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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Med det ökade mångkulturella samhället idag finner vi människor från olika 

länder där alla har sin egen kultur, språk, värdering och beteenden. Alla människor har rätt 

till god personcentrerad vård på individnivå. När en människa blir patient spelar patientens 

kulturella bakgrund en stor roll i omvårdnaden då detta ger förutsättningar för att främja 

hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor har till yrkesroll att vårda alla patienter på lika 

villkor. Vilket innebär att sjuksköterskor visar respekt för patienters integritet samt ger 

bekräftelse för deras upplevelser. Syfte: Sjuksköterskornas erfarenheter av personcentrerad 

vård i relation till patienter med annan kulturell bakgrund inom somatisk vård. Metod: 

Metoden som används är systematisk litteraturstudie. Resultat: Resultatet består av två 

teman. Det första temat var: Betydelsen av kommunikation, med subteman; Att möta 

språkbarriärer, Att använda kommunikationsstrategier. Det andra temat var: 

Organisatoriska förhållanden med subteman; Behov av kunskap, Vårdmiljöns påverkan och 

Att uppleva tidsbrist. Slutsats: För att ge god personcentrerad vård till patienter krävs det 

en god kommunikationsförmåga mellan sjuksköterskor och patienter. Vidare så upplevs det 

för sjuksköterskor att det fattas resurser för att kunna tillämpa en personcentrerad vård. Mer 

tid, god vårdmiljö samt ökad kunskap framkom som viktiga delar i vården. 

 

Nyckelord: Kulturkompetens, Kvalitativ studie, Litteraturstudie, Personcentrerad vård, 

Sjuksköterskornas erfarenheter. 

 

 

 

  



ABSTRACT  

Background: With the multicultural society today, we find people from different countries 

with their own culture, language, values and behaviors. All people have the right to person-

centred care. When a person becomes a patient, the cultural background plays a major role in 

nursing, as this provides the conditions for promoting health and well-being. The nursing 

profession is to care for patients on equal terms. Which means showing respect and giving 

confirmation for experiences. Aim: Nurse’s experiences of person-centred care in relation to 

patient with different cultural backgrounds in somatic care. Method: A systematic literature 

study. Result: The result consists of two themes. The first theme was the experiences of 

communication, with two subthemes to experience language barriers, to use communication 

strategies. The second theme was Organizational conditions with three subthemes, to 

experience the need of knowledge, experiences of environment's impact, experiencing lack of 

time. Conclusion:  In order to give a god person-centred care to patient with different 

cultural backgrounds, a good communication between nurse and patient where highly 

required. Furthermore, the nurse experienced lack of resource, which effected the 

enforcement of person-centred care. More time, good environment and increased knowledge 

emerged as important for the healthcare process.  

 

Keywords: Cultural-competence, Literature study, Nurses experiences, Person-centred 

care, Qualitative study. 
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1 INLEDNING  

Varje människa är bärare av en kultur. Människor med olika kulturer möts i det offentliga 

rummet inom vården. Av våra egna erfarenheter inom vården har vi upptäckt att kulturen är 

en nödvändig del i vårdandet av patienter, detta för att kunna ha en utgångspunkt i 

personcentrerad vård och där med vårda på individnivå. Detta specifikt för att ta reda på 

patienters bakgrund och tidigare sjukdomshistoria. Detta ställer krav på sjuksköterskors 

kommunikativa förmåga och förmåga att agera medvetet utifrån en kulturkompetens. 

Problemområdet i detta examensarbete är utifrån ämnesområdet ”Att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård i relation till patienter med annan 

kulturell bakgrund inom somatisk vård”. Intresset för området växte fram genom förslag från 

ämneslista från Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid Mälardalens högskola. 

Författarnas förhoppningar med detta examensarbete är att sjuksköterskor och verksamma 

inom vården ska få ytterligare kunskap av individ anpassa vårdandet av patienter med annan 

kulturell bakgrund inom somatisk vård. Förhoppningsvis att detta examensarbete inspirerar 

sjuksköterskor att arbeta ur ett helhetsperspektiv samt ge en vård som leder till 

välbefinnande hos patienter, oavsett kulturell bakgrund. Därför kommer det utvalda 

problemområdet vara ur ett sjuksköterskeperspektiv.  

2 BAKGRUND  

Bakgrunden ägnas av kultur, kulturkompetens, personcentrerad vård, delaktighet inom 

personcentrerad vård, patienters upplevelser av kommunikation med sjuksköterskor samt 

patienters upplevelser av personcentrerad vård. Vilket leder in till beskrivning av tidigare 

forskning inom intresseområdet. Vidare beskrivs teoretiskt perspektiv och sjuksköterskans 

roll och ansvar i form av lagar och styrdokument för att förstå arbetet tydligare, vidare en 

problemformulering som ligger till grund för examensarbetets syfte.  

2.1 Kultur 

Enligt Herlitz (2010) finns det mer än 200 olika definitioner av kultur vars avsikt är att 

beskriva kultur som ett sätt för människor att leva, tänka samt skapa en gemensam livsform i 

ett område, men även vid en viss tid. I enlighet med Folkhälsopolitiskrapport (2010) är 

Sverige ett land som värnar om FN:s konventioner där människors hälsa ligger till grund för 

mänskliga rättigheter. Detta innebär att alla människor bör få vård som främjar hälsa på lika 
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villkor oberoende av etnicitet, funktionsnedsättning, kulturell bakgrund, kön, sexuella 

läggning eller socioekonomiskt tillstånd. I en tidigare forskning i Finland hävdar Hemberg 

och Vilander (2017) att kravet på sjuksköterskorna ökar med den växande befolkningen där 

individer från olika kulturer ökar. Som individ förväntar sig samhället att människor från 

andra kulturer bör anpassa sig till nya förutsättningar och vara med i den allmänna 

populationen och dess traditioner. Oftast gäller detta människor som flyttar till ett annat 

samhälle som följer sina egna traditioner trots de nya omständigheterna. Därför är det viktigt 

att sjuksköterskor förstår detta genom att införskaffa sig kulturell kompetens (Hemberg & 

Vilander, 2017).  

 

Kersey-Matusiak (2015) hävdar att synen på hälsa varierar beroende på människans 

kulturella bakgrund. Människans individuella förhållningsätt till andra kulturer verkar 

utifrån upplevelser, erfarenheter, tro, uppfostran och personligheter. Vilket dessutom påvisas 

inom sjukvården eftersom synen på hälsa är individuell. Ahmadi (2008) hävdar att det är 

föreställningar, trosuppfattningar och erfarenheter som ger uttryck för synsätt på sjukdom 

och smärta. Detta innebär att varje kultur har individuell syn på hälsa, sjukdom, lidande och 

döden. Vidare beskriver Herlitz (2010) att människans handlingar beror till stor del av 

kulturen som människan har bekantat sig med. Detta i form av inlärnings aspekter vilket 

formar förhållningsätt, värderingar, handlingar samt agerande. Dahlborg Lyckhage och Lau, 

(2016) hävdar att patientens kultur har en stor betydelse för mötet med sjuksköterskor. 

Patienters förhållningsätt, värderingar och förväntningar bygger en grund för individen. Vid 

bristande hänsynstagande för patienters förhållningsätt och värderingar uppstår missnöje 

hos patienter. Vilket leder till minskad tillit, förtroende samt upplevelse av att maktmissbruk.  

2.1.1 Kulturkompetens 

Kulturkompetens definieras som ett förhållningssätt, den kunskap samt färdigheter som 

behövs för att utföra en patientsäkervård till befolkningen med olika kulturella bakgrund. 

Kultur är ett starkt koncept, eftersom människors värderingar, åsikter samt förhållningssätt 

ändras samtidigt som livserfarenheten ökar. Förhållningssättet vid kulturkompetens är att 

införskaffa sig kulturkunskap kontinuerligt samt information som behövs vid en bedömning 

av patienter med annan kultur. Att sjuksköterskor tar hänsyn till patienters egen vilja 

värderas högt hos patienter. Kulturkompetens hos sjuksköterskan är ett viktigt område för 

patienter som inte tillhör majoritetsgruppen i ett samhälle. Detta för att involvera patienter 

med tillgång till de resurserna inom hälso- och sjukvården. Människor lever under olika 

omständigheter beroende på levnadsvanor, detta bör sjuksköterskor ha i åtanke (Kersey-

Matusiak, 2015). Dahlborg Lyckhage och Lau, (2016) hävdar att kulturkompetens utgör en 

viktig grundsten för patienters orientering till hälso- och sjukvården. Detta eftersom 

patienter med annan kultur än majoritetsgruppen upplever att det inte erbjuds vård på lika 

villkor. Tidigare forskning i England har visat att medvetenhet, kunskap och förståelse enligt 

Hearnden (2008) i kulturkompetens ledde till att patienters unika egenskaper kändes igen.  
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2.2 Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård definierades på tidigt 1960-talet som personens egna perspektiv samt 

upplevelse av sin situation. Begreppet infördes i början av 1990-talet som personcentrerad 

vård i Storbritannien (Edvardsson, 2010). Det centrala inom personcentrerad vård är att 

bekräfta patienters upplevelse av sjukdom. Attt utgå ifrån patienters perspektiv och göra 

patienter delaktig i alla aspekter av vården som vårdbeslut och vårdprocesser.  

Enligt Göteborgs universitet centrum för personcentrerad vård, GPCC (2017) handlar 

personcentrerad vård om partnerskap mellan patienten/ närstående och sjuksköterskan. 

Detta baserat på att lägga upp en gemensam hälsoplan som ska innehålla mål och strategier 

för patienten för att kunna uppnå välbefinnande. Att arbeta med personcentrerad vård gör 

att behandlingen blir mer effektivt vid olika sjukdomstillstånd, med helhetsbilden av 

patienten samt patientens världsbild. Att förhålla sig till personcentrerad vård kan även leda 

till att samhällets resurser används effektivt. I en brittisk studie beskrivs det även enligt 

Rathod (2017) hur personcentrerad vård bör anpassas vid olika kulturella bakgrunder för 

patienter, då kulturen har en stor roll i en personcentrerad vård. Vilket innebär att 

sjuksköterskor bör ta ställning till patientens individuella behov av omvårdnad. 

 

GPCC (2017) nämner även tre nyckelgrupper inom personcentrerad vård; partnerskap, 

patientberättelse och dokumentation. Partnerskap definieras som den viktigaste delen inom 

personcentrerad vård då en ömsesidig respekt med hänsyn till varandras kunskap är grunden 

för god omvårdnad. Patientberättelsens definition är att sjuksköterskor lyssnar på patienters 

berättelse och problem. Samtidigt som sjuksköterskor har en god och öppen kommunikation 

med patienter där kommunikation innebär utbyte av ord eller information. På detta vis kan 

sjuksköterskor tillsammans med patienter lägga upp en hälsoplan med mål och strategier för 

att uppnå välbefinnande. Detta kan även ske tillsammans med närstående beroende på 

patienters tillstånd. I patienters journal ska det vara dokumenterat om patienters berättelse 

och hälsoplan för att underlätta uppföljningen av patienters vårdvistelse, vilket är den tredje 

nyckelgruppen.  

