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Sammanfattning 

 
I bakgrunden redogörs olika aspekter som berör kultur samt sjuksköterskos förhållning till 

patienters etnicitet. Patienters syn på vård skiljer sig åt beroende på kulturtillhörighet vilket 

påverkar mötet i vården. Sjuksköterskans ansvar är att ge vård samt behandla patienterna med 

respekt och värdighet oavsett etnicitet. Svårigheter kan finnas i att tillgodose detta i mötet 

med patienter då uppfattningen av sjukdomsorsak kan skilja sig ifrån sjuksköterskans. 

Svårigheter i kommunikationen samt i förståelsen för respektive kultur kan leda till 

missförstånd. Gränsen är hårfin gällande kulturell lyhördhet då patienten lätt kan särbehandlas 

eller diskrimineras. Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser i 

möten med patienter med annan etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen. Metoden som 

användes var en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar analyserats. Resultatet 

presenteras under fyra teman: Förståelse för genusperspektiv i vårdandet, Förståelse för olika 

uttrycksätt, Kunskap om sjukdomssyn samt Utbildningsbehov. Resultatet visar att 

sjuksköterskor önskar mer kunskap om kultur i sin utbildning, samt mer förståelse för 

skillnader i genusdynamiken då kulturella möten uppfattas som svåra vilket kan medföra ett 

uteblivet vårdande möte speciellt när kommunikationsbrister fanns. Sjuksköterskor behöver 

och önskar mer utbildning om kulturella aspekter för att känna större trygghet i mötet med 

patienter med en annan etnicitet än dem själva. 

 

Nyckelord: kommunikationssvårigheter, kulturell kännedom, kulturella skillnader, 

utbildningsbehov 

 

Abstract 

 
The background describes cultural aspects and how nurses relate to patients' ethnicity. 

Patients' view on health care varies depending on cultural background, which affects the 

encounter with health care. Nurse's responsibility is to provide care for and treat patients with 

respect and dignity regardless of ethnicity. During the encounter with patients difficulties may 

arise in meeting these needs when the understanding of what caused the disease may differ 

from the nurse. Difficulties in communication and in understanding each culture can lead to 

misunderstandings. There is a fine line to cultural sensitivity as the patient can easily be 

treated differently or discriminated against because of their ethnicity. The aim of the thesis is 

to describe nurse’s experience in encounters between patients with another ethnic background 

than the majority ethnic population. The method used was a systematic literature review 

where scientific articles were analyzed. The result is presented in four themes: 

Understanding the gender perspective in caring, understanding of different modes of 

expression, knowledge of insight to disease and Educational needs. The result shows that 

nurses desire more knowledge about culture in their training, and a broader understanding of 

differences in gender dynamics as cultural encounters were perceived as difficult resulting in 

a non-caring encounter especially when communication deficiencies were found. Nurses need 

and want more training about different cultures. 

 

Keywords: Communication difficulties, cultural awareness, cultural differences, education 

needs 
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1. Inledning 
Som sjuksköterskor kommer vi i vårt arbete ständigt möta nya människor med helt olika 

kulturell bakgrund och personlighet. Eftersom alla människor bär på sin egen specifika 

kulturella bakgrund kan dessa möten lätt bidra till missförstånd. Missförståndet kan ofta bero 

på okunskap eller förutfattade meningar hos sjuksköterskan, vilket kan leda till en upplevelse 

av otillräcklighet där då förståelse och insikt saknas om vad som är den bästa vården för 

patienten. Att möta människor från en annan etnisk bakgrund ställer höga krav på oss som 

blivande sjuksköterskor, vi står i en maktposition att förstå patienter som redan befinner sig i 

underläge. Detta kan leda till att patienten kan känna sig maktlös då denne hamnar i ett 

dubbelt underläge som komplicerar vårdmötet. Patientmötet kan även vara svårt för 

sjuksköterskor som har en annan etnisk bakgrund i förhållande till majoritetsbefolkningen. Att 

inge förtroende är betydelsefullt eftersom patienten är i beroende av sjuksköterskan i en 

vårdsituation, oavsett etnisk bakgrund. Förtroendet för sjuksköterskan kan utebli om patienten 

inte känner sig förstådd av sjuksköterskan. Även sjuksköterskor kan känna sig osäkra i sin 

position då de inte lyckas hjälpa de patienter som inte kan göra sig förstådda på ett optimalt 

sätt.  

 

Gemensamt för oss båda som skriver denna uppsats är att vi är första generationens 

invandrare från kurdiska delen av Irak och har bott i Sverige olika länge. Trots att vi båda har 

vårt ursprung i samma land finns kulturella skillnader inom kulturen. Den ena av oss är 

uppväxt i och har gått hela skolgången i Sverige medan den andra har invandrat i vuxen ålder. 

Vi har båda erfarenheter av att såväl vårda, vara patient som att vara anhörig. I alla ovan 

nämnda situationer har det hänt att missförstånd uppstått på grund av kunskapsbrist och dålig 

insikt om kulturella skillnader. Samtidigt kan inte sjuksköterskorna klandras för att de inte 

känner till alla kulturella mönster hos den mångkulturella befolkningen. Kultur är ett brett och 

svårt ämne som har en varierande betydelse i människors vardag. Eftersom det även inverkar i 

mötet med patienter är detta ett viktigt ämne att studera. 

2. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras och förklaras centrala begrepp som kommer att behandlas under 

arbetes gång. Därefter följer en introduktion av vad sjuksköterskan har för yrkesansvar och 

vad som förväntas av dem. Patienter med en annan etnicitets syn på sjukdom samt 

erfarenheter av vården berörs också. Efter detta presenteras det teoretiska perspektivet 

Leiningers vårdteori i vilket resultatet kommer att speglas gentemot. Sedan avslutningsvis 

problematiseras bakgrunden i den problemformulering som ligger till grund för 

examensarbetet. 

2.1 Klargörande av centrala begrepp  

Under denna rubrik förklaras olika begrepp som använts i examensarbetet för att förtydliggöra 

för läsaren. Då kulturbegrepp inte alltid är helt enkelt och det utgår från många olika 

perspektiv och kan tolkas väldigt olika varpå missförstånd lätt kan uppstå. 

