterskor upplever att när de bättre förstår 

etnicitetens betydelse blir de bättre på att ge holistisk vård. Genom detta synsätt upplever 

många sjuksköterskor att de växer både på ett personligt och professionellt plan. Vilket 

förhoppningsvis bidrar till att en bättre vårdande relation mellan sjuksköterska och patient. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Detta examensarbete visar på att det kan behövas mer kunskap etnicitetens betydelse för 

vårdandet. Det skulle därför möjligen vara positivt om etnicitetens betydelse för vårdandet 

diskuterades mer både på arbetsplatser och under sjuksköterskeutbildningen, för att lyfta 

både sjuksköterskor, övrig omvårdnadspersonals och ledningens medvetenhet om 

etnicitetens betydelse. Det skulle kunna möjliggöra att mer resurser investerades i utbildning 

i personal och utvecklande av nya strategier. Resultatet tyder även på forskning på metoder 

för att underlätta kommunikationsbarriärer behövs. Då det visade sig vara en av de största 

utmaningarna i vårdandet av patienter med annan etnicitet.  
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BILAGA B. GRANSKNINGSPROTOKOLL 

Granskningsfrågor för kvalitativa studier utifrån Friberg (2017). 

1. Finns det ett tydligt problem? 

2. Är teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

4. Är syftet tydligt formulerat 

5. Är metod tydligt beskriven? 

6. Är undersökningspersoner eller situationer tydligt beskrivna? 

7. Är data tillräckligt analyserad? 

8. Hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? Är det tydligt? 

9. Är resultatet tydligt beskrivet? 

10. Svarar studien på syftet? 

11. Finns det tydliga och relevanta argumentationer? 

12. Finns det metoddiskussion? 

13. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskaplig utgångspunkt? 

14. Finns det några etiska resonemang beskrivna? 

 



 

 

BILAGA C 

 

Artikel 

nr.  

Författare/år/titel/tidskrift Syfte Metod Resultat  Kvalitets-

granskning 

1 Dellenborg, L., Skott, C. & Jakobsson, 

E. 

2012 

Transcultural Encounters in a medical 

ward in Sweden: Experience of Health 

Care Practitioners  

Journal of Transcultural Nursing 

Sverige 

Att undersöka 

vårdarbetares 

upplevelse av det 

transkulturella mötet 

Studien var av kvalitativt 

och genomfördes med 

hjälp av aktionsforskning. 

Data insamlades genom 

att studera verksamheten 

på en kranskärlsavdelning 

i Sverige samt genomföra 

gruppdiskussioner. 

Deltagande i studien var 

60 sjuksköterskors, 40 

undersköterskor och 43 

läkare.  Diskussionerna 

ägde rum utanför 

sjukhuset och varade i 45–

60 minuter. Analysen 

skede med hermeneutisk 

ansats men resultatet 

presenterades utifrån en 

narrativ ansats av 

resultatet och 

gruppdiskussionerna. 

 

Att vårda patinerat 

med annan etnisk 

bakgrund väcker 

mycket känslor hos 

personalen. Att kön i 

kombination med 

annan etnicitet än 

svensk var det som 

var det vanligaste 

ämnet 

studiedelatagarna tog 

upp. Att det fanns 

skillnader i 

upplevelser mellan de 

manliga och 

kvinnliga vårdarna i 

mötet med patienter 

av motsatt kön med 

annan etnicitet. Att 

familjen till patienter 

med annan etnicitet 

upplevdes 

13/14 

Hög 



 

 

problematiskt. Att 

olika vårdare 

förklarar ett visste 

beteende med 

personlighet medan 

andra ser det som 

etnisk relaterat 

beteende. 

2 Eklöf, N., Hupli, M. & Leino-Kilpi, H. 

2015 

Nurses’ perception of working with 

immigrant patients and interpreters in 

Finland 

Public Health Nursing 

Finland 

Syftet med studien var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av vad som 

är viktigt vid 

samarbete med tolkar 

vid vårdande av 

invandrarpatienter. 

Studien var av kvalitativt 

slag. Data insamlades i 

Finlands södra delar då 

det är där majoriteten av 

Finlands immigranter bor, 

Sjuksköterskorna valdes 

från en lista från regionen 

om sjuksköterskor som 

hade erfarenhet av att 

vårda patienter med 

annan etnicitet. Brev 

skickades ut till 20 st. 

sjuksköterskor. Deltagare 

i studien var 8 st. 

sjuksköterskor från 

primärvården med 

erfarenhet av att vårda 

patienter med tolk som 

mellanhand deltog. Texten 

Resultatet 

presenterades i tre 

delar. Teman för 

detta examensarbete 

är Faktorer som 

påverkar samarbetet 

med tolken. Faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskans 

arbete från 

organisationen och 

faktorer som 

påverkar relationen 

till patienten och 

kulturen.  

10/14 

Hög 



 

 

analyserades enligt en 

induktiv kontentanalys. 

 

3 Hart, P. & Mareno, N. 

2013 

Cultural challenges and barriers 

through the voices of nurses. 