2.2.1 Delaktighet inom personcentrerad vård  

Enligt Eldh (2014) avses delaktighet vara grunden till att dela med sig av sina åsikter, tankar 

eller känslor. Detta med syfte att involvera patienter och sjuksköterskor under ett vårdande. I 

delaktighet är det betydelsefullt att sjuksköterskor ger utrymme för patienter att vara aktiv 

samt ha inverkan på att ta beslut kring eventuella vårdåtgärder. Definitionen av 

patientdelaktighet har funnits i litteraturen beskrivet sedan 1960. Folkhälsopolitiskrapport 

(2010) beskriver att utrikesföda upplever lågt kulturellt samt socialt deltagande vilket 

orsakade upplevelse av diskriminering samt utveckling av ohälsa. Enligt tidigare forskning i 

England hävdar Larsson et al., (2011) att patienter får en bättre upplevelse av vården tack 

vare den uppmärksamheten de fått från sjuksköterskor samt den öppna dialogen och 

kommunikationen. Den uppmärksamheten bidrar till att patienter engagerade sig mer i sin 

vård och införskaffade mer kunskap och kännedom om sina sjukdomar. Vilket ökar hälsa och 

förmåga att delta i sin egen vård och behandling (Larsson et al., 2011).  
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2.2.2 Patients upplevelse av kommunikation med sjuksköterskan 

Enligt Kersey-Matusiak (2015) har kommunikation en stor roll för patienter inom 

personcentrerad vård. Eide och Eide (2009) lyfter fram relevansen av professionell 

kommunikation. Dock kan det upplevas svårt för patienter att behärska språket när det råder 

språksvårigheter. Det leder framför allt till att informationen som sjuksköterskor informerar 

inte nås fram på rätt sätt, enligt patienters beskrivningar. Detta ger även upphov till allvarliga 

konsekvenser eftersom patienter upplever att de inte kan ta del av de instruktioner som 

sjuksköterskor delger dem. För att undvika missförstånd inom kommunikationen är det 

angeläget, utifrån ett patientperspektiv, att undvika slanguttryck, medicinska begrepp och få 

hjälp av tolk vid språksvårigheter. Kersey-Matusiak (2015) beskriver att ordlös 

kommunikation är förekommande och utgör en tredjedel av människans sätt att 

kommunicera. Detta visar människans individuella kultur samt ger uttryck för människans 

tankar och känslor i en mer sannfärdig bild. Vidare beskriver Kersey-Matusiak (2015) att 

språkskillnader som påverkar kommunikationen kan vara ett hinder för patienter. Eftersom 

personen kan uppleva maktlöshet och sjuksköterskor kan få felaktig information som i sin tur 

leder till en bristande patientsäkerhet. Vid språkskillnader kan sjuksköterskor använda sig av 

en tolk för att kommunicera med andra patienter. Språklig kompetens är en del av 

kulturkompetensen, eftersom den har en viktig del av förtroende och ärlighet i 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter. Vid god delaktighet i 

personcentrerad vård hos sjuksköterskorna upplever patienter lättnad och delaktighet i 

vårdandet, eftersom en ömsesidig dialog med stöd av hjälpmedel utfördes.  

 

Hemberg och Vilander (2017) hävdar att kommunikationsproblem kan leda till ensamhet och 

isolering hos patienter. Sjuksköterskors bemötande har en stor påverkan gentemot 

patienterna, i kommunikationen behandlas patienter med respekt och lyhördhet vilket berör 

patienter och minskar bekymmer. I en australiensk studie har det framkommit att annat 

hinder i kommunikationen i en personcentrerad vård kan vara språket, eftersom skillnader i 

språk är ett utav flera hinder för kommunikation i en personcentreradvård (Crawford, 

Candlin & Roger 2015). Hearnden (2008) förklarar att kulturell bakgrund i en 

kommunikation har en stor betydelse när människor i en konversation är från olika 

målgrupper som till exempelvis olika kön, ålder, kulturer, nivåer av utbildning eller språklig 

bakgrund då det finns en risk till missförstånd mellan varandra. Eftersom sjuksköterskor 

eller patienter uttrycker sig själva och användning av ord påverkas av ens kultur. Detta 

inklusive den ickeverbala kommunikationen så som gester och ansiktsuttryck. Om 

sjuksköterskor eller patienter inte är van vid andra kulturer kan det ske missförstånd i 

kommunikationen, därmed har kulturen stor betydelse förkommunikationen. De kan inte 

vara säkra på om dess antaganden och förväntningar är densamma som personerna de 

kommunicerar med (Hearnden, 2008).  

2.2.3 Patienters upplevelser av personcentrerad vård 

Tidigare forskning i Sverige visar att utgångspunkten är att ta hänsyn till patienters 

upplevelse av vården samt vårda utifrån patienters behov och begär. Att bli sedd som 

individer och inte som sjukdomen eller problemen som sjukdomen medfört är en av de 
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essentiella delarna för patienter. Patienter förväntar sig att sjuksköterskor bemöter dem med 

respekt där de blir sedda och betrodda (Arakelian, et al., 2017). Enligt patienters upplevelser 

bör sjuksköterskor uppmärksamma patienters lidande genom att påvisa medkänsla, vilket 

medför ett minskat lidande. Det är förekommande att patienter upplever ångest och stress 

vid inskrivningar på sjukhuset, detta för att de lämnar sina trygga platser och blir beroende 

av sjuksköterskor (Arakelian, et al., 2017). 

 

En personcentrerad vård, där patienternas integritet respekteras och utrymme ges, för att 

behålla självbestämmande leder till att patienter blir mer delaktig i sitt vårdande. Det har 

även framkommit i tidigare forskning från Australien att patienter upplever att 

sjuksköterskor utför personcentrerade vården per rutin och inte utifrån patienters behov och 

begär. Där av kan det upplevas som att patienter förlorar kontrollen över sin egen vård samt 

kontrollen över självbestämmande. Vilket leder till upplevelser av maktlöshet, frustation 

samt lidande hos patienter. Även sjuksköterskors medkänsla minskar och patienter upplever 

att integritet inte respekteras (Sharp, et al., 2015).  

I tidigare forskningar framkommer att när sjuksköterskor utför personcentrerad vård med 

respekt, medkänsla och öppenhet för patienter leder det till att patienter är mer delaktig i 

vårdandet. I sin tur leder det även till att patienter upplever lindrat lidande samt positiv 

uppfattning av vården. Detta ökar vårdkvalitén som erbjuds till patienter. När sjuksköterskor 

visar öppenhet och intresse om att närvara för patienters behov och begär. Uppmuntrar det 

patienter att delta under sitt vårdande vilket leder till att patienter får tillfredsställande vård. 

En personcentrerad vård ger en bättre uppmuntran till att lyckas med en god egenvård 

(Sharp, et al., 2015).  

 

Patienterna upplever bättre vårdmiljö när sjuksköterskor samarbetar med patienter samt 

andra yrkesgrupper. Att sjuksköterskorna samarbetar med andra yrkesgrupper, delar 

information och även rådfrågar varandra, skapas det förtroende hos patienter. Detta 

underlättar för patienter att inte behöva upprepa sjukdomshistorien flera gånger. Patienter 

upplever att vårdmiljön under sjukhusvistelse påverkar upplevelsen av vården, samt 

patientens välbefinnande (Arak Elian, et al., 2017). 

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Madeleine Leiningers vårdvetenskapliga teori valdes eftersom det förstärker personcentrerad 

vård för patienter med annan kulturell bakgrund. Leininger har kultur som utgångspunkt där 

människans individuella kultur är centralt och betydelsefullt att framhäva i den allmänna 

kulturkompetensen.  

2.3.1 Människan som kulturbärare 

Leninger (2002) relaterar kulturkompetens till sjuksköterskans allmänna ansvar och roll i 

mötet med patienten, med detta förbinder Leininger i princip alla konsensusbegreppen 

(människa, hälsa, vård och omvårdnad) till kultur. Den speciella insatsen inom 

omvårdnadsforskningen är kulturrelaterat omsorg för att främja hälsa utifrån en 
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evidensbaserad kunskap. Leininger (2002) omvårdnadsforskning är bland de första inom 

vården att upptäcka den globala kulturella mångfald och det som råder på ett sjukhus, detta 

då alla människor är kulturbärande. Vidare skriver Leininger att kultur är ett sätt att lära sig 

om världen, de normer som finns samt föreställningar vad gäller synen på livet, verkligheten, 

hälsa, ohälsa och döden detta i form av att socialisera sig in i den andra kulturen. Det kan 

gälla för en människa själv, närstående/familj eller i större sammanhang som i samhället. 

Detta syftar till att sjuksköterskan bör ha en kännedom om olika kulturer samt bemöta dessa 

i form av evidensbaserad kunskap. Leininger menar att vården bör anpassas i möjligast mån 

efter patientens egen kultur, det är först då patienten kommer att växa, uppleva 

välbefinnande och hälsa.  

2.3.2 Emic och Ethic 

Leninger (2002) myntade två begrepp som beskriver människan ur ett inifrån Emic och 

utifrån Ethic perspektiv detta för att identifiera människans kultur samt forma ett 

helhetsperspektiv av människan. Med Emic, inifrånperspektiv syftar Leininger till 

människans inre, som är inre uppfattningar, uttryck, övertygelser samt erfarenheter som är 

bekanta inom varje kultur med målet att införskaffa sig förståelse av människans inre 

kulturella. Med Ethic syftas det till individens utifrån perspektiv som är bland annat 

människans uppfattningar, uttryck, övertygelser och erfarenheter. Detta är ett unikt sätt för 

sjuksköterskan att få en uppfattning av patientens tillstånd samt ett inifrån och utifrån blick 

kring värderingar vad gäller människans individuella kultur. 

2.3.3 Sunrise modellen 

Enligt Leininger (2002) teori om culture care theory ska sjuksköterskan anpassa 

omvårdnaden utifrån patientens kulturella värderingar. Detta anses vara en grund för 

omvårdnadens betydelse, då det läggs mycket vikt på patientens kulturella bakgrund. Om 

sjuksköterskornas kunskap brister om patientens värderingar och livsstil kan detta påverka 

patientens delaktighet i omvårdnaden. Leininger menar även i sin teori culture care theory 

att det finns olika kulturella faktorer som påverkar sjuksköterskans syn och beslut. I sunrise 

modellen beskriver Leininger (2002, Figur 1) att sjuksköterskan införskaffar sig data från 

patienten och tar hänsyn till de delar som finns i sunrise modellen, detta är för att 

sjuksköterskan ska kunna identifiera vilken strategi inom omvårdnaden som passar 

patienten bäst. Även tillgodose patientens behov och begär. Dessa delar i sunrise modellen 

kan vara vissa faktorer som kan vara mer dominanta i vissa kulturer. Detta kan vara religiösa 

faktorer, kulturella värderingar och livsstilar, ekonomiska samt utbildningsfaktorer. Detta 

kan ha en betydelse för patientens hälsa och välbefinnande. Leininger och McFarland (2002) 

hävdar att målet med sunrice modellen är att få sjuksköterskan öppna sina vyer och sinnen 

mot vad patienter informerar och berättar. Med detta ökar möjligheten för sjuksköterskan att 

upptäcka faktorer som har betydelse för patienten. Vidare leder det även till att 

sjuksköterskan kan vårda patienten på djupare nivå samt nå ut till patienten. 
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FIGURE 1 

Leininger’s Sunrise Model to Depict Dimensions of the Theory of Culture Care Diversity and 

Universality, (s.191). 