 

Kultur: Enligt Sachs (1992)  som är en medicinsk antropolog är kultur det som håller samman 

respektive särskiljer individgrupper. Kultur är en rörlig process som är ständigt i förändring 

och överförs från generation till generation via kommunikation. I varje kultur finns det 

underkulturer som varierar beroende på ålder, miljö och social tillhörighet varpå en 

individgrupp inte kan generaliseras efter dess kulturella bakgrund. Antropologen Jenkins 

(1997) hävdar att kultur är både allmänmänskligt samt personligt det vill säga att människan 

blir kulturell genom genetiskt arv till en viss del och resterande del blir hon det genom egna 
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livserfarenheter. Kultur är något multidimensionellt som är svårt att sätta samman. Med detta 

menar författaren att kultur innefattar attityder, ideologier och trosuppfattningar som bundits 

samman under en lång tid, vilket gör den svår att förstå sig på och sätta samman under kort tid 

(Jenkins, 1997). Jirwe (2008) hävdar att i relation till vårdvetenskap definieras kultur som en 

grupp av människors delade livsstil. Detta inkluderar värderingar, kommunikation, normer, 

idéer, språk, tro och visuella uttrycksformer såsom vanor, konst, musik, klädstil och etikett. 

Kulturen har inflytande på individens livsstil, identitet och relationer till andra både inom och 

utanför dennes egen kultur. 

 

Etnicitet: Sachs (1992) hävdar att etnicitet är ett begrepp som hänvisar till grupper med olika 

identiteter som representerar olika språk, religioner och sina originalnationer. Alla människor 

med en annan etnicitet än majoritetsbefolkningen påverkas i olika grad av den nya miljön och 

nya kulturen som de möter beroende på tidigare erfarenheter, hur lång utbildning de har, 

personliga inställning, målet med vistelsen i det nya landet och motivationen till att vilja ta till 

sig en ny kultur.  

 

Transkulturella möten: Är ett möte mellan två grupper med olika etniska kulturella bakgrund 

som går in i varandras kulturer för ett välfungerande transkulturella möte enligt Sachs (1992). 

  

Interkulturella möten: Interkulturella möten anses vara ett förlopp där olika etnicitetsgrupper 

kommunicerar med varandra det vill säga att många kulturer har mer än en kultur som har ett 

gott värde som påverkat deras dagliga kulturella liv. Med detta menar författaren att kulturen 

påverkas positivt av att värderingar, tro och levnadsvanor överförs mellan olika kulturer 

(Jirwe, 2008).  

 

Kulturetnocentrisk hållning: Sachs (1992) beskriver kulturetnocentrisk hållning som att 

individen anser att den egna kulturen är den bästa kulturen. Den som är kulturetnocentrisk 

saknar förståelse för någon annan kultur än den egna kulturen. Detta beskrivs av Jirwe (2008) 

som ett extremt tankesätt där andra individers kulturella värderingar inte ska riskera att ha 

inflytande samt de egna värderingarna säkras av en politisk makt i samhället. Med denna 

hållning tillåts inte att andra kulturer har inflytande eller kan ifrågasätta den andres kultur. 

Vidare förklarar Jirwe (2008) kulturetnocentrisk tro som att individen ser på sin egen kultur 

som den mest värdefulla, bästa och korrekta att leva efter, medan andra kulturer inte anses 

vara det. Den har starkt inflyttande på individer i hela världen vilket gör att den är farlig för 

samhället då den inte tillåter andra kulturer att vara delaktiga i utformningen av samhället. 

Den kulturetnocentriska hållningen skapar intolerans mellan kulturer och kan även påverka 

vården negativt. Detta kan undvikas om sjuksköterskan har kulturell kompetens.  

2.2 Sjuksköterskans yrkesansvar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) är sjuksköterskor skyldiga att ge 

individanpassad omvårdnad och en hälsofrämjande vård där kvalitet och respekt för 

patientens integritet skall eftersträvas. Vård på lika villkor för hela befolkningen är ett annat 

mål i lagen. Behandlingen och vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten 

så långt det är möjligt (a.a.). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2007) International 

Council of Nurses (ICN:s), har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden; att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskors 

grundläggande ansvar är att ge människor vård och att behandla patienterna med respekt och 

värdighet. Detta ska ges till alla oavsett ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp 

eller sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt eller social status. Även i kompetensbeskrivning 

för legitimerade sjuksköterskor framkommer i Socialstyrelsen (2005) betydelsen av 
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sjuksköterskans öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar. 

Sjuksköterskan bör lyssna på patienten och dennes önskemål samt föra dennes talan när det 

krävs. En annan viktig aspekt är att sjuksköterskan ska ha förmågan att undervisa och stödja 

patienter och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja hälsa och att förhindra 

ohälsa i samband med sjukdom, vård och behandling. Sjuksköterskan ska även kunna möta 

och kommunicera med patienter och deras anhöriga. I kompetensbeskrivningen framgår även 

vikten av att värna om patientens etiska aspekter i vårdmiljön samt de sociala, kulturella och 

andliga behoven (Socialstyrelsen, 2005).  

2.3 Förväntningarna på sjuksköterskor i kulturella möten 

Wikberg och Eriksson (2008) anser att det är viktigt att ha kunskap om hur olika kulturer 

påverkar vårdandet. Sjuksköterskan ska inte enbart ha kunskaper om patienternas olika 

kulturer utan även vikten av kunskaper om sin egen kultur betonas. Enligt Koskinen et al 

(2009) kan kulturellt kompetent vårdande tolkas som en känslighet som på ett professionellt 

sätt ser till mänskliga rättigheter och motverkar särbehandling inom vården. Det är viktigt att 

sjuksköterskor har kunskap om andra kulturer för att vidare kunna göra en individuell 

vårdplan som leder till att målen för en helhetssyn av patientens tillvaro uppfylls. Vidare 

betonas vikten av att sjuksköterskor bibehåller den kulturella kompetensen i sitt arbete och i 

möten med andra människor. Det är viktigt att förstå sig på hur kommunikationen fungerar i 

olika kulturer för att skapa en optimal vård. Den icke verbala kommunikationen skiljer sig 

avsevärt mellan olika kulturer. Även Karim (2003) beskriver att den verbala och icke verbala 

kommunikationen skiljer sig åt varpå sjuksköterskan förväntas känna till olikheter i 

kommunikationen med patienten. Koskinen et al. (2009) hävdar att trovärdig helhetsmodell 

för att kunna sträva efter kulturell kompetent vård anses vara Leiningers teori som ständigt 

bidrar till nya forskningsbaserade och avancerat kunskap om transkulturell vårdande (a.a.).  

Majumdar (2004) hävdar att sjuksköterskor förväntas vara kulturellt känsliga i kulturella 

möten. Detta beskriver Jirwe, Gerrish, Keeney och Emami (2009) som kulturell kompetens. 