Journal of Clinical Nursing 

USA 

Syftet med studien var 

att beskriva 

utmaningar och 

barriärer som 

sjuksköterskor möter i 

vårdandet av patienter 

med annan kulturell 

bakgrund.  

 

Studien var av kvalitativt 

slag. Data insamlades från 

sydvästra USA. 

Sjuksköterskorna 

kontaktades via mail och 

ombads besvara två öppna 

frågor om potentiella 

utmaningar och 

svårigheter av att vårda 

patienter med annan 

etnisk bakgrund. 374 

sjuksköterskor deltog i 

studien. Texten 

analyserades enligt en 

deskriptiv analys av 

tematiskt slag.  

Resultatet visade att 

sjuksköterskor 

upplever att det 

främsta hindret för 

god vård är brist på 

tid, pengar och 

kunskap. Att det är 

svårt att ha kunskap 

om alla olika etniska 

grupper i samhället 

och att det finns en 

hel del fördomar om 

både andra etniska 

grupper och stor 

människokärlek och 

respekt för att alla 

människor bör få 

individanpassad 

vård.  

14/14 

Hög 

4 Ian, C., Nakamura-Florez, E & Lee,Y-
M 
 
2016 
 
Registered nurses' experiences with 
caring for non-English speaking 
patients 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda 
icke engelsktalande 
patienter och hur den 
ökade mängden 
etniska grupper i 

Studien var av kvalitativt 

slag. Data insamlades 

genom en webbenkät som 

tog 30–45 min att 

besvara. 17 st. 

sjuksköterskor i åldrarna 

Resultatet visade att 
det kunde vara 
utmanade att vårda 
patienter som talade 
samma engelska men 
också att faktorer av 
annat slag också 
kunde påverka 

11/14 
 
Hög 



 

 

 
 
Applied Nursing Recherch 
 
USA 

samhället påverkar 
sjuksköterskorna. 

26–54 år deltog i studien, 

alla deltagarna hade 

arbetet minimum 12 

månader. En 

kontentanalys användes 

som analysmetod. 

 
 

möjligheten för två 
personer att förstå 
varandra. 

5 Jones, S. M. 
 
2008 
 
Emergency nurses' caring experiences 
with mexician american patients 
 
Journal of Emergency Nursing 
 
USA 

Att undersöka 
sjuksköterskors som 
arbetar på akutens 
upplevelse av att vårda 
patienter 
mexikanamerikanskt  
ursprung. 

Studien var av kvalitativt 
slag. Data insamlades 
genom intervjuer som 
genomfördes med 5 
sjuksköterskor senast 2 
veckor efter att de vårdat 
mexikanamerikanska 
patienter. Alla var 
kvinnliga sjuksköterskor 
med minst 5 års 
erfarenhet i åldrarna 40–
55 år. Sjuksköterskorna 
skulle uppfylla tre 
kriterier. Att de var av 
kaukasisk härkomst. Hade 
arbetat minst ett år som 
sjuksköterska och var 
minst tredje 
generationens amerikans 
medborgare. Deltagarna 
intervjuades med öppna 
frågor i en privat miljö på 
arbetsplatsen eller på ett 
studierum på ett offentligt 
bibliotek. Intervjuerna 
varde i 30–45 minuter. 

I resultatet framkom 
att var språkbarriär 
och bristande 
kunskap om 
patientens etniska 
bakgrunds betydelse 
var det största 
utmaningarna för 
vårdandet.  

13/14 
 
Hög 



 

 

Data vara analyserade 
baserad på en 
transkription av 
insamlade data. En 
kodlista skapades som 
speglade och sedan 
tematiserades utefter som 
framträdde ur analysen av 
data.  

 

 
 

6 Nielsen, B. & Birkelund, R. 
 
2009 
 
Minority ethnic patients in the Danish 
healthcare system - a quality study of 
nurses' experiences when meeting 
minority ethnic patients 
 
Scandinavian Journal of Caring 
Sciences 
 
Danmark 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser att vårda 
patienter med annan 
etisk bakgrund i 
Danmark. Med syfte 
att förbättra vården. 

Studien var av kvalitativ 
ansats. Data insamlades 
med hjälp av 
intervjufrågor och 
fältobservationer. 
Fältobservationen bestod 
av hur sjuksköterskorna 
interagerade med 
patienter med annan 
etnicitet både hos och 
utanför patientmötet.  
Intervjustudien bestod av 
öppna frågor. Det var 4 st. 
sjuksköterskor med etnisk 
dansk bakgrund som 
deltog i studien, samtliga 
var kvinnor. Alla hade 
minst 5 års 
yrkeserfarenhet som 
sjuksköterska och var 
mellan 40–55 år. Data 
analyserades med hjälp av 

Resultatet är 
uppdelat i tre 
grupper.  
- Svårighet att 
kommunicera,   
- Etnisk smärta och 
mat, kultur och 
samhälle. 

11/14 
 
Hög 



 

 

en deskriptiv 
fenomenologisk 
dataanalys.  
 