 

2.4 Lagar och styrdokument  

Sjuksköterskans primära ansvar enligt International council of nurses (ICN) (2014) är att 

främja hälsa med centrala grund att lindra lidandet. Syftet är att genom ICN (2014) vägleda 

och sammankoppla en värdegrund samt förhållningssätt för alla världens sjuksköterskor. All 

vårdande har en etisk grund och sjuksköterskors roll och moraliska ansvar är att tillämpa 

mänskliga rättigheter i högsta grad. De etiska koderna består av fyra delar, sjuksköterskan 

och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövning, sjuksköterskan och profession samt 

sjuksköterskan och medarbetare. Utifrån etiska koden sjuksköterskan och allmänhet syftar 

det till sjuksköterskans primära ansvar, att ge människor det vård samt information om 

patientens tillstånd. Detta ska stödja patientens process genom sin sjukdom samt möjlighet 

att medverka i vårdandet. Sjuksköterskan och yrkesutövning, avser det ansvar som 

sjuksköterskan har samt hur den ska behålla sin yrkeskompetens genom ett livslångt lärande. 
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Sjuksköterskan och profession, anses vara sjuksköterskan huvudansvar inom yrket, det 

menas på att sjuksköterskan bör färdigställa och tillämpa lagar och riktlinjer inom 

omvårdnaden samt vara uppdaterad och aktiv för forskning och utbildning inom sitt 

yrkesområde. Detta genom en evidensbaserad kunskapsgrund. Sjuksköterskan och 

medarbetare, här syftas det till att sjuksköterskan bör verka för ett gott samarbete med sina 

medarbetare samt ingripa när vården hotas (Sjuksköterskeföreningen, 2014). Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL), SFS (2017:30) syftar till att sjukvårdspersonal skall arbeta med ett 

sjukdomsförebyggande förhållningssätt med målet att uppnå en god hälsa och vård på lika 

villkor. I enlighet med värdegrund för omvårdnad (2016) finns det etiska förhållningssätt för 

sjuksköterskan att tillämpa i vårdandet av patienten. Vilket innebär att sjuksköterskan 

respekterar patienten i möten och förhåller sig till att patientens integritet, värdighet och 

självbestämmande behålls (Patientlagen, SFS 2018:554; Svensk sjuksköterskeföreningen, 

2016). Detta skall resultera till att patienten upplever tillit, hopp och meningsfullhet. Vidare 

uppnås en god vård och omsorg (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2016). I förvaltningslagen 

(SFS 2017:900) och rekommendation av socialstyrelsen framkommer det att 

sjuksköterskorna har en skyldighet att erbjuda en tolk när patienter inte behärskar språket. 

Det är även patienternas rättighet till en auktoriserad tolk vid behov enligt förvaltningslagen. 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) bör sjuksköterskan arbeta 

med en profession som är i ständig utveckling. Det innebär att sjuksköterskan har central roll 

i att arbeta utifrån värdegrunder med humanistisk människosyn. Vidare framkommer det 

även att sjuksköterskan bör ha kunskap om patientens kulturtillhörighet för att vårda alla 

patienter med jämlikhet. 

2.5 Problemformulering 

Vården i Sverige idag är mångkulturell, detta innebär att sjuksköterskor bör anpassa 

vårdandet utifrån patienternas kulturella bakgrund på individnivå. Omvårdnadsteoretikern 

Madeleine Leininger lyfter fram människan som kulturbärare. Vilket betyder att varje 

människa har individuella värderingar och erfarenheter beroende på levnadsvanor och 

situationer. Varje människa har dessutom individuell syn på hälsa. Detta kräver bredare 

kulturkompetens samt ställer nya krav på sjuksköterskor i personcentrerad vård. 

Sjuksköterskors ansvarsområde är omvårdnad med målet att främja hälsa samt lindra 

lidandet hos patienter. Personcentrerad vård är ett begrepp som utgör ett helhetsperspektiv 

av patienters hälsotillstånd. Dock framkommer det i tidigare forskning att patienter med 

annan kulturell bakgrund har erfarenheter av att sjuksköterskor utför vårdandet per rutin 

och inte utifrån patienters behov av vård. Vilket leder till att patienter upplever förlora 

kontrollen över sin egen vård. Ett sätt att motverka detta är att uppmärksamma 

sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård i relation till patienter med annan 

kulturell bakgrund inom somatisk vård. Detta skapar en ömsesidig förståelse för både 

patienters och sjuksköterskors erfarenheter, vilket förhoppningsvis förbättrar 

personcentrerad vård på lika villkor.  I enlighet med lagar och riktlinjer ska sjuksköterskor 

vårda alla patienter på lika villkor. För att utveckla och förbättra vårdkvaliteten i vårdandet 

av patienter är det viktigt att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård i 

relation till patienter med annan kulturell bakgrund inom somatisk vård, vilket utgör syftet 



 9  

för detta examensarbete som förhoppningsvis kan hjälpa sjuksköterskor att höja vårdkvalitén 

samt förbättra vårdandet av patienter med annan kulturell bakgrund. 

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet av personcentrerad vård i relation till 

patienter med annan kulturell bakgrund inom somatisk vård.  

4 METOD 

Detta examensarbete har sin utgångspunkt av Evans (2002) systematisk litteraturstudie. För 

att skapa en djupare förståelse av fenomenet som handlar om sjuksköterskors erfarenheter, 

vilket utgör en lämplig metod att tillämpa. Enligt Polit och Beck (2017) bidrar människors 

upplevelser av ett specifikt fenomen till att skapa en djupare förståelse i relation till 

fenomenet. Därmed har Evans metod använts till detta examensarbete, vilket går ut på att 

göra en sammanställning av kvalitativa studier. Friberg (2012) hävdar att en kvalitativ studie 

ökar förståelse av erfarenheter samt upplevelser. Enligt Evans (2002) har systematisk 

litteraturstudie två sätt att analysera kvalitativa artiklar, genom tolkande syntes och 

beskrivande syntes. Det centrala inom dessa två tillvägagåendes är att båda två syftar till att 

beskriva studiernas innehåll. Därmed har en beskrivande syntesmetod använts i detta 

examensarbete som en analysmetod. Beskrivande syntes består av fyra steg; insamlingen av 

datamaterial som ska används, identifiering av nyckelfynd, tema och subteman 

sammanställning utifrån nyckelfynden, och till slut fenomenbeskrivning. 

4.1 Urval och datainsamling 

I detta examensarbete gjordes först en datainsamling genom databassökning i vetenskapliga 

databaser. Enligt Evans (2002) ska det under en litteraturstudie först samlas in datamaterial 

relevant för syftet. Elva vårdvetenskapliga och kvalitativa artiklar valdes genom en sökning i 

databaserna CINHAL plus och PubMed. Ämnessökorden som utfördes i CINAHL plus var av 

arbetets syfte, vilket är: cultural diversity, culture competence, nursing, culture, nurse, nurse- 

patientrelations, patient-centred care, nurses experiences, patient, patientcentred care och 

utgör inklusionskriterier. Ämnessökord och i vilken kombination det användes finns i bilaga 

A. Sökkombinationen gjordes utifrån Östlundh (2017) beskrivning av booleska söktekniken. 

Booleska söktekniken används som hjälpmedel för att kunna kombinera olika sökord. Ordet 

AND och OR användes för att kombinera två ämnessökord, detta för att artiklarna ska 
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innehålla orden. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, 

publicerande mellan 2009–2019 för att få aktuella tidigare forskning som är riktat mot 

allmänsjuksköterskor. Artiklar som söktes i PubMed skulle vara publicerade under senaste 

fem åren och för att underlätta sökningar har Medical Subject Headings (MESH) använts. 

Ämnessökorden som utfördes i PubMed var: Culture care, Patient-centred, nursing 

experiences. I PubMed finns det ingen avgränsning som peer-reviewed, utan vidare 

kontrollerades artiklarna via Ulrischweb. Via Ulrischweb kan det kontrolleras om artiklarna 

är refereed.  

 

I sökning av artiklar i databasen CINAHL plus framkom över 100 träffar. Exklutionskriterer 

var artiklar tidigare än 2009, samt artiklar som saknade sjuksköterska perspektiv och 

personcentrerad vård. Studier från andra vetenskapsområden än allmänsjuksköterska 

exkluderades samt kvantitativa artiklar. Artiklarna granskades ytterligare och bedömdes 

genom att läsa abstract, syfte och resultat. Vidare gjordes nytt urval där 11 artiklar valdes och 

utgjorde relevans för examensarbetets syfte. Artiklarna lästes vidare för kvalitetsgranskning, 

detta finns i bilaga C. Det framkommer även granskningsfrågor som utgör den 

kvalitetsgranskning som artiklarna genomgått för att väljas ut. Antal artiklar från CINAHL 

plus var nio stycken från PubMed var två stycken.  

 

Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån Fribergs (2017) 11 frågor för granskning av 

kvalitativa studier. Enligt Friberg (2017) säkras kvalitén i examensarbetet genom en 

kvalitetsgranskning av de enskilda studierna som ingår i resultatanalysen. Detta finns i bilaga 

B. Frågor formulerades om till att kunna svar JA eller NEJ. För varje JA fick artikeln 1 poäng 

och för varje NEJ fick artikeln 0 poäng. Utifrån kvalitetensnivån sattes artiklarnas 

kvalitetsnivå, på följande vis: artiklar mellan 0p till 5p ansågs som låg, mellan 5p till 7p 

ansågs det som medel, och mellan 8p till 11p ansågs det som hög vetenskaplig kvalitet. Dessa 

11 godkända artiklar valdes till grund för examensarbetets resultat, detta framkommer i 

bilaga C. I bilaga C visas artiklars syfte, titel, författare, metod, resultat och nivån på den 

vetenskapliga kvaliteten i artiklarna. 

4.2 Analys och genomförande 

För analysprocessen valdes Evans (2002) analysmetod då examensarbetets syfte är 

fokuserad på erfarenheter. Första steget i Evans (2002) analysmetod var att samla in 

datamaterial relevanta för examensarbetets syfte. Artiklarna lästes ett flertal gånger med 

avsikten att skapa djupare förståelse och få helhetsbild av artiklarna. För att minimera 

ovissheten av att påverka varandras förståelse av artiklarna valde författarna att läsa 

artiklarna var för sig och vidare skriva ner punkter som ansågs vara relevanta till 

examensarbetets resultat.  

 

I steg två i Evans (2002) analysprocess identifierades nyckelfynden från varje artikels 

resultat. Sammanlagt hittades 450 nyckelfynd. Detta skrevs ner i ett dokument där varje 

nyckelfynd fick en siffra för att markera från vilken artikel nyckelfynden var ifrån. I tabell 1 

finns ett exempel av utdrag från dokumentet.  



 11  

 

I steg tre identifierades det subteman utifrån likheter och skillnader av artiklarnas 

nyckelfynd, färgmarkerades för att kunna urskilja likheter och skillnader. Utifrån de urskilda 

likheter och skillnader formades relevanta subteman. De subteman som valdes utgjorde 

centralt grund för resultatet. De utvalda subteman ledde till att teman kunde urskiljas i två 

delar som i sin tur besvarade examenarbetets syfte. Resultatet ledde till två centrala 

underrubriker, Betydelsen av kommunikation och Organisatoriska förhållanden. I steg fyra 

beskrivs varje tema med referens och citat från nyckelfynd från artiklarna. Detta för att 

säkerställa trovärdigheten i examensarbetet (Evans, 2002). 

 

Tabell 1. Nyckelfynd, subteman och tema. 

Nyckelfynd Subteman  Tema 

’’Nurses spoke about the lack of 

resources to learn and provide 

culturally appropriate care. Time 

money, and lack of training were 

seen as major barriers to providing 

culturally competent care.’’ (5) 

 

 

 

 

Att uppleva tidsbrist 

 

 

 

Organisatoriska förhållanden 

’’Keeping nurses’ knowledge 

updated, enabling them to show 

consideration for these patients’ 

cultural norms. It is therefore 

insufficient to consider the problems 

from a perspective of integration. 

The level of knowledge and the 

financial conditions have a crucial 

impact on the quality of care for this 

group of patients as well’’ 

(8) 

 

 

 

 

 

 

Behov av kunskap 

 

 

 

 

 

Organisatoriska förhållanden 

 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt CODEX (2017) har forskare en etisk skyldighet att följa regler och riktlinjer för sin 

forskning. Således beskrivs det inom CODEX (2017) forskningsetiska principer vilket tyder 

på att detta examensarbete är fri från plagiat, förfalskning, oredligheter samt förändring. 