Campinha-Bacote (2002) hävdar att sjuksköterskor förväntas ha olika egenskaper som är av 

värde i det kulturella mötet. Dessa egenskaper är kulturell medvetenhet, kulturell kunskap, 

kulturell färdighet, kulturella möten samt kulturell önskan. Kulturkompetens är en process 

som utvecklas med tiden. Sjuksköterskan förväntas även vara medveten om att det finns mer 

kulturella skillnader i själva kulturen än vad som finns mellan olika kulturer. 

2.4 Generella meningar för olika folkgrupper 

Hanssen (2007) beskriver individsamhället som ett samhälle där människor är medvetna om 

sig själva och sin autonomi. Individerna är oberoende och självständiga med en jakt på 

njutning. Individualismen defineras som en social organisationsform där patienter anses ta 

hand om sig själva eller av sina allra närmaste anhöriga. I ett kollektivsamhälle däremot är det 

kollektivismen som utgör en social organisationsform. Med ett kollektivsamhälle menas ett 

samhälle där individer i gruppen är måna om varandra och inte känner sig fullständiga vid en 

separation från gruppen. Detta medför att dessa patienter inte anser att de ska vara delaktiga 

och aktiva i sin vård utan förväntar sig att anhöriga eller sjuksköterskor ska passa upp på dem. 

Patienter från ett kollektivsamhälle upplever den skandinaviska sjukvården som skrämmande 

och främmande. En del patienter från kollektivsamhällen tycker att de inte kan förmedla det 

som de vill förmedla till sjuksköterskorna då de inte vill att anhöriga ska bli ledsna om de får 

veta det. Det är inte alltid som tillit finns för den professionelle tolken som leder till att 

patienten väljer att behålla sina synpunkter för sig själv. Patienter är vana vid att alla 

familjemedlemmar får reda på allt om dem då de är måna om varandra.  

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Wikberg%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Eriksson%20K%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jirwe%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gerrish%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Keeney%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Emami%20A%22%5BAuthor%5D
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Hanssen (2007) beskriver att patienter uppfattar orsaker till sjukdom olika utifrån etnicitet. 

Inom exempelvis afrikanska folkgrupper delas sjukdomar in utifrån kroppsvätskor som är 

kalla, varma, torra eller våta. Hos friska människor anses dessa kroppsvätskor vara i balans. 

När kroppsvätskorna är i obalans definieras sjukdomen utifrån vilken kroppsvätska som är i 

obalans och behandlingen blir med motsatt temperatur. En kall sjukdom anses vara 

ledsjukdomar som behandlas med värme. Kineser delar däremot in sjukdomarna utifrån 

polerna som kallas för yin och yang. Sjukdom anses bero på obalans i jämvikten mellan dessa 

poler. Yin anses vara den feminina kraften som står för jorden som företräder en energi som 

är kall, mörk, tom, passiv och bitter. Yang är den maskulina kraften som representerar himlen 

och företräder en energi så som värme, ljus, sötma, invärtes och aktiv. Nordiska patienter har 

en annan sjukdomssyn i förhållande till patienter med en annan etnisk bakgrund. De patienter 

som har en icke nordisk bakgrund anser sig behöva mycket vila och vill gärna vara 

sängliggande när de är sjuka till skillnad till från de nordiska patienterna som kommer från ett 

individsamhälle där patienten strävar efter att komma igång och klara sig själv så fort som 

möjligt. Även smärta uttrycks annorlunda av patienter med en annan etnisk bakgrund då den 

uttrycks mer dramatisk i jämförelse med nordiska patienter (a.a.). Att kunna möta dessa 

individer anser vara en utmaning för sjuksköterskor (Hanssen, 2007; Karim, 2003).  

2.5 Att vara patient med en annan etnisk bakgrund än kulturen man lever i 

Vissa patienter kan känna osäkerhet i vårdmiljön beroende på tidigare erfarenheter från sitt 

hemland. Dessa patienter kan sakna förtroende för sjuksköterskor vilket bidrar till att de 

förhåller sig misstänksamt till den vård som erbjuds, de läkemedel som ges samt den 

information som delges. Denna misstänksamhet uppkommer även hos patienter med olika 

kostförbud på grund av religion för maten som serveras. I de fallen som patienter anser att 

endast deras gud avgör ödet, finns hoppet kvar oavsett den diagnosprognos som denne har. 

Detta leder till att patienter känner sig kränkta över att en läkare eller sjuksköterska talar om 

deras öde för dem. Inom kulturer i mellanöstern anser anhöriga att det är deras plikt att skydda 

den sjuke patienten från att höra sanningen om sin obotliga sjukdom. Detta strider mot den 

västerländska kulturen som anser att patienten har rätt att få all fakta kring sitt hälsotillstånd 

vilket kan bidra till en etiskt och kulturell konflikt. Sjukdomar kan enligt vissa folkgrupper 

vara ett straff från en gud, medan andra tror att de drabbats av onda ögat eller den onda 

munnen. Detta innebär att när en individ lyckas, får beröm eller vinner pengar så väcks 

avundsjuka hos andra människor. Dessa avundsjuka människor kastar ett ont öga som kan 

leda till sjukdom. Exempelvis när ett barn får beröm av sjuksköterskan på barnavårdcentralen 

för att denne gått mycket upp i vikt och barnet senare blir sjukt och går ner i vikt så anses 

denne blivit drabbad av det onda ögat av sjuksköterskan. Skillnader finns även i den icke 

verbala kommunikationen mellan olika kulturer (Hanssen, 2007; Jirwe et al., 2009) 

Ögonkontakt anses i västerländska kulturer känneteckna respekt för patienten medan det i 

kulturerna i mellanöstern upplevs som oartigt och aggressivt. Beröring uppfattas också väldigt 

olika i olika kulturer. I vissa kulturer i Asien är beröring från motsatta könet inte uppskattad 

medan det i västerländska kulturer inte har stor betydelse. Att beröra huvudet inom den 

asiatiska kulturen uppskattas inte då huvudet anses vara källan till personlig styrka. Även 

tystnad tolkas väldigt olika i olika kulturer. Tystnad anses enligt nordamerikaner innebära 

respekt för den talande personen samt en paus för möjlighet till att ställa frågor. Bland asiater 

är tystnaden obligatorisk när den äldre talar medan det i andra kulturer ses som respekt för 

den andres privatliv (Andrews, 2008; Karim, 2003).  

 

Davis (2010) skriver att patienter med en annan etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen 

inte uppsöker läkare om de verkligen inte behöver det. Dessa patienter upplever att de inte blir 

lyssnade på utan bara blir tillsagda hur de ska leva och vad de ska göra. Sjuksköterskorna 
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behöver öva på att ta sig tid att sitta ner och lyssna på patienten. Patienter känner sig inte 

förstådda när de blir vårdade av sjuksköterskor med annan etnisk bakgrund än de själva. 