7 Richardson, A., Thomas, V. & 
Richardson, A. 
 
2006 
 
"Reduced to nods and smiles": 
Experiences of professionals caring for 
people with cancer from black and 
ethnic minority groups 
 
European Journal of Oncology 
Nursing 
 
Storbritannien 
 

Att undersöka 

vårdpersonals 

upplevsele av att vårda 

svarta eller personer 

från etniska 

minoritetsgrupper 

med cancer. 

Studien var av kvalitativ 

ansats. Data samlades in 

genom 5. st 

intervjustudier, 3 i 

London, 1 i Birmingham 

och 1 i Manchester. 

Ursprungligen 

kontaktades 200 

slumpmässigt valda 

vårdarbetare med fokus 

på sjuksköterskor. 28 st. 

valda att delta och av 

dessa var 22 st. 

sjuksköterskor. 

Intervjuerna varade i 

ungefär 2 timmar. Alla 

intervjuer spelades in och 

analyserades sedan med 

hjälp av en deskriptiv 

syntes där nyckelfynd lade 

grunden för de teman som 

analyserades fram. 

 

 

Resultatet är 

uppdelat i fem delar: 

-Språk-problematik. 

- Upplevelser av att 

arbeta med tolk. 

- Att hantera 

skillnader mellan 

kultur och praktiska 

filosofisk plan. 

- Problem med 

rasföreställning. 

- Önskan om mer 

kunskap och träning. 

11/14 

Hög 



 

 

8 Somerville, J. 

2007 

The Paradox of palliative care nursing 

across cultural boundaries 

International Journal of Palliative 

Nursing. 

Storbritannien 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

sjuksköterskor 

upplever att det är att 

vårda palliativa 

patienter med en 

annan etnicitet än den 

egna. 

Studien var av kvalitativ 

ansats. Två pilotstudier 

genomfördes för att 

säkerställa att data var av 

god kvalité. Data 

insamlades under en 

period av 3 månader. 

Semistrukturerade 

interjuver som varade 

maximalt 45 minuter i 

tysta rum på sjukhuset. 

Interljuverna spelades in 

för att säkerställa att all 

data fanns att tillgå under 

analysfasen. 10 st. 

sjuksköterskor deltog i 

studien. Analysen 

påbörjades så fort i takt 

med datainsamlingen. 

Konstant jämförelse 

användes för att bibehålla 

närheten mellan data och 

konceptualisering. Texten 

kodades utifrån tre nivåer. 

Öppen, axial och selektiv 

kodning. 

 

Resultatet visade att 

det är en komplex 

utmaning att vårda 

patienter med en 

annan etnicitet. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att de 

gjorde allt som stod i 

deras makt för att ge 

god individanpassad 

vård utifrån 

patientens 

kulturspecifika 

behov. De upplevde 

dock att de saknade 

kunskap och resurser 

för att ge 

kulturspecifik 

omvårdnad i många 

fall. 

12/14 

Hög 

 



 

 

9 Söderman, M. & Pietilä-Rosendahl, S. 

2016 

Caring for Ethnic Older People Living 

with Dementia – Experiences of 

Nursing Staff 

Journal of Cross-Cultural 

Gerontology 

Sverige 

Syftet med studien var 

att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda 

icke svensktalande 

personer med demens. 

Studien var av kvalitativ 

ansats. Data insamlades 

med hjälp av 

semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Deltagarna 

utgjordes av 27 st. 

sjuksköterskors som 

arbetade på äldreboende i 

Sverige. 25 st. var kvinnor 

och 2 st. var män. 

Analysen skedde utifrån 

kvalitativ lantent kontent 

analys. 

 

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor 

upplevde att det var 

viktigt att försöka 

lära sig språk och 

kulturella traditioner 

för att kunna ge 

individanpassad 

vård. Att ge god 

omvårdnad blev 

svårare när 

sjuksköterskan inte 

förstod patientens 

språk eller kulturella 

seder. 

14/14 

Hög 

 

10 Vyndelingum, V. 

2006 

Nurses’ experiences of caring for 

South Asian minority ethnic patients 

in a general hospital in England 

Nursing Inquiry 

Storbritannien 

Syftet med studien var 

att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda 

patienter från södra 

Asien 

Studien var av kvalitativ 

ansats. Data insamlades 

med hjälp av öppna frågor 

i intervjugrupper om 6 

personer samt 

fältobservationer. Deltog i 

studien gjorde 43 st. 

personer varav 22 st. av 

dessa var sjuksköterskor. 

De övriga deltagarna var 

undersköterskor. En 

tematisk ansats användes 

Resultatet visade på 

att sjuksköterskorna 

upplevde att de 

gjorde sitt bästa för 

att ge alla patienter 

god vård, men att de 

saknade kunskap och 

resurser för att ge 

kulturspecifik vård. 

Det framkom att det 

fanns gott om 

stereotyper och 

10/14 

Hög 

 



 

 

vid analys av insamlade 

data.  

 

fördomar om 

patienter med annan 

etnicitet, vilket tyder 

på att det är 

nödvändigt att mer 

utbildning är 

nödvändig för att 

möta patienters med 

annan etnicitet 

behov. 
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