Forskningsetiska principer bör följas inom all form av forskningsstudie. Detta vidgår även att 

de utvalda artiklarna har genomgått en etisk prövning och därmed är godkända. Författarnas 

egna åsikter och värderingar har åsidosatts, vilket innebär att författarna har varit sakliga då 

utgångspunkten var att utgå ett objektivt perspektiv mot artiklarna. Detta för att inte 

författarna ska påverka med förutfattande meningar, vinkla eller förvränga examensarbetes 



 12  

slutgiltiga resultat. Referenserna är skrivna utifrån American psychological association, APA 

(2018). Detta referenssystem valdes för att läsaren ska med tydlighet kunna se vad som är 

forskning samt spåra till originalkällan. 

5 RESULTAT  

Syftet i examensarbetet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av personcentrerad 

vård i relation till patienter med annan kulturell bakgrund inom somatisk vård. Utifrån de 

framsökta vårdvetenskapliga artiklarna samt identifiering av nyckelfynd med utgångspunkt 

av syntes har följande teman skapat ‘’Betydelsen av kommunikation’’ och’’ Organisatoriska 

förhållanden’’. I första temat framhävs sjuksköterskornas; ’’Betydelsen av kommunikation’’ 

till följd av följande subteman, ’’ Att uppleva språkbarriärer’’ och ’’ Att använda 

kommunikationsstrategier’’. I andra temat’’ Organisatoriska förhållanden’’ ingår subteman’’ 

Behov av kunskap’’, ’’Vårdmiljöns påverkan’’ och ’’ Att uppleva tidsbrist’’. Nedan framställas 

teman och subteman för en djupare förståelse av examenarbetets syfte.  

 

Tabell 2. Subteman och teman.  

 

Subtema Tema  

Att uppleva språkbarriärer   

Betydelsen av kommunikation 
Att använda kommunikationsstrategier  

Behov av kunskap  

Organisatoriska förhållanden 
Vårdmiljöns påverkan 

Att uppleva tidsbrist 

5.1 Betydelsen av kommunikation 

Personcentrerad vård ansågs vara grunden till en god vårdkvalité enligt sjuksköterskornas 

beskrivningar. Det framkom att kommunikation var central för en god personcentrerad vård. 

I subtemat ’’att uppleva språkbarriärer’’ framkommer det att sjuksköterskorna upplevde 

kommunikationssvårigheter, vilket försvagade den personcentrerade vårdandet. Dessa 

kommunikationssvårigheter uppstod på grund av språkbarriärer som försvårade 

kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskorna. Det bristfälliga verbala språket 

utgjorde ett hinder som sjuksköterskorna hade upplevt i relation till att kunna lyckas förstå 

patienters behov och resurser.  Vidare i subtemat’’att använda kommunikationsstrategier’’ 

framkommer det att sjuksköterskorna använde sig av olika kommunikationshjälpmedel. 

Vilket upplevdes stödjande i den personcentrerade vården i relation till mötet med patienter 

med annan kulturell bakgrund inom somatisk vård.  
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5.1.1 Att möta språkbarriärer 

Sjuksköterskorna upplevde språkbarriär vilket försvårade för att lyckas utöva den 

personcentrerade vården (Nielsen, & Birkelund, 2009; Skott, & Lundgren, 2009; Davis 

Boykins, 2004; Hart & Mareno, 2013). En sjuksköterska beskrev,”First I concider if they 

understand me – what is the language. That is something I find out in the beginning. Do they 

understand Danish and so forth… and if they understand, what I am saying” (Nielsen, & 

Birkelund, 2009, s433). 

 

Språkbarriärerna påverkade sjuksköterskorna att lyckas vårda utifrån ett personcentrat 

förhållningssätt (Morgan, & Yoder, 2012; Cederwall et. al., 2017; Davis Boykins, 2004; 

Boster, & Manias, 2010). Detta eftersom de upplevde en frustration över att inte kunna göra 

sig förstådda samt känslan av otillräcklighet. Sjuksköterskorna beskrev även att patienter 

som inte förstod informationen som delgavs var mindre motiverande under behandlingen 

(Cederwall et. al., 2017). En sjuksköterska beskrev, ’’it’s about communication…I believe a 

patient that does not understand the situation is not a good weaning patient…’’ (Cederwall et. 

al., 2017, s. 35) 

 

Språkbarriärerna gav även svårigheter för sjuksköterskorna att kunna skapa relation med 

patienter. Det upplevdes öka osäkerheten hos sjuksköterskorna då de var osäkert om 

informationen nåddes fram till patienten, samt hur sjuksköterskorna skulle planera 

vårdandet av patienter (Nielsen, & Birkelund, 2009; Skott, & Lundgren, 2009; Davis 

Boykins, 2004; Hart & Mareno, 2013). För att kunna vårda patienter med helhetsperspektiv 

upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att bedöma vilka kommunikationshinder som 

uppstod i mötet med patienter (Davis Boykins, 2004; Nielsen, & Birkelund, 2009; Hart & 

Mareno, 2013). En sjuksköterska beskrev’’… I am aware of the fact that when somebody with 

a foreign sounding name comes in, one immediately begin to send other signals, then you 

must figure out if there are language problems and so forth…’’ (Nielsen, & Birkelund, 2009, 

s433).  

 

Det framkom även att orsaken till att sjuksköterskorna inte förstod patienter från en annan 

kulturell bakgrund berodde på språkligt missförstånd. När patienter inte behärskade språket 

väl kan det leda till att patienter talar otydligt och kortfattat (Hart & Mareno, 2013; Nielsen, 

& Birkelund, 2009; Davis Boykins, 2004). Eftersom skillnader i språk försvårade för 

sjuksköterskorna att identifiera patienternas problem och behov, kunde detta påverka 

patienters upplevelse av tillit samt förtroende för sjuksköterskor. Detta ledde till att 

sjuksköterskorna hade erfarenhet av att språket påverkade mötet med patienter med annan 

kulturell bakgrund (Nielsen, & Birkelund, 2009; Hart & Mareno, 2013). Sjuksköterskorna 

hade erfarenhet av att uppleva otillräcklighet vid språkbarriärer. Därmed att 

sjuksköterskorna upplevde svårigheter att tillfredsställa patienters behov av personcentrerad 

vård (Hart & Mareno, 2013).  
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5.1.2 Att använda kommunikationsstrategier 

Det framkom att sjuksköterskorna använde sig av kommunikationsstrategier för att kunna 

utföra en personcentrerad vård (Markey & Taylor, 2017; Hart & Mareno, 2013; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Davis, 2014; Scerri & Innes & Scerri, 2015). Sjuksköterskorna använde sig 

av olika kommunikationstekniker vid språkskillnader. Detta kan vara att sjuksköterskorna 

använder sig mer av kroppsspråk samt att förhålla sig med en lugn, lågton, mild röst, talar 

långsamt och tydligt. Detta var ett sätt för sjuksköterskorna att bemöta patienter (Skott & 

Lundgren, 2009; Davis, 2004). Att upprätthålla ögonkontakt samt använda sig med hjälp av 

ickeverbal kommunikations förmåga så som ett leende, beröring så som att hålla i hand eller 

klappa på ryggen, detta upplevdes förstärka relationen mellan sjuksköterskorna och 

patienter. Det framkom att sjuksköterskorna var medvetna om denna 

kommunikationsstrategi (Nielsen & Birkelund, 2009; Scerri, Innes & Scerri, 2015). 

 

En av kärnkompetenserna för sjuksköterskorna, upplevdes vara samverkan. Ett gott 

samarbete upplevdes av sjuksköterskorna att effektivt kommunicera med vårdpersonalen, 

patienterna och vårdgivare för att integrera säker och effektiv vård (Hart & Mareno, 2013; 

Nielsen, & Birkelund, 2009; Davis Boykins, 2004). Sjuksköterskorna beskrev också vikten av 

att aktivt samarbeta och kommunicera, för att säkerställa ett lämpligt informationsutbyte och 

samordning av vård. Exempel på kommunikation som var systematiskt återkommande, 

utgörs av ett lämpligt utbyte av information och samordning (Scerri & Innes & Scerri, 2015). 

 

Sjuksköterskorna använde sig av kommunikationsstrategier i form av tolk (Andrew-Evans, 

2011; Nielsen & Birkelund, 2009; Scerri & Innes & Scerri, 2015). Några sjuksköterskor ansåg 

att beställning av tolk inte var alltid första prioriteringen, vilket kunde orsaka att 

sjuksköterskorna använde patienternas familjemedlemmar som tolk istället (Nielsen, & 

Birkelund, 2009; Andrews- Evans, 2011; Skott, & Lundgren, 2009). Några sjuksköterskor 

beskrev att beställning av tolk var beroende av patienternas hälsosituation samt hur pass 

akut situationen var. Sjuksköterskorna ansåg att om situationen var akut bortprioriterades 

tolk eftersom situationen krävde omedelbara åtgärder (Skott, & Lundgren, 2009). 

Sjuksköterskorna uttryckte även att det kunde vara problematiskt att använda 

familjemedlem som tolk då de inte kunde skapa relation med patienten. Detta i misstanke 

om vems åsikter och tycken var från. Det finns tillfällen då patienterna inte ville berätta om 

det som tycktes vara privat. Vilket upplevdes begränsa personcentrerad vård (Nielsen, & 

Birkelund, 2009; Skott, & Lundgren, 2009). 

 

There are times when they do not wish to tell about intimate things concerning 

themselves to, for example, their husband. Even though I, as a Dane, feel that this is 

something we can discuss in the family, it can be a problem, if the woman does not think 

so… Sometimes children are used as interpreters, especially if for example the mother is 

admitted late at night, the child has to interpret (Nielsen & Birkelund, 2009, s. 434). 

 

Ibland används barn som tolkar för föräldrar som inte talade majoritetsgruppens språk, 

sjuksköterskorna var enade om att det inte alltid var ett bra ide att använda barn som tolkar 

men att det fortfarande förekom i komplexa situationer (Skott, & Lundgren, 2009). Vidare 

framkom att sjuksköterskorna som talade fler språk nyttjade sina kunskaper när de mötte 
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patienter som inte talade majoritetsgruppensspråk (Hart, & Mareno, 2013; Scerri & Innes & 

Scerri, 2015). En sjuksköterska beskrev, ’’ one of the largest adcentages that I have is to speak 

another language, I believe that language courses should be offered to nurses seeking 

advanced degrees’’ (Hart, & Mareno, 2013, s. 2228) 

 

Sjuksköterskorna som nyttjade sin möjlighet i att använda sina språkförmågor upplevde att 

vårdandet av patienterna blev säkrare. Detta i form av att information kunde utbytas på ett 

mer säkert sätt samt att patienter upplevdes vara nöjda över vårdandet (Hart, & Mareno, 

2013). 

5.2 Organisatoriska förhållanden 

Sjuksköterskorna upplevde att personcentrerad vård utformades utifrån de förutsättningar 

eller hinder som fanns inom organisationer. Organisatoriska förhållanden har betydelse för 

personcentrerad vård. I subtemat ’’Behov av kunskap’’ framkom att sjuksköterskorna 

upplevde behov av kunskapsutveckling i relation till den ökande mångfalden och 

kulturkompetens var ytterst viktigast vid personcentrerad vård. Vidare framkom det i 

subtemat ’’Vårdmiljöns påverkan’’ att sjuksköterskorna upplevde att en god vårdmiljö 

grundar sig på god organisation. Den goda organisationen utgjordes av gott samarbete 

mellan medarbetarna. Detta i samarbete med andra professioner för ett 

professionsöverskridande arbete för att öka möjligheten till en personcentrerad vård för 

patienter med annan kulturell bakgrund. Det framkom även i subtemat ’’att uppleva 

tidsbrist’’ inslag av att sjuksköterskorna upplevde stor tidsbrist organisatoriskt men även i 

mötet med patienter, vilket utgjorde resultatet i detta tema. 