Patienterna kan inte småprata om alldagliga saker då sjuksköterskorna inte förstår sig på hur 

de ställer sig till vardagliga saker utifrån sin kultur. De uppfattar sjuksköterskorna som 

kunniga inom sin profession men däremot inte inom kulturell vård. Patienter med en annan 

etnicitet än majoritetsbefolkningen påtalar ett önskemål om att sjuksköterskorna inte ska vara 

så självsäkra utan mer välkomnande i mötet med dem. Vidare betonar patienter att 

sjuksköterskor behöver träna på att ha en ödmjuk inställning med respekt för deras kulturella 

syn på sin sjukdom. De menar på att det finns ett samband mellan sjukdom och hälsa. Även 

om sjuksköterskorna inte kan kommunicera verbalt med patienterna anser patienterna att det 

är viktigt med vänliga ansiktsuttryck och kroppsberöring när de blir vårdade. Många patienter 

upplever att de direkt känner av om sjuksköterskorna är där för att endast utföra sina 

arbetsuppgifter eller om de verkligen vill vårda (Davis, 2010). Patienter anser att det är lättare 

att vårdas av sjuksköterskor som har samma etniska bakgrund som dem själva. Denna 

upplevelse baseras på att patienterna  anser att sjuksköterskorna har mer förståelse för 

behoven som de har (Xu, Crane & Ryan, 2002; Davis, 2010).  

2.6 Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska perspektiv som valts till detta examensarbete är Leiningers vårdteori som 

bygger på att människan bör ses utifrån hennes kulturella aspekt. Leininger är antropolog i sitt 

synsätt och utgår från vad en människa är utifrån naturen och menar på att sjuksköterskan ska 

respektera människors olika kulturer och inte dela upp dem på grund av dess bakgrund 

(Leininger, 1995).  

 

Människor har för att kunna överleva oavsett kultur varit tvungna att lära sig olika synsätt och 

strategier för omsorg. Omsorg delas in i naturlig respektive professionell omsorg. Naturlig 

omsorg innefattar den normala grundläggande omsorg som alla människor kan utöva. Den 

naturliga omsorgen är oundviklig för att människans hälsa, överlevnad och tillväxt ska 

utvecklas. Eftersom den naturliga omsorgen har en betydlig påverkan på förbättring i 

sjukdomstillståndet hos patienter behöver sjuksköterskor lära sig om bland annat kulturella 

skillnader då detta ingår i vad som behöver beaktas i den naturliga omsorgen. Professionell 

omsorg skall användas när den naturliga omsorgen inte räcker till. Professionell omsorg 

bygger på de erfarenheter som sjuksköterskan tillägnat sig på professionell vårdutbildning och 

via egna erfarna händelser. Både den naturliga och den professionella omsorgen måste 

beaktas för att omsorg skall kunna betraktas som kulturspecifik. Om skillnaden blir för stor 

mellan den naturliga och professionella omsorgen kan patientens tillfrisknande påverkas 

negativt varpå en balans mellan dessa är nödvändigt.  

 

Med omsorg menas den process som sjuksköterskor ger eller visar patienten och är avgörande 

för om patienten blir nöjd eller inte i kontakt med sjukvården. Att ge omsorg innebär att en 

människa ger omsorg till en annan människa genom en process med avsikt att hjälpa och bry 

sig om andra individer eller grupper. Hela människan måste uppmärksammas för att omsorg 

ska kunna ses som kulturbaserad. I mötet med patienterna bör sjuksköterskan bland annat se 

till faktorer så som exempelvis matvanor som är kulturellt betingade, religionen och 

släktbanden. Sjuksköterskor bör respektera att de är kompetenta inom sitt område medan 

patienten är expert på sin kultur och sina värderingar och tillsammans med patienten komma 

fram till hur denne kan få den bästa omsorgen. Leininger betonar vikten av kulturellt baserad 

omsorg och menar att människors värderingar och beteendemönster är inlärda genom 

härmning av andra människor (Leininger, 1995).  Enligt Leininger (2007) hjälper dessa 

beteendemönster människor att stärka och bevara hälsa och välbefinnande eller att övervinna 
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sjukdom, handikapp och död. Ett uppskattat stöd vid kulturella möten med patienter anser 

sjuksköterskor vara the sunrise model (se bilaga 1). The sunrise model beskriver att 

människan är unik och påverkas mycket utifrån miljö, familj, grupptillhörighet, ursprung, 

etnicitet, språk, religion, ekonomi, politik, tro och livsstil. Dessa aspekter innefattar att 

vårdandet är central varpå sjuksköterskan inte kan bortse från den då kulturellt baserad 

vårdande är nödvändig för välbefinnandet och hälsa samt den enda tryggheten i en svår 

situation. Då kulturellt baserad vårdande är omfattande måste sjuksköterskan ha en 

helhetsbild i vårdande av den unike patienten för att kunna ge denne vårdande med förståelse. 

Transkulturell vård varierar i sin struktur, mönster och form i olika gemenskaper. 

Transkulturell vårdande har målet att erbjuda individer professionell och mänsklig vård som 

är anpassad efter den unike patienten Leininger (2007).  

 

Kulturellt baserad vårdande nödvändig för att den sjuke patienten ska bli helt återställd.. Detta 

innebär att patientens kulturella behov varierar beroende på vilken situation denne befinner 

sig i. Sjuksköterskan ska inte generalisera alla patienter inom samma kultur utan utgå från den 

unike individen då varje människogrupp har unika erfarenheter och seder som utvecklats och 

blivit transkulturella. Sjuksköterskor bör ha de kulturella värderingarna i åtanke samt hur 

kulturer påverkas av bland annat av miljö, språk, religion, etisk historia och kultursamband. 

När den kulturella vården är positiv och frisk gynnar den hälsa och välbefinnande för 

individer, familjer, grupper och samhällsformer i deras specifika omgivning. Vårdande som är 

kulturellt meningsfull bygger på samstämmiga och välgörande värderingar. Sjuksköterskan 

ska även ta hänsyn till att kulturella vårdlikheter respektive skillnader finns emellan 

professionen och allmänheten i världen. Sjuksköterskan ska även vara medveten om att 

kulturell stress uppstår när det finns oklarheter i vetskapen om kultur. Andra faktorer som 

påverkas av detta är ökade konflikter, samt en utebliven säker, ansvarsfull och känslig vård 

(Leininger, 1995).  