 

5.2.1 Behov av kunskap 

Sjuksköterskor hade vilja att utvecklas i sin sjuksköterskeprofession för en mer 

personcentrerad vård (Cederwall et. al., 2017; Markey & Taylor, 2017; Davis Boykins, 2014; 

Andrews-Evans, 2011; Skott, & Lundgren, 2009; Hart, & Mareno, 2013; Bolster, & Manias, 

2010; Young, & Siegel, 2016). Det framkom att sjuksköterskorna har erfarenhet av att 

kulturell kompetens dämpar på fördomar och stereotypiska normer som kan påverka 

vårdandet av patienter i en personcentrerad vård (Hart, & Mareno, 2013; Andrews-Evans, 

2011). 

The biggest challenge in integrating culturally competent health care in my clinical 

practice comes from other colleagues in my own profession and those other medical 

professions not having the knowledge, understanding or respect of other culture 

beliefs, issues (Hart & Mareno, 2013, s. 2227).  

 

 

Sjuksköterskorna beskriv att sjuksköterskans professionella arbete och auktoritet påverkas 

när kulturkompetensen saknas och sjuksköterskan vårdar alla patienter utan att 

individanpassa (Hart, & Mareno, 2013; Andrews-Evans, 2011). 
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We need nurses who challenge the status quo, try new things and adapt to changes, 
nurses who are not driven by a culture of rules, of “doing as you are told”. By taking 
this approach, we lose our professional control and authority (Andrews-Evans, 
2011 s. 28). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att kunskapsutveckling vidgade synen på personcentrerad vård 

eftersom kunskap bidrog till ökad förståelse för patientens situation samt sjuksköterskorna 

empati för patienter (Cederwall et. al., 2017; Davis Boykins, 2014). Sjuksköterskorna beskrev 

vidare behov av lärande stöd som utmanar till att utveckla kunskaper och färdigheter för 

personcentrerad vård. Sjuksköterskorna ansåg även att det var viktigt att uppdatera sig och 

utöka sina kunskaper inom olika kulturer för en mer personcentrerad vård detta genom att 

fråga patienter med annan kulturell bakgrund om deras kultur (Andrews-Evans, 2011; Skott, 

& Lundgren, 2009). Några sjuksköterskor menade på att genom erkännande och öppenhet 

mot mångfald och andra kultur, kunde skapa förståelse för patientens värderingar och syn på 

livet samt synen på hälsa utökas. Sjuksköterskorna hävdade att genom att ha överseende och 

öppenhet för patienter kunde sjuksköterskorna nå ut till patienter. Detta ledde till att 

sjuksköterskorna inte gjorde skillnad mellan patienterna och arbetade utifrån en 

individanpassad vård. Det ökar möjligheten för god personcentrerad vård på lika villkor för 

alla patienter (Skott & Lundgren 2010). 

I find when I am working in wards that we do not know enough about their 
actual… their background, their beliefs or their… their religious beliefs. That is a 
big challenge. Because you do not know… even down to what they eat…to order 
for…for lunch and that kind of thing. (Markey & Taylor, 2017, s. 262). 

Däremot fanns det även sjuksköterskor som beskrev svårigheter att bedöma patientens 

förståelse av information som sjuksköterskorna utgav. Dessutom hade sjuksköterskorna 

svårigheter att förstå det patienter förmedlade (Skott & Lundgren, 2009; Hart & Mareno, 

2013; Bolster & Manias, 2010).  

 

Sjuksköterskorna betonade svårigheter att bedöma patientens kunskaper kring sin 

medicinering. Att bedöma om patienten förstått vilken medicineringen som ges samt 

administreringssätt upplevdes svårt i personcentrerad vård (Bolster & Manias, 2010). Flera 

sjuksköterskor beskrev stora brister av kunskap om patienter med annan kultur men även 

kollegornas okunskap i form av stereotypiska åsikter för personcentrerad vård. Detta 

berodde på att det rådde brister i kulturkompetens i vårdandet av patienter (Hart & Mareno, 

2013). En sjuksköterska beskrev ‘’Sometimes we are worried about not knowing enough and 

as a result you are worried about missing up if they are from different country…it is just their 

needs are different’’ (Markey & Taylor, 2017, s. 263). Enligt några sjuksköterskor upplevdes 

familjemedlemmar mer viktiga under långvarig vård, eftersom familjemedlemmar hade 

kunskaper av patientens vanor och behov som sjuksköterskan hade till användning i 

vårdandet. Genom att sjuksköterskorna involverar familjen blir det möjligt för patienterna 

att känna sig trygga. Detta upplevdes av sjuksköterskorna ha god inverkan i förutsättningar 

för personcentrerad vård (Cederwall et. al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev att ibland var 

patienter med annan kultur var utmanande, detta eftersom sjuksköterskorna får anstränga 
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sig mer för att nå fram till patienten. Sjuksköterskorna upplever brist på kulturkompetens 

därmed svårigheter att göra patienter delaktiga i sitt vårdande (Hart & Mareno, 2013; Bolster 

& Manias, 2010). Sjuksköterskorna beskrev behov av att hålla sig uppdaterad om flertal 

kulturer genom att vara öppen mot andra kulturer samt fråga patienterna om deras kultur. 

Vidare var det viktigt att sjuksköterskorna var medvetna om att vårda utifrån en kontinuerlig 

bedömning då förändringar hos patienter kan ske. Dessutom var det viktigt för 

sjuksköterskorna att inte generalisera vårdandet utifrån det land eller kultur som patienter 

tillhörde, detta eftersom varje patient har egna värderingar kring hur vårdandet ska 

utformas. Vilket ansågs vara viktig för sjuksköterskorna att notera (Bolster & Manias, 2010). 

5.2.2  Vårdmiljöns påverkan 

 

Sjuksköterskor beskrev att en god organisation är grunden till god vårdmiljö (Cederwall et. 

al., 2017; Davis Boykins, 2014; Skott & Lundgren, 2009; Hart & Mareno, 2013; Bolster & 

Manias, 2010; Young & Siegel, 2016). En lugn atmosfär och att sjuksköterskorna är 

professionella stödjer det arbete i personcentrerad vård (Davis Boykins, 2014; Andrews- 

Evans, 2011; Skott och Lundgren, 2009). Sjuksköterskorna betonade även att det var viktigt 

att hantera situationer lugnt samt att vara målinriktade i personcentrerad vård. Detta 

upplevdes vara betydelsefullt för sjuksköterskorna att utföra personcentrerad vård utifrån 

patienternas hälsotillstånd (Davis Boykins, 2014; Skott & Lundgren, 2009). Vid ekonomiska 

begränsningarna i organisationen påverkar detta personalnivåer. Det innebär att brist på bra 

personalstyrka leder till begränsad utförande av personcentrerad vård (Andrews- Evans, 

2011; Skott & Lundgren, 2009).  

 

Not only do you need staff with the right skills, but you also have to have the right number 

of staff to do the work. A poor skill mix leads to poor care, which to me is a false economy 

as poor care costs more due to mistakes that happen and complications for patients 

(Andrews-Evans, 2011, s. 29). 

 

Aspekter som har betydelse i personcentrerad vård oavsett om patienten tillhörde andra 

kulturer är det viktigt att sjuksköterskorna bemötte patienterna med respekt, identifiera 

patientens behov, lindra smärta och lidande samt arbeta sjukdomsförebyggande (Davis 

Boykins, 2014; Hart & Mareno, 2013; Morgan & Yoder, 2012). Sjuksköterskorna beskrev att 

ett professionellt samarbete inom vårdmiljö har god effekt på omvårdnaden och ökade 

vårdkvalitén i en personcentrerad vård. Detta genom att ha resurserna för att lyckas 

samarbeta professionellt med andra professioner, vilket upplevdes ge större möjligheter att 

anpassa personcentrerad vård för patienter med annan kulturell bakgrund. Detta upplevdes 

vara extra viktigt för sjuksköterskorna när det gäller patienter med annan kulturell bakgrund 

eftersom sjuksköterskorna kunde få hjälp av tolk att nå patienten samt att ett multi-

professionellt team skapar bättre möjlighet för en god personcentrerad vård (Davis Boykins, 

2014; Hart & Mareno, 2013). 

 

Organizations have a responsibility to ensure staff are empowered and given the tools to do 

the job properly, able to work as equal members of the health team. There has to be good 
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working with other members of the multidisciplinary team, as well as good working 

relationships within the nursing team (Andrews-Evans 2011, s. 28). 

 

Ett förhållningssätt som sjuksköterskorna upplevde påverka vårdmiljön var när fördomar 

och normer tog stor plats i arbetsmiljön (Markey & Taylor, 2017; Hart & Mareno, 2013; Davis 

Boykins, 2014). Fördomar och normer varierade mellan sjuksköterskorna, några 

sjuksköterskor uttryckte tankar om att patienter från andra länder skulle anpassa sig till 

landet och dess kultur dit de migrerat till (Markey & Taylor, 2017; Hart & Mareno, 2013). 

Sjuksköterskorna menade att patienterna skulle anpassa sig språkmasigt genom att försöka 

tala majoritetsgruppens språk samt att anpassa sig efter den vård som kan erbjudas i landet 

(Hart & Mareno, 2013). En sjuksköterska beskrev,’’ I do not care who you are or where you 

come from. If you come to the US, you adapt to us; we don’t adapt to you’’ (Hart & Mareno, 

2013, s. 2228) 

 

Medan andra sjuksköterskor uttryckte att den ökade mångfalden fick dem att inse hur viktigt 

kulturella kunskapen var i en personcentrerad vård. Den snabba ökningen av kulturella 

mångfalden har bidragit till osäkerhet som upplevs bland sjuksköterskorna samt på grund av 

den kontinuerliga omvandlingen av kulturell mångfald och påverkar personcentrerad vård 

(Markey & Taylor, 2017; Hart & Mareno, 2013; Davis Boykins, 2014). Det framkommer även 

att sjuksköterskorna upplevde att vårdmiljöer som var mer hektiska och krävande av flera 

professioner, kunde utveckla frustration hos sjuksköterskorna då det rådde brist på 

reflektionstid kring patienters situationer. Detta resulterade till att sjuksköterskorna 

upplevde att vårdmiljön påverkade insatserna då den hektiska miljön förhindrade 

sjuksköterskornas förhållningssätt i personcentrerad vård.  Arbetsvillkoren var för hög och 

sjuksköterskorna upplevde att detta påverkade vårdmiljön i personcentrerad vård. Vilket 

upplevdes av sjuksköterskorna som begräsning till att utveckla en god relation med patienter 

(Bolster & Manias, 2010).  

 

5.2.3 Att uppleva tidsbrist 

Sjuksköterskorna arbetade utifrån en pedagogisk förhållning i personcentrerad vård, dock 

framkom det att sjuksköterskorna upplevde tidsbrist i vårdandet av patienter med annan 

kulturell bakgrund (Cederwall et. al., 2017; Andrews-Evans, 2011; Skott & Lundgren, 2009; 

Hart & Mareno, 2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Bolster & Manias, 2010; Scerri, Innes & 

Scerri, 2015). Tidsbristen upplevdes som problematiskt av sjuksköterskorna eftersom det 

påverkade personcentrerad vården då detta tog längre tid att bedöma patientens 

hälsotillstånd (Andrews-evans, 2011; Bolster & Manias, 2010; Skott & Lundgren, 2009; Hart 

& Mareno, 2013; Scrrei, Innes, & Scrrei, 2015). Problem som kunde uppstå var brist på tid för 

reflektion, tid att samtala med patienter och anhöriga, samt tid för att utveckla sin kunskap i 

personcentrerad vård (Andrew-Evans, 2o11; Boster & Manias, 2010; Skott & Lundgren, 

2009; Cederwall et. al., 2017). Detta orsakade att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga, ett 

exempel var att sjuksköterskorna kände att de inte hade tid att lyssna till patienter samt 

vårda i helhetsperspektiv (Andrews-Evans, 2011; Cederwall et. al., 2017). Vidare betonade 

andra sjuksköterskor vikten av tidfördelning när patienter vårdades på sjukhus. För att skapa 
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bättre förutsättningar för en god vårdkvalité samt integrera patienterna i sitt vårdande. 

Sjuksköterskorna beskrev detta som individuellt anpassat ansvarstagande av varje 

sjuksköterska på sin arbetsplats. Vidare att anpassa vården efter patientens behov av 

åtgärder i en personcentrerad vård. Dock upplevde sjuksköterskorna i olika vårdenheter att 

detta ansvarstagande inte alltid kunde hållas levande på grund av att tiden och 

kulturkompetensen inte räckte till för patienter med annan kulturell bakgrund (Skott & 

Lundgren, 2009).  

 

Missnöje uppstod hos sjuksköterskorna när det saknade tid för kunskapsutveckling. 

Sjuksköterskorna önskade mer tid för kunskapsutveckling i form av mer kulturkompetens, 

kunskap kring utveckling av kommunikationsstrategier samt kunskap till mer patient 

delaktighet (Andrews-Evans, 2011; Bolster & Manias, 2010; Hart & Mareno, 2013). Det 

framkommer även att sjuksköterskorna upplevde oro i vårdandet av patienter, oro över att 

det inte fanns tid för pedagogiska förberedelser, att anpassa vården efter patientens egen vilja 

och behov av åtgärder. (Hart & Mareno, 2013; Young & Siegel, 2016; Scerri, Innes & Scerri, 

2015). Detta specifikt för patienter som vårdades under längre period samt för patienter med 

annan kulturell bakgrund (Young & Siegel, 2016). En sjuksköterska beskrev; 

 

The time that it takes both to educate yourself about the different cultures you may 

encounter in any giving day as well as the time it takes to go through things like using an 

interpreter, assessing home remedies/healing traditions (Hart, & Mareno, 2014, s. 

2227). 

 

Sjuksköterskorna noterade olika orsaker som fördröjde vårdsituationerna samt att det 

upplevdes vara tidskonsumerande (Nielsen, & Birkelund, 2009; Hart, & Mareno, 2013; Skott, 

& Lundgren, 2009). Vilket resulterade i att sjuksköterskorna behövde spendera mer tid och 

resurser på att identifiera patientens behov av vård. Detta kostade vården mer i tid och 

resurser för de patienter som har en annan kulturell bakgrund (Skott, & Lundgren, 2009; 

Nielsen, & Birkelund, 2009). Sjuksköterskorna beskrev att det vanligen kunde ta lång tid att 

beställa tolk, eftersom det var tidskonsumerande kunde det inte alltid prioriteras i akuta 

skeden, vilket kunde orsaka missförstånd mellan patienter och sjuksköterskorna (Nielsen & 

Birkelund, 2009). 

 

Vad gäller familj och anhöriga, var det också tidskrävande. Sjuksköterskorna upptäckande att 

det i flera möten med patienter kunde beskriva samma information flera gånger till anhöriga. 

Dessutom var det inte alltid patienten de fick tala till, utan till en anhörig eller tolk för att 

informera om diagnos. Vilket kunde orsaka svårigheter att utföra personcentrerad vård (Hart 

& Mareno, 2013; Skott & Lundgren, 2009). En sjuksköterska beskrev, ’’To inform them all 

again and again takes time –though they are all willing to help - it is no problem but they 

do not allow you to talk to the patient about the diagnosis’’ (Skott, & Lundgren, 2009, s. 

227). Detta överbelastade sjuksköterskorna arbetsuppgifter som administrativa uppgifter och 

där av ledde till att tiden prioriterades på enhetens vårdorganisation. Vilket sjuksköterskorna 

upplevde påverkade vårdandet av patienter i en personcentrerad vård (Hart & Mareno, 

2013). 
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6 DISKUSSION 

Under detta avsnitt presenteras metoddiskussion, etiskdiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter i val av metod, dataanalys och urval. I 

etiskdiskussion diskuteras etiska punkterna i förhållande till examensarbetet, och i 

resultatdiskussion diskuteras centrala delar som beskriver resultatavsnittet mot tidigare 

forskning, teoretiskt perspektiv samt lagar och styrdokument. 

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av 

personcentrerad vård i relation till patienter med annan kulturell bakgrund. Metoden som 

valdes till examensarbetet var en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt 

Evans (2002). Analysmodellen som bedömdes vara relevant för syftet. Författarnas 

erfarenheter kring analysmetoden sågs vara bristande då författarna inte hade tidigare 

erfarenheter utav det. Men detta när författarna läste Evans analysmetod flertal gånger för 

att säkerställa att metoden uppnåtts. Därmed har analysmetodens steg utförts med 

noggrannhet. Analysens beskrivning resulterade i att fullfölja Evans (2002) fyra steg. Evans 

(2002) metod berörde enbart kvalitativa artiklar, vilket utfördes i detta examensarbete. Den 

systematiska litteraturstudien med beskrivande syntes ledde till att nyckelfynd kunde 

identifieras från utvalda artiklarna. Artiklarna blir sekundärkällor i litteraturstudie där 

författarna arbetar med ett större datamaterial där de tar del av sjuksköterskors erfarenheter. 

Att använda sig av intervjuer som är primärkällor är mer tidskrävande men fördelen med 

intervjuer är att man kan ställa frågor direkt som berör syftet samt följdfrågor. I utvalda 

artiklarna upptäcktes likheter och skillnader utav de identifierade nyckelfynden. I 

analysprocessen enligt Polit och Beck (2017) har det använts lexikon vid tolkning av 

artiklarna samt för att identifiera nyckelfynd. Evans (2202) analysprocess följdes för att 

minska feltolkning och ge läsaren en ökad trovärdighet för materialet. Det uppkom vissa 

svårigheter vid tematisering, då detta ska spegla innehållet i subteman. De utvalda 

nyckelfynden underlättade för subteman, vilket i sin tur underlättade för tematisering. Enligt 

Axelsson (2012) krävs 20 artiklar för att skriva litteraturstudie, detta för att datamaterialet 

ska beskriva kvalité och inte kvantitet. Ämnessökorden som användes under insamling av 

datamaterial resulterade sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård.  

Vid datainsamling avgränsade författarna artiklarnas publiceringsår från 2009-2019 för att 

ta del av nya och relevanta forskningar. Under databasundersökningen gjordes 

avgränsningar på publicerings år, peer reviewed, full text och abstract. Begränsningar på kön, 

ålder, diagnos och målgrupper gjordes inte för att det inte var relevant för examensarbetet 

syfte (Polit och Beck, 2012). 

De utvalda artiklarna analyserades ett flertal gånger för att förtydligöra helheten enligt 

Friberg (2012). Författarna beskrev datainsamlingen och analysen tydligt för att styrka 

tillförlitligheten i examensarbetet. Syftet till examensarbetet begränsades enbart utav 



 21  

sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård. Utvalda 11 artiklarna var skrivna i 

olika länder vilket hade en global omfattning, förhoppningsvis kan examensarbetet vara 

överfarbart till andra länder. Enligt Polit och Beck (2012) ska överförbarheten kunna 

överföra resultatet på en kvalitativ studie till andra läsare eller i andra sammanhang och 

kontext, därmed har författarna beskrivit examensarbetets tillvägagångsätt på ett begripligt 

sätt. Artiklarna som användes under examensgång genomfördes i olika länder detta 

förstärkte överförbarheten i examensarbetet. Samtidigt försvagade det överförbarheten på 

grund av olikheter mellan Sveriges sjukvårdsystem och andra länders sjukvårdsystem. Detta 

berörde tolkningen och olikheten av sjuksköterskors erfarenheter vilket kunde påverka 

överförbarheten.  

Polit och Beck (2012) hävdar om att en studie ska visa trovärdigheten genom att resultatet 

överförs och kopplas till fenomenet. En relevant metod, steg för steg enligt metoden, har 

utförts under examensgång av datainsamling och dataanalys. När resultatet stämmer överens 

i de utvalda artiklarna ökas även trovärdigheten. Vidare hävdar Polit och Beck (2012) om att 

återge citat och texter från ursprungliga artiklar stärks trovärdigheten. Därmed har 

författarna använts sig av citat i resultatet från originalspråket för att behålla citatens 

innebörd och budskap.  

För att säkerställa artiklarnas kvalité har författarna använts sig av Fribergs (2012) 

kvalitetsfrågor. För att besvara enkelt har examensarbetets författare omformulerat 11 

kvalitetsfrågor som ansågs vara relevanta till syftet och därmed utesluts 3 frågor. 

Kvalitetsfrågorna besvarades genom ett poängsystem. Detta poängsystem avgjorde vilken 

grad av kvalité artiklarna har. Tillvägagångsättet av poängsystemet valdes ut för att 

tydliggöra kvalitén på artiklarna samt bedöma om artiklarna skulle inkluderas eller 

exkluderas i examensarbetet. Genom att använda sig av detta granskningsmetoden ökade 

ytterligare trovärdigheten i examensarbetet då artiklarnas kvalité granskades grundligt.  

Enligt Polit och Beck (2012) uppstår tillförlitligheten när genomförandet är tydligt beskriven. 

Det tyder på att studien ska kunna återskapas och även ge möjlighet till liknande resultat 

gentemot tidigare studie. Vidare ska det gå att utföra på nytt vilket skapar tillförlitlighet i 

examensarbetet.  

6.2 Etiskdiskussion 

 

I detta examensarbete har författarna fört en kontinuerlig diskussion för att undvika några 

etiska problem. Författarna var noga med att inte misstyda det som står i artiklarna. I 

examensarbetet har författarna ständigt hänvisat till forskning och litteraturkällor. De 

använda referenserna är skrivna utifrån referenssystemet APA. Detta referenssystem 

underlättar för läsaren att hitta den originaltexten som används. Det har använts trovärdiga 

källor för att stärka trovärdigheten i examensarbetet. Under examensarbetets gång har 

författarna tillämpats Codex (2017) riktlinjer under skrivandet av resultat och vid skapande 

syntes. För att undvika plagiat, förfalskning samt feltolkning har författarna läst artiklarna 
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kontinuerligt och även jämförts med textinnehåll. Författarna har även skrivit varje citat i 

originalspråket för att det inte skulle förlora dess innebörd samt öka trovärdigheten genom 

att referera med noggrannhet till det ursprungsartiklarna. 

6.3 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av 

personcentrerad vård i relation till patienter med annan kulturell bakgrund. I resultatet 

uppvisades två teman, Betydelsen av kommunikation och Organisatoriska förhållanden. 

Genom dessa teman skapades subteman som prestenseras nedan i enlighet med 

resultatavsnittets ordning.  

 

I första temat ”betydelsen av kommunikation” framkom det två subteman ”att möta 

språkbarriärer” och ”att använda kommunikationsstrategier”. I subtemat ”att möta 

språkbarriärer” beskrivs det att sjuksköterskor upplevde språkligt hinder i möte med 

patienter med språksvårigheter. Detta ledde till att svårigheter för sjuksköterskorna att 

kunna identifiera patienters problem. Att inte kunna identifiera patientens problem påverka 

sjuksköterskans förhållningssätt att tillfredsställa patientens behov och begär. Vidare 

beskrivs det att sjuksköterskorna upplevde irritation och frustation över att inte förstå vad 

patienten försöker säga, detta ledde till att sjuksköterskorna ytterligare upplevde 

otillräcklighet. Trots resurser som tolk vid språkligt hinder upplevde sjuksköterskorna att 

trevägskommunikationen hindrade vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten. I 

tidigare forskning beskrivs det att sjuksköterskors upplevde bemötande vid 

kommunikationsproblem hade påverkan gentemot patienter, då sjuksköterskornas 

bemötande med lyhördhet och respekt minskade patienternas bekymmer (Crawford, Candlin 

och Roger, 2015). Vårdvetenskapliga teoretikern Leininger beskriver begreppen (Emic och 

Ethic) i syfte att framhäva patienternas in ifrån och utifrån perspektiv för att uppnå förståelse 

av patientens världsbild. Att varje patient har egen upplevelse, uppfattning och erfarenheter 

baseras på människans Emic (in ifrån) perspektiv. Vidare Ethic (utifrån) perspektiv där 

människans uppfattning, utryck och övertygelser speglar centralt för att identifiera 

människans individuella vilja eller behov. Syftet med Emic och Ethic är att individanpassa 

vårdandet av patienten utifrån den kulturella bakgrunden som patienten tillhör (Leininger, 

2002). 