 

I examensarbetets teoretiska perspektiv har begreppen professionell omsorgen samt omsorg 

beskrivits som är specifika begrepp som används av Leininger och väljs att definieras som 

professionellt vårdande respektive vårdande i resterande delarna av arbetet. Anledningen till 

valet av denna definition är svårigheterna i översättningen av omsorg på engelska som kan 

tolkas på olika sätt varpå vårdande ansågs lämpligast för detta examensarbete.  

2.7 Problemformulering  

Att möta en människa och skapa en relation som inger tillit kan vara en utmaning. Ännu större 

blir denna utmaning då kulturella skillnader finns som försvårar förståelsen mellan dessa 

människor. Detta ställer sjuksköterskor inför mängdvis av dilemman som ska bejakas 

dagligen i deras arbete. Kultur är ett stort ämne som är omöjligt att få full förståelse för då 

även kulturskillnader inom kulturer finns. Det är dock betydelsefullt att hänsyn tas till 

patientens ställning till sin specifika kultur varpå sjuksköterskan behöver ha allmänna 

kunskaper inom olika kulturer och dess likheter och skillnader. Tyvärr så kan detta utebli 

okunskap finns vilket kan medföra att sjuksköterskor känner sig otillräckliga. Patientens 

kulturella behov behöver ses till samtidigt som denne inte ska särbehandlas eller 

diskrimineras på grund av sin etnicitet. Denna gräns är hårfin och frågan är vart gränsen ska 

dras för att vara kulturellt lyhörd? Vad förväntas av sjuksköterskan gällande kulturell 

kunskap? Känner sig sjuksköterskor tillräckligt kulturellt kompetenta genom sin 

sjuksköterskeutbildning? Utifrån egna erfarenheter som patient, anhörig samt 

sjukvårdpersonal uppfattar vi kulturella möten som svåra vilket ledde till att ett intresse 

skapades för att se över sjusköterskors upplevelser i möten med patienter med annan etnisk 

bakgrund än majoritetsbefolkningen och sjuksköterskor.  
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3. Syfte 

Syftet med examensarbetet att beskriva sjuksköterskors upplevelser i möten med patienter 

med annan etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen.  

4. Metod  

I metodbeskrivningen förklaras den valda metoden, analysmetoden, hur data samlats in samt 

hur data analyserats. De etiska övervägandena har också uppmärksammats under metoden. 

4.1 Val av metod 

Den valda metoden var en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes där redan 

bearbetat material så som vetenskapliga artiklar analyserats utifrån en induktiv ansats. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) innebär en systematisk litteraturstudie att resultat från 

tidigare forskning ställs samman och analyseras för att besvara studiens syfte och 

problemformulering. Med en induktiv ansats menas att data från ett valt problemområde 

samlas in genom att förutsättningslöst sätta sig in i studien och försöka göra nya upptäckter 

och skapa nya uppfattningar. De valda vetenskapliga artiklarna är av kvalitativ form och 

beskriver förutsättningar för vårdande möten mellan patienter med annan etnisk bakgrund än 

majoritetsbefolkningen och sjuksköterskor. För att få en djupare förståelse för ett 

intresseområde väljs den kvalitativa ansatsen som kan bli en grund för praxis enligt Friberg 

(2006).  

4.1.2 Datainsamling och urval 

Inklusionskriterier för denna studie var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och ha tillgång 

till abstract. Endast artiklar med kvalitativ ansats användes. För att kunna relatera artiklarna 

till nutid begränsades valet med att använda artiklar publicerade mellan år 2000- 2011. I 

resultatet av arbetet har sjuksköterskors upplevelser i möten med patienter med annan etnisk 

bakgrund än majoritetsbefolkningen tagits med. Systematisk sökning efter vetenskapliga 

artiklar utfördes i databasen Elin@mälardalen samt CINAHL plus på Mälardalens högskola. 

Sökorden som användes var transkulturell. Denna första omfattande sökning visade att 

tillräckligt med material fanns att inhämta gällande valda ämnet. Sökordet nursing lades till. 

För att begränsa träffarna ytterligare lades ordet care till. På alla sökord sattes en trunkering. 

En begränsning 2008-2011 på årtalsintervallet då artiklarna blev publicerade lades till. På 

grund av den stora mängden artiklar begränsades sökorden ytterligare med full text, referens 

tillgänglig, abstrakt tillgänglig och akademisk journal.. Av dessa artiklar valdes tre 

kvalitativa artiklar som ansågs passade för ämnesområdet.  

 

Under läsprocessens gång upptäcktes att inte alla valda artiklar riktigt passade in för att 

beskriva fenomenet varpå en ny artikelsökning utfördes i CINAHL Plus med sökorden 

experience, care, nurse och ethnic till och en begränsning på årtalen 2000-2011 gjordes för att 

få så få träffar som möjligt. På grund av den stora mängden artiklar begränsades sökningen 

ytterligare med full text, referens tillgänglig, abstrakt tillgänglig och akademisk 

journal.Sökordet transcultural lades till vilket gav begränsade antalet träffar ytterligare. Av 

dessa valdes 13 artiklar till resultatdelen som kunde tänkas passa in i vårt ämnesområde efter 

att ha granskats enligt Evans (2002) granskningsmall. Inga begränsningar till specifika länder 

gjordes. Under hela sökningsprocessen fanns syftet i tankarna och målet var att hitta artiklar 

som beskrev sjuksköterskors upplevelser i mötet med patienter med en annan etnisk bakgrund 

än majoritetsbefolkningen. Därför valdes kvalitativa artiklar då dessa skapar en bättre 

förståelse för fenomenet. En del artiklar som inte riktigt beskrev syftet men hade ett innehåll 

som var intressant kom till användning i bakgrundsdelen (se Tabell 1) som visar 
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sökningsprocessen. I de 13 använda artiklarnas referenslista hittades ytterligare tre artiklar 

som ansågs intressanta för examensarbetets syfte och för att säkerställa dessa sekundärkällors 

relevans i artiklarna, söktes även dessa upp och användes i resultatet. Sammanlagt användes 

16 artiklar till utformandet av resultatet. 

4.1.3 Dataanalys     

De valda artiklarna analyserades enligt Evans (2002) innehållsanalys som innefattar fyra steg. 

Det första steget är insamling av material som innefattar bestämmelse av vilka typer av 

studier som ska användas samt vilka urvalskriterier som ska finnas med. Därefter inleds en 

sökning i databaser med hjälp av inklusionskriterier och exklusionskriterier för att identifiera 

relevanta studier och bestämma urvalskriterier. Detta utfördes genom sökningen av artiklar i 

godtagbara databaser med urval som nämnts.  

 

Det andra steget är identifiering av nyckelfynd vilket innebär att de valda artiklarna ska läsas 

ett flertal gånger för att kunna känna av innehållet i texten och hitta nyckelfynd utifrån syftet. 

För att enligt Evans (2002) hitta nyckelfynden i varje artikel lästes materialet till detta 

examensarbete av oss båda var för sig ett antal gånger. Sedan strök vi var för sig över relevant 

information utifrån examensarbetets syfte med överstryckningspenna. Tillsammans 

diskuterades och jämfördes materialet som ansågs vara relevant för detta arbete.  

 

Det tredje steget innebär att nyckelfynd relateras till olika teman och subteman det vill säga 

att studiernas likheter och skillnader sammanställs genom att teman och subteman 

sammanförs till en helhet. Resultaten i artiklarna till detta examensarbete granskades och 

jämfördes med varandra för att likheter och olikheter skulle hittas. Nyckelfynden som hittades 

ströks över med en annan färgpenna. När all material började skrivas i ett Word-dokument då 

observerades att fynden inte riktigt var relevanta i förhållande till syftet med examensarbetet 

varpå nya artiklar söktes och samma process med att hitta nyckelfynden upprepades.  

 

Det fjärde och sista steget innebär att beskriva fenomenet utifrån en syntes. Här sker en 

beskrivning av de fenomen som hittats. Utifrån de granskade artiklarnas nyckelfynd skrivs 

resultatet i löpande text med de skapta teman som rubriker. Även citat och exempel från dessa 

artiklar kan presenteras för att ge en djupare förståelse för fenomenet. Nyckelfynden under 

varje tema presenteras efter skapta subteman. Syntesen i detta examensarbete var de slutliga 

fyra teman som hittades utifrån textinnehåll delades in i sju subteman som redovisas i Tabell 

2. Dessa teman skrevs ner i ett Word-dokument under varandra. Sedan klipptes passande 

textinnehåll ut och klistrades in under passande stycken som blev subteman. Textinnehållet 

som valdes ut berörde återkommande faktorer som passade till examensarbetets syfte och blev 

därför de valda subtemana. Att döpa subteman till namn som passar in på innehållet av 

texterna var väldigt svårt. Förslag har bollats fram och tillbaka mellan examensarbetets 

författare samt handledarna. När osäkerhet uppstått vid översättningen av de engelska 

artiklarna har engelsk-svenskt lexikon använts. Under arbetets gång har mestadels dialog 

hållits via mail och telefonsamtal med enstaka träffar.  

4.1.4 Etiska överväganden 

Det etiska fokus vi sätter på i vårt arbete är att vara noggranna med att inte förvrida det som 

finns skrivet i de originalartiklar som vi kommer att använda. Enligt Codex (2011) anses 

förvanskning, förfalskning och vilseledande resultat som oredlighet inom forskningsetiken 

och ses därför som fusk. 
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Innan arbetet med en systematisk litteraturstudie påbörjades utfördes etiska överväganden 

genom att välja studier som fått tillstånd från en etisk kommitté eller där noggranna etiska 

överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 2008). Vid översättningen av artiklar från 

engelska till svenska har stora ansträngningar gjorts för att minska risken för feltolkningar. Ett 

objektivt och sakligt förhållningssätt har varit en strävan under hela processens gång. Under 

hela tiden av utformandet av examensarbetet har en strävan varit att förhålla oss objektiva och 

sakliga under hela processen utifrån Evans (2002) metod. 

5. Resultat 

Examensarbetets resultat bygger på sexton artiklar som är vetenskapliga med kvalitativ 

ansats. Dessa beskriver sjuksköterskors upplevelser i mötet med patienter med en annan 

etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen. Genom analysarbetets gång kom fyra teman samt 

sju subteman fram (se tabell 2) nedan som visar tema och subteman. 
 

Tabell 2 Teman och subteman  

TEMA SUBTEMA 

Kunskap om sjukdomssyn och 

kollektivsamhälle 
 Förståelse för betydelsen av relationen mellan anhöriga och 

patienter. 

 Förståelse för olika smärtuttryck 

 

Kunskap om genusperspektiv i 

vårdandet 
 Genusdynamikens betydelse i mötet med patienter. 

 

Kunskap om för olika uttrycksätt   Den verbala och icke verbala kommunikationens betydelse 

 Svårigheter vid tolkanvändning 

 

Utbildningsbehov  Önskan om ökad kulturell kännedom 

 Förutsättningar som kan utvecklas genom utbildning 

5.1 Kunskap om sjukdomssyn och kollektivsamhälle 

Varje möte med en annan människa efterlämnar speciella intryck beroende på de 

förväntningar som finns samt tidigare erfarenheter. Sjuksköterskornas inställning till den 

annorlunda kulturen i mötet med patienternas och deras anhörigas i vårdandet påverkar deras 

förhållningssätt samt uppfattningen av känseluttryck.  

5.1.1 Förståelse för betydelsen av relationen mellan anhöriga och patienter 

 

I know that it annoys a lot of nurses very much and a lot of patients when 

Asian families have 99 relatives at the bedside/.../  

(Cortis, 2004, s.53). 

 

Sjuksköterskor upplever att de saknar förståelse för vikten av anhörigas närvaro för patienter. 

Sjuksköterskor upplever det störande att patienter med en annan etnisk bakgrund får många 

besökare åt gången som inte respekterar att patienten ligger i en sal med fler patienter. Att 

anhöriga tar med sig hemlagad mat till patienten upplevs också som störande av många 

sjuksköterskor men inte av alla. Anledningen till detta är att sjuksköterskorna anser att maten 

luktar annorlunda och starkt medan resterande sjuksköterskor upplever den annorlunda 

matkulturen som intressant (Nielsen & Birkelund, 2009). Nackdelen med anhöriga till 

patienter med en annan etnisk bakgrund är att de oftast kommer många samtidigt och besöker 

patienten. Sjuksköterskor ser detta som ett hinder i vårdandet då besökarna är i vägen. Synen 

på anhöriga skiljer sig åt väldigt mycket bland sjuksköterskor (Cortis, 2003; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Vydelingum, 2006). 
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Vissa sjuksköterskor betraktar att anhöriga är till stor hjälp i vården medan andra upplever 

dem som störande och olägliga. De anser att anhöriga inte följer besökstiderna på avdelningen 

samt att de ställer många frågor. Sjuksköterskor med en annan etnisk bakgrund än 

majoritetsetnicitets befolkning upplever att anhöriga och patienter med en annan etnisk 

bakgrund blir glada av att möta sjuksköterskorna Att ha en förståelse för betydelsen av 

relationen mellan anhöriga och patienter med en annan etnicitet upplever sjuksköterskor vara 

en fördel i mötet med patieneten. Sjuksköterskor upplever att kännedom om hur smärta 

uttrycks av patienter med en annan etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen samt hur den 

egna smärtan uttrycks är en förutsättning i möten med patienter (Cortis, 2003; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Vydelingum, 2006). 