 

Vidare beskrivs i tidigare forskning att kulturella bakgrunder har påverkan i kommunikation. 

När sjuksköterskor och patienter i en dialog är från olika målgrupper exempelvis olika kön, 

ålder, kultur eller olika språklig bakgrund finns det risk att missförstånd sker. Då uttryck och 

ordval påverkas av ens egen kultur. I kommunikationen ingår det även den icke verbala 

kommunikationen så som gester. Om sjuksköterskor och patienter är ovan med andra 

kulturer kan detta också leda till missförstånd i kommunikationen. Varken sjuksköterskan 

eller patienten kan vara säker på att dess antaganden och förväntningar är densamma 

därmed är det viktigt att sjuksköterskan säkerställer att informationen har uppfattats rätt. 

Detta genom att använda sig av andra professioner så som tolk. Därmed har kulturen en 

påverkan under kommunikationen (Hearnden, 2008). Således anser författarna att både tolk 
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och sjuksköterskans eget förhållningssätt i kommunikationen är centralt för en god 

personcentrerad vård. Författarna anser av egna erfarenheter att sjuksköterskan inte alltid är 

ensam vid bristande personcentrerad vård där kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska speglar ett hinder. Författarna menar på att sjuksköterskan har till central roll 

att förhålla sin kommunikation till patientens förmåga och förståelse. Av patienternas 

berättelser och förståelse, så skall sjuksköterskor anpassa språket, detta blir centralt vid 

kommunikation med patienter från annan kulturell bakgrund. Detta genom att 

sjuksköterskor ex. undviker att använda avancerade ord samt medicinska begrepp. Trotts 

sjuksköterskans förhållningssätt anser författarna att detta inte ger garanti på att patienten 

förstår informationen.  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna använde sig av kommunikationsstrategier för att 

kunna kommunicera med patienten under vårdandet, detta när språket är ett hinder. Genom 

att samverka med andra professioner i form av tolk förstärktes kommunikationen med 

patienten. Att sjuksköterskan arbetar utifrån Patientlagen (SFS 2018:554) och följer 

förvaltningslagen (SFS 2017:900) och Socialstyrelsens rekommendation där sjuksköterskan 

har till skyldighet till att erbjuda en tolk vid språkligt hinder, stärker detta 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) då sjuksköterskan har till skyldighet att främja en hög 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård samt bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. I tidigare forskning framkom Leininger (2002) sunrice modellen 

som ett underlag för sjuksköterskor att använda sig av när sjuksköterskorna hade svårt att 

anpassa omvårdnaden utifrån patientens kulturella värderingar. Genom modellen kan 

sjuksköterskan identifiera och kartlägga patientens behov av omvårdnad samt insamling av 

data. Modellen bidrar till att sjuksköterskan kan utforma omvårdnadsprocessen utifrån 

patientens livsstil. I andra temat ”organisatoriska förhållanden” framkom det tre subteman ” 

Behov av kunskap”, ”Vårdmiljöns påverkan” och ”att uppleva tidsbrist”. I subtemat ” Behov 

av kunskap” framkom det att sjuksköterskorna upplevde att deras profession drabbades av 

bristande kulturkompetens vid personcentrerade vården. I tidigare forskning beskrivs det att 

patienterna med annan kultur än majoritetsgruppen upplevde att dem inte erbjöds av vård 

på lika villkor (Dahlborg Lyckhage och Lau, 2016). Sjuksköterskorna upplevde vikten av att 

uppdatera sina kunskaper om personcentrerad vård samt öppenhet mot mångfalden ökade 

förståelsen för patienterna. I tidigare forskning beskrivs det att patienterna hade en 

förväntning om att sjuksköterskorna ska bemöta dem med respekt där dem blir sedda och 

betrodda. Även uppmärksamma deras lidande samt visa medkänsla, vilket ledde till minskat 

lidande i patienternas upplevelse (Arakelian, et al., 2017). Vidare framkommer det i 

resultatet att sjuksköterskorna betonade även svårigheter vid bedömning av patientens 

förståelse, i möte med patienterna hade sjuksköterskorna kunskapsbegränsningar (Skott & 

Lundgren 2010). 

 

Detta ledde till att sjuksköterskorna upplevde osäkerhet på hur mycket patienten förstod av 

den informationen som dem angivit. Det upplevdes även svårigheter för sjuksköterskan om 

patientens kunskap kring medicinering. I tidigare forskning beskrivs det att upphov till 

allvarliga konsekvenser framkom när patienten inte tar del av instruktioner som 

sjuksköterskan ger. Att undvika missförstånd inom kommunikationen är viktigt. Detta 

genom att ex. sjuksköterskan inte använder sig av slanguttryck, medicinska begrepp samt ta 
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del av resurser vid brisande del, ex. tolk (Eide och Eide, 2009). Vidare beskrivs det i tidigare 

forskning att patienterna upplevde tacksamhet vid öppen dialog och kommunikation. Detta 

uppskattades av patienterna då patienterna kunde engagera sig mer i sin vård samt lära sig 

mer av sina sjukdomar, vilket ökade delaktigheten i personcentrerad vård (Larsson, et al., 

2011). 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att en bra grund för bra vårdmiljö är att 

det finns en bra organisation. Att ha en lugn atmosfär där personalen har en professionell 

profession och hanterar situationer med lugn och målinriktning leder till att 

sjuksköterskorna utför god personcentrerad vård. Vidare beskriver sjuksköterskorna att ett 

professionellt samarbete mellan professionerna inom vårdmiljön har god effekt på 

omvårdnaden samt en ökning av vårdkvalitén i personcentrerade vården. I tidigare forskning 

framkom det att patienterna upplever en god vårdmiljö när sjuksköterskan samarbetar med 

patienter och andra professioner. Hos patienterna skapas det förtroende och tillit när 

sjuksköterskan samarbetar med andra professioner där de delas information och även 

rådfrågar varandra. Detta upplevs även underlättande för patienten att inte behöva upprepa 

sjukdomshistoria flera gånger (Arakelian, et al., 2017). Detta betyder för sjuksköterskan att 

samverkan i teamet kompletterar varandras kompetenser och ökar det gemensamma 

lärandet. Det skall säkerställas inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområde (Svensk 

sjuksköterskeföreningen, 2014). 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde tidsbrist i vårdandet av patienter i 

personcentrerad vård. Detta upplevdes som problem då tiden inte räckte till att kunna 

reflektera, vidga sina kunskaper och kommunicera med patienter och anhöriga. Detta 

orsakade att sjuksköterskorna även upplevde otillräcklighet. I tidigare forskning framkom det 

att patienterna upplevde behov av en dialog för att få tid för att lyssna och ta emot 

information. Samt ställa frågor även om tiden inte räckte till i situationen (Arakelian, et al., 

2017). Sjuksköterskan har en ledarroll i sin yrkesroll som tyder att sjuksköterskan ska kunna 

främja omvårdnadsarbetet där sjuksköterskan skapar förutsättningar för att ge patienten en 

god omvårdnad. Detta genom att sjuksköterskan har kompetensen för att prioritera och 

samordna. Detta tyder även på att sjuksköterskan är en ledare för patienten och i ett 

teamarbete (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2016).   

 

Vidare betonade sjuksköterskorna i resultatet att prioritering av tidfördelningen skapade 

bättre förutsättningar för en god vårdkvalité. I tidigare forskning beskrivs det att patienterna 

upplevde ett lindrat lidande när en medmänsklig och positiv bekräftelse i vården gavs. Detta 

upplevdes som ökad vårdkvalité. (Sharp, et al., 2015). Detta tros av författarna till 

föreliggande arbete kunna innebära att bekräftelse, genom ex. vänliga blickar och beröring, 

kan leda till en upplevelse av bekräftelse hos patienterna med språkförbistringar. Vidare 

beskrivs det även i tidigare forskning att ge patienten bekräftelse ökar patientens delaktighet 

och integritet i vårdandet. Detta skapar förutsättningar för att patienten ska kunna uppleva 

personcentrerad vård. Det framkommer även i tidigare forskning att patienter som får 

tillräckligt med tid av sjuksköterskan blir mer engagerade i sin vård samt tar del av 

information vad gäller sjukdom. Vilket ökar kunskapsutvecklingen hos patienten samt ger 

förmåga att delta i vårdprocessen (Larsson et al., 2011).   
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Sjuksköterskorna beskrev även att behöva spendera tid på resurser som tolk vid 

språkbarriärer upplevdes vara tidskonsumerande och inte alltid kunde prioriteras i akuta 

lägen. Sjuksköterskorna menade att det var svårt att förhålla sig till vårdprocessen eftersom 

tiden saknades för att lyssna på patienten (Cederwall et. al., 2017). Enligt tidigare forskning 

upplevs det svårt för patienter att förstå givna direktiv när de inte behärskar språket (Eide 

och Eide, 2009). Det har även framkommit i tidigare forskning att kommunikationsproblem 

kan leda till ensamhet patienterna (Hemberg och Vilander, 2017). Författarna till 

föreliggande arbete tänker att sjuksköterskan vidare har en viktig roll i att på bästa vis lära 

sig att tidsplanerna så rätt omvårdnadsåtgärder vidtas. Tid för vårdande samtal är en del i en 

kvalitetssäker vård. Patienter har rätt till vårdande samtal eftersom det har en lindrande 

effekt av lidandet hos patienterna men även att det skapar trygghet och tillit hos patienter. 

Det är dessutom viktigt att sjuksköterskor ger känsla av att de är intresserade och lyssnar på 

patienten eftersom det ger möjlighet för patienten att försöka delge information, anser 

författarna till föreliggande arbete.  

7 SLUTSATS  

Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att vårda personcentrerat eftersom sjuksköterskorna 

hade erfarenheter av hinder. Dessa hinder var i form av språkbarriärer, behov av kunskap, 

tidsbrist och organisatoriska förhållanden. Vid språkbarriärer använde sjuksköterskorna 

olika kommunikationsstrategier så som kroppsspråk och stöd från andra professioner. Denna 

kommunikationsmetod underlättade för sjuksköterskorna att identifiera patienternas 

hälsotillstånd. Sjuksköterskorna upplevde att deras kulturkompetens var otillräcklig att 

kunna vårda patienter med annan kulturell bakgrund. De upplevde även ett stort behov av 

kunskap och kompetens inom området för att kunna ge en optimal personcentrerad vård. 