5.1.2 Förståelse för olika smärtuttryck  

 

They have more pain Occasionally[sic] we talk abort[sic] this and call them 

ethnic pains, which I think some have. But it is difficult, because we do all 

have our pain threshold.  

(Nielsen & Birkelund, 2009, s .434).    

 

Sjuksköterskan upplever att det är av värde att ha förståelse för hur smärta uttrycks inom olika 

kulturer samt hur den enskilde individen visar smärta. För att kunna göra en sådan bedömning 

anser sjuksköterskor att de behöver ha en kännedom om hur hon själv ser på och uttrycker 

smärta för att bättre kunna bedöma patientens smärtuttryck. Då patienter med en annan etnisk 

bakgrund ofta upplevs dramatiserar sin smärta anses den svår att bedöma av sjuksköterskor 

vilket leder till att den missköts. Även om mätverktyg finns att mäta smärta med så anser 

sjuksköterskor att det är svårt att använda dessa då språkhinder finns. Patienter från Asien 

upplevs ha väldigt låg smärttröskel av sjuksköterskor (Cortis, 2003; Nielsen, 2009; 

Vydelingum, 2006). Dessa patienter anses störa medpatienter när smärtan uttrycks väldigt 

högt. Sjuksköterskor upplever smärtuttryck hos patienter med annan etnisk bakgrund 

annorlunda i jämförelse med nordiska patienter. Detta tror sjuksköterskorna beror på 

okunskap om hur kroppen fungerar hos patienterna med en annan etnisk bakgrund. 

Sjuksköterskorna anser även att dessa patienter inte vet hur de ska förhålla sig till och bete sig 

i sjukvården. Många patienter med en annan etnisk bakgrund uttrycker sin smärta högljutt och 

överdrivet vilket stör medpatienter anser sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna blir skeptiska till 

om patienterna verkligen har så ont som de uttrycker och riskerar därför att inte ta dessa 

uttryck på allvar hävdar även Nielsen och Birkelund (2009).  

5.2 Kunskap om genusperspektiv i vårdandet 

Perspektiv på vad som anses vara mansroll respektive kvinnoroll varierar från familj till familj 

samt beroende på etnicitet. Även andra givna normer såsom kroppsspråk och ögonkontakt kan 

uppfattas annorlunda vilket kan leda till missförstånd mellan patienter och sjuksköterskor som 

kan i sin tur påverka vårdandet.    

5.2.1 Genusdynamikens betydelse i mötet med patienter 

 

The male is far more important than the female and I find that really hard to 

deal with as well, coming again from a Western culture where I see males 

and females as equals. 

 (Blackford, 2003,s.240) 
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Sjuksköterskor upplever att det är en fördel om kunskaper finns gällande olikheter i synen på 

genusdynamiken i olika kulturella sammanhang. Att ha en uppfattning om patientens syn på 

kärnfamilj är också bra att ha då denna syn kan variera. Sjuksköterskor upplever att 

missförstånd kan uppstå om kunskap saknas om kulturella skillnader i huruvida vem som 

anses vara huvudpersonen i familjen. De beskriver en situation med en mamma som ansågs 

vara deprimerad då denna inte besökte sitt nyförlösta barn som var inlagt på avdelningen för 

förtidigt födda barn. Vad de inte förstod var att modern blivit förbjuden av sin make som var 

överhuvudet i familjen att hälsa på barnet. Ett annat fall som beskrivs är när en mamma till ett 

allvarligt sjukt barn inte undertecknar ett papper om fortsatt vård av barnet. Modern gör inte 

detta på grund av att mannen i vietnamesiska kulturen anses vara huvudmannen i familjen och 

när denne inte är på plats så bär en annan manlig familjemedlem ansvaret som huvudman. 

Hon kände sig inte bekväm i situationen att fatta det beslut som krävdes av henne (Blackford, 

2003). Ett annat problem upplever sjuksköterskor är att patienter från mellanöstern samt 

Asien har svårt att behandlas av sjuksköterskor med motsatt kön vilket försvårar vårdandet. 

Då det inte alltid finns en sjuksköterska med samma kön som kan behandla patienten, 

upplever sjuksköterskor att hjälpen av anhöriga underlättar då denne som känner till alla 

aspekter som behöver tänkas på. Antaganden av sjuksköterskor som leder till att missförstånd 

kan lätt uppstå när tolkning av kulturella företeelser upplever sjuksköterskor. Att förstå 

genusdynamikens betydelse i olika kulturer upplever sjuksköterskor vara en fördel i mötet 

med patienter med en annan etnicitet. En annan förutsättning upplevs vara att inte ha 

förutfattade meningar som är grundade i tidigare erfarenheter utan att hänsyn tas till den unike 

patientens syn på sin kultur (Cortis, 2004; Blackford, 2003). 

5.3 Kunskap om olika uttrycksätt 

För att kunna vara lyhörd för en annan människas behov och känslor måste denne först bli 

förstådd för att sedan kunna bli bekräftad. Detta uteblir när patienter och sjuksköterskor inte 

kan kommunicera med varandra verbalt. Ännu svårare är det i situationer där patienten på 

grund av sin bristande tillit till professionella tolkar inte förmedlar det som de vill förmedla 

till sjuksköterskorna. 

5.3.1 Den verbala och icke verbala kommunikationens betydelse 

 

First I consider if they understand me – that is, the language. That is some-

thing I find out in the beginning.  

(Nielsen & Birkelund, 2009, s.433). 

   

Sjuksköterskor upplever att språkbarriären är ett hinder för att skapa en relation till patienten 

som bygger på tillit (Boi, 2000; Cioffi, 2003; Mixer, 2006). Sjuksköterskor upplever sig inte 

vara bekväma i mötet med patienter från en annan kultur på grund av sina språkhinder. De 

icke verbala språkskillnaderna upplever sjuksköterskor vara mycket svårare än de verbala 

(Boi, 2000; Cioffi, 2003). Många sjuksköterskor upplever sig inte vara bekväma i situationer 

där de inte kan kommunicera med patienterna. Sjuksköterskorna upplever sig inte kunna 

varken förmedla eller förstå vad patienterna vill förmedla varpå de ibland undviker att samtala 

med patienterna med en annan etnisk bakgrund instämmer Cortis och Kendrick (2003) med. 