Resultatet visade även att tidsbristen hindrade sjuksköterskorna att vidga sina 

kulturkompetenser, där de ansåg att kunskap kunde vidga deras syn och förståelse för 

patienter med annan kultur. Ett annat förhållningssätt som upplevdes påverka 

personcentrerad vård var de organisatoriska förhållanden samt vårdmiljön. Att utföra ett 

arbete i en vårdmiljö där organisationen fungerar bra upplevdes underlätta för 

sjuksköterskorna att skapa en harmonisk miljö för patienter där personcentrerade vården 

bidrar till patientens integritet under vårdandet. När organisationen inte fungerar bra blev 

vårdandet per rutin, vilket upplevdes som negativt för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 

kände otillräcklighet, samt att de delvis upplevde att de utförde en bristfällig vård. Genom 

Leiningers sunrice modell kan sjuksköterskorna ta stöd och utforma omvårdnaden utifrån 

patientens individuella behov och där av att tillämpa personcentrerad vård. 
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Vid examenarbetets gång upptäckte författarna att det inte fanns tillräckligt med forskning 

kring patienter med annan kulturell bakgrund i relation till sjuksköterskor. Detta skulle vara 

ett intressant forskningsområde för att vidga sjuksköterskornas förståelse kring patienter 

med annan kulturell bakgrund inom somatisk vård samt hur patienterna upplever 

personcentrerad vård. Detta skulle försvarsmässigt kunna ha intervjustudie som metod val 

där patientens upplevelser och erfarenheter framförs. Vidare skulle det även vara intressant 

att ta reda på patienternas förslag på förbättringar av personcentrerad vård.   
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BILAGA B: KVALITETSGRANSKNING  

Längre ner redovisas de granskningsfrågor som utgjort grunden för kvalitetsgranskningen av 

de använda artiklarna. Frågor som inte var relevanta för arbetet exkluderades bort. Dem 

utvalda frågorna är utformade så att de kan besvaras med antingen Ja eller Nej. Svar ja ger 

ett poäng.  
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m 
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Är 
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Är 

meto
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atet 

redov

isat? 
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4 Ja Ja Ja Ja Ja nej Ja Ja Ja Ja nej 9 
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6 Ja Ja Ja Ja Ja nej Ja Ja Ja Ja Ja 10 

7 Ja Ja Ja nej Ja Ja nej Ja Ja ja Ja 10 

8 Ja Ja Ja nej Ja nej nej Ja Ja Ja Ja 8 
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11 Ja Ja Ja Ja nej nej Ja Ja Ja Ja Ja 9 
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BILAGA C: ARTIKELMATRIS  
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påverkar vårdandet 
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att sjuksköterskan 

skapar förtroende för 

patienten samt 

bemöter utan 

förförståelse. 

Resultatet lyfter fram 

rekommendationer till 

förbättrad 

personcentrerad vård  

 

Hög  
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journal  

 

 

2014 

 

 

USA 

Core 

communication 

in patient-

centred care.  

 

 

Devis, B.  

 Att ge en 
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om 

kompetensen 

för god 

omvårdnad 

samt effekten 

av 
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personcentrera

d vård.  
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Metod: 

Semistrukturerad 

intervju med 

sjuksköterskor 

 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 
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sjuksköterskor 

som arbetar på 

akutvårdsavdelni

ng 
 

Genom att tillämpa 

personcentrerad vård 

samt identifiera, ge 

omsorg, visa respekt 

för patienten utifrån 

patientens unika 

karaktär. Detta kräver 

individuell 

bemötande. Resultatet 

är skrivet ur 

sjuksköterskans 

perspektiv i syfte att 

utföra en god 

personcentrerad vård. 

 

Hög 

 

8/10 
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Nursing inquiry  

 

 

2009  

 

 

Sverige   

Complexity and 

contradiction: 

home care in a 

multicultural 

area. 

 

 

Skott, C., & 

Lundgren, S.M. 

Att undersöka 

sjuksköterskor

nas 

erfarenheter 

av att arbeta i 

mångkulturell

a områden i 

Sverige.    

Urval: 

sjuksköterskor  

 

Metod: 

Semistrukturerad 

intervju med 

sjuksköterskor 

 

Analysmetod:  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

n= 5 

sjuksköterskor 

som arbetar inom 

hemsjukvården. 

 
 

Att sjuksköterskorna 

som jobba i ett 

mångkulturellt 

samhälle krävde extra 

hänsyn till patientens 

anhöriga samt ta 

utesluta sina 

fördomar, attityder 

vid vårdande av 

människor från andra 

kulturer. 

 

Hög  

 

9/10 

 Journal of the 

American 

society on aging  

 

 

2016  

 

 

USA 

The right person 

at the right 

time: Ensuring 

person-centred 

care. 

 

 

Young, H., 

Siegel, E. 

Att undersöka 

ett brett 

perspektiv 

kring behov 

och 

möjligheten 

för att tillämpa 

en högt 

kvalitativt 

personcentrera

d vård ur 

sjuksköterskep

erspektiv. 

 Urval: 

sjuksköterskor  

 

Metod: 

Kvalitativ 

semistrukturerad

e frågeformulär 

 

Analysmetod:  

Fenomenologiskt 

tillvägagångsätt 

 

n= 34 

sjuksköterskor 

som arbetar inom 

primärvården. 

Att sjuksköterskan bör 

se patienten i ett 

helhetsperspektiv och 

att personcentrerad 

vård är en tillgång för 

verksamhetensutveckl

ing av vårdandet. 

Sjuksköterskor 

erfarenheter och 

reflektioner kring 

personcentrerad vård   

 

Hög  

 

9/10 

 Journal of 

Clinical nursing  

 

 

2013 

 

 

USA 

Cultural 

challenges and 

barriers through 

the voices of 

nurses. 

 

 

Hart, P., & 

Mareno, N.  

Att upptäcka 

utmaningar 

och hinder 

som uppfattas 

av 

sjuksköterskor 

för att erbjuda 

kulturell 

kompetens 

vård i deras 

dagliga möten 

med olika 

Urval: 

sjuksköterskor  

 

Metod: 

kvalitativdataanal

ys 

 

Analysmetod:  

Deskriptiv 

fenomenologisk 

dataanalys. 

 

Att verksamheten 

skall ta itu med 

utmaningarna, vilket 

är att det råder en 

brist på resurser för 

att erbjuda en 

kulturell 

kompetensvår d, 

genom att inkludera 

mångfald i 

patientpopulationer 

samt med utmaningar 

 

Hög 

 

10/10 
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patientpopulat

ion.  

n= 253 

sjuksköterskor 

arbetade inom 

slutenvård.  

i områden för 

vårdutbildning och 

vårdforskning. Detta 

för att sjuksköterskor 

skall kunna utföra 

personcentrerad vård 

Journal of 

Elseviers 

 

 

2017 

 

 

Sverige  

Person-centred 

care during 

prolonged 

wearing from 

mechnical 

ventilation 

nurses views – 

an interviews 

study. 

 

Cederwall, C., & 

olausson, S., & 

Naredi, S., & 

Ringdal, M.  

Att upplysa 

personcentrera

d vård vid 

långvarig 

avvänjning 

från mekanisk 

ventilation ur 

en 

sjuksköterska 

perspektiv. 

 Urval: 

sjuksköterskor  

 

Metod:  

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerad 

intervju  

 

Analysmetod: 

Fenomenologiskt 

tillvägagångsätt 

 

n= 19 

sjuksköterskor 

som arbetar inom 

slutenvård 

Att sjuksköterskan 

upplevde att 

personcentrerad vård 

påverkade vårdandet 

positivt. Dock blev 

personcentrerad vård 

begränsad när 

resurserna inte var 

tillräckliga.  

 

Hög 

 

10/10 

 Department of 

Nursing 

 

 

2017 

 

 

USA 

Understanding 

nurses’ concerns 

when caring for 

patients from 

diverse cultural 

and ethnic 

backgrounds.  

 

 

Markey, K. & 

Taylor, G. 

Att undersöka 

sjuksköterskor

s erfarenheter 

av att vårda 

patienter med 

irländsk 

bakgrund.  

Urval: 

sjuksköterskan, 

sjuksköterskestud

enter 

 

Metod: 

djupintervjustudi

e med 

sjuksköterskor  

 

Analysmetod: 

dataanalys 

 

n= 20 

sjuksköterskestud

enter och 

sjuksköterskor i 

hemsjukvården.  

Att sjuksköterskor 

upplevde brist på 

kunskap kring 

irländsk kultur och 

andlighet. Samt att 

sjuksköterskan 

upplevde svårigheter 

att koppla patienters 

kultur till 

omvårdnadsarbetet.  

 

Hög 

 

10/10 

Scandinavian 

Journal caring 

sciences 

 

Minority ethic 

patients in the 

Danish 

healthcare 

 Att undersöka 

sjuksköterskan

s erfarenheter 

av att vårda 

 Urval: 

sjuksköterskan 

 

Att sjuksköterskan var 

mer i behov av 

resurser och stöd i 

vårdandet. Detta för 

 

Hög  

 

8/10 
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2009 

 

 

Danmark 

system- 

qualitative study 

of nurse’s 

experiences 

when meeting 

minority ethic 

patients. 

 

Nielsen, B., & 

Birkelund, R. 

patienter med 

en 

minoritetskult

ur.  

Metod: 

intervjustudie 

med 

sjuksköterskor  

 

Analysmetod: 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

dataanalys. 

 

n= 4 

sjuksköterskor 

som arbetar inom 

sluten vård.  

att kunna ge 

personcentrerad vård 

till patienter med 

annan kultur. 

International 

journal of 

nursing studies 

 

 

2010 

 

Australien 

 

Person-centred 

interactions 

between nurses 

and patients 

during 

medication 

activities in an 

acute hospital.  

 

 

Bolster, D. & 

Manias, E. 

Att beskriva 

sjuksköterskan

s erfarenheter 

 

 av 

sjuksköterska 

och patientens 

relation i 

personcentrera

d vård 

 Urval: 

sjuksköterskorna  

 

Metod: 

Djupgående halv-

strukturerade 

gruppintervjuer.   

 

Analysmetod:  

Tematisk analys 

 

n= 20 

sjuksköterskor 

som arbetar inom 

sluten vård. 

Att personcentrerad 

vård har stor 

påverkan på 

relationen med 

patienten. Visa 

sjuksköterskor 

upplevde att 

relationen med 

patienten I 

personcentrerad vård 

var tillgång till 

integritet av vården.  

 

Hög 

 

10/10 
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 Journal of 

holistic nursing  

 

 

2011  

 

 

USA 

 A concept 

analysis of 

person-centred 

care.  

 

 

Morgan, S. & 

Yoder, LH. 

Att tydliggöra 

begreppet 

personcentrera

d vård genom 

en 

begreppsanaly

s ur en 

sjuksköterska 

perspektiv. 

 Urval: 

sjuksköterskorna  

 

 

Metod: 

semistrukturerad

e intervjuer.   

 

Analysmetod:  

Tematisk analys 

 

n= 34 

sjuksköterskor 

som arbetar inom 

sluten vård. 

Att sjuksköterskan 

utifrån patienternas 

önskemål 

involverades i 

omvårdnaden, i syfte 

att ge en högre grad av 

personcentrerad vård. 

Vidare visa det sig att 

personcentrerad vård 

är en holistisk metod 

för sjuksköterskan för 

att bibehålla en 

individuell och 

respektfull 

omvårdnad. 

 

Hög 

 

9/10 

Journal of 

clinical nursing  

 

 

2015 

 

 

Malta 

Discovering 

what works 

well: exploring 

quality 

dementia care in 

hospital wards 

using an 

appreciative 

inquiry 

approach. 

 

 

Scrri, M., Innes, 

A., Scarri, C.,  

Att beskriva 

sjuksköterskor

nas 

erfarenheter 

av 

personcentrera

d vårds 

kvalitet I 

vårdandet av 

patienter med 

demens. 

Urval: 

sjuksköterskorna  

 

 

Metod: 

semistrukturerad

e intervjuer.   

 

Analysmetod:  

Fenomenologiskt 

tillvägagångsätt 

 

n=33  

sjuksköterskor 

inom 

primärvården 

Att sjuksköterskorna 

upplevde att 

vårdmiljön, 

sjuksköterskorna i lag 

och organisation har 

påverkan på 

vårdandet av patienter 

med demens i en 

personcentrerad vård. 

Samt att 

sjuksköterskorna 

upplevde att 

patientens kulturella 

bakgrund har stor 

inverkan på integritet 

av vårdandet  

 

Hög 

 

9/10 
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