Att inte kunna kommunicera med patienter upplevs som jobbigt av sjuksköterskor. Speciellt 

jobbigt upplevs situationer där barn är patienter och ska få läkemedel och undersökningar 

utförs utan att sjuksköterskorna kan förklara för föräldrarna vad som sker och skall komma att 

ske (Blackford, 2003). Majoriteten av sjuksköterskorna upplever att patienter borde lära sig 

språket bättre och upplever det som störande att dessa inte gjorde det medan en sjuksköterska 

menade att hon visste hur det kändes att inte vara som alla andra med erfarenhet av att ha en 
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annan etnisk bakgrund.  Sjuksköterskor upplevde att patienter med en annan etnisk bakgrund 

inte följde de råd som gavs av sjuksköterskorna gällande deras hälsa när de lämnade 

sjukhuset. Eftersom patienterna inte förstod vikten av att följa råden även när de blev 

utskrivna från sjukhuset upplevde många sjuksköterskor att det kändes onödigt att involvera 

sig i patienterna alltför mycket. Kommunikationen upplevdes viktig samtidigt svår av 

sjuksköterskorna. Endast en minoritet upplevde att de hade tillräckliga kunskaper och resurser 

för att kunna kommunicera med patienter med en annan etnisk bakgrund. Att kunna förstå 

varandra och göra sig förstådd upplevs vara en fördel för sjuksköterskor i mötet med patienter 

med en annan etnicitet än majoritetsbefolkningen (Boi, 2000; Cioffi, 2003; Cortis & 

Kendrick, 2003; Mixer, 2006). 

5.3.2 Svårigheter vid tolkanvändning 

 

We have to order an interpreter because the doctors say we must do so if 

they don’t understand what we are saying. An interpreter is mostly present 

during a consultation, even though you talk to them yourself , they do have 

to talk to a doctor, and then there must be sent for an interpreter. 

 

                                                                   (Nielsen & Birkelund, 2009.s.434) 

 

Sjuksköterskor upplever att kommunikationssvårigheterna framför allt finns hos de äldre 

patientgrupperna och inte de yngre. Dessa svårigheter löser patienterna genom att anhöriga 

tolkar förutom under allvarliga omständigheter då tolk beställs. Anhöriga brukar vara 

hjälpsamma att tolka åt sina nära vilket många gånger uppskattas av sjuksköterskor och 

anhöriga i de fall som språkhinder finns. Att anhöriga tolkar upplevs inte som optimalt av 

sjuksköterskorna då det finns situationer där intima ämnen berörs. Sjuksköterskor upplever 

även att det inte är bra när närstående tolkar då mycket information som kan vara viktig 

försvinner då de anhöriga inte agerar professionellt och sållar bort informationen som de 

själva anser vara oväsentligt. Sjuksköterskorna känner även frustation över att patienter 

upplever en viss rädsla över sjukvården på grund av kommunikationsbristen som många 

gånger.  Sjuksköterskor upplever att det är av stor vikt att i mötet med patienter med en annan 

etnicitet kunna kommunicera. Speciellt jobbigt upplevs situationer då information inte kan ges 

till patienten samt förmedlas av patienten på grund av bristanvändningen av tolkar finns 

(Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 2009; Vydelingum, 2006). 

5.4 Utbildningsbehov  

En viktig aspekt är att sjuksköterskor måste vara medvetna om sin egen kultur för att kunna 

förstå sig på en annan kultur. Enda sättet att kunna förstå sig på andra kulturer är att lära sig 

mer om dessa genom utbildning och erfarenhet. Detta innebär inte att alla patienter med en 

viss etnisk bakgrund ska behandlas på ett visst sätt utan sjuksköterskan måste vara medveten 

om att skillnader finns inom olika kulturer. 

5.4.1 Önskan om ökad kulturell kännedom 

 

Having knowledge of the patient's cultural perspectives enables the nurse to 

provide more effective and appropriate care. For example, understanding 

one's religious or cultural beliefs may be a deciding factor.  

 

(Maier-Lorentz, 2008, s.38).  
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Människan inte kan bli kulturellt behörig utan att det mer är som en process inom henne själv. 

För att sjuksköterskan ska kunna ha kännedom om någon annan kultur måste denne först ha 

självkännedom om sin egen kultur. Blivande sjuksköterskor kan träna sig i att lyssna utan att 

döma patienten genom övning med sina studiekamrater. Detta bidrar till att blivande 

sjuksköterskor har utrymme att göra fel utan att äventyra relationen med patienten i vårdandet 

(Douglas et al., 2009; Evans & Severtsen, 2001; Johntone & Kanitsaki, 2009; Mixer, 2008; 

Narayan, 2001). Träning kan leda till kulturell kompetens som uppnås genom tre 

fortskridande steg. Det första steget är sjuksköterskans attityd som måste vilja främja kulturell 

kompetens. Empati, öppenhet, flexibilitet, samt omtanke hos sjuksköterskan påverkas av 

attityden. Det andra steget är att sjuksköterskan ökar sin medvetenhet om kulturella skillnader 

och variationer inom dessa. Det tredje och sista steget är att sjuksköterskan ska kunna göra en 

kulturell bedömning för patienten som individ. I denna bedömning ska exempelvis patientens 

matvanor och restriktioner kring dessa framgå (Narayan, 2001).  

 

Sjuksköterskor upplever att medvetenhet om sin kultur gynnar förutom vårdandet även mötet 

med patientens anhöriga. Sjuksköterskor som är kulturellt kompetenta upplever att de får en 

insikt i att kulturen är dynamisk varpå vikten av speciella kunskaper inom kulturella 

skillnader är stor. Upplevelsen hos sjuksköterskor av för lite kunskap, avsky, etnocentrism, 

förutfattade meningar samt partiskhet har en skadlig påverkan inom vårdandet. Då 

sjuksköterskan för fram patienters talan är upplever de det väldigt viktigt att denne har 

förståelse för den unike patientens behov (Douglas et al., 2009; Evans & Severtsen, 2001; 

Johntone & Kanitsaki, 2009; Mixer, 2008; Narayan, 2001). 

  

Sjuksköterskor upplever det som viktigt att ha kunskaper om den icke-verbala 

kommunikationens olika betydelser i olika kulturer för att kunna tillämpa dessa lämpligast 

enligt Maier-Lorentz (2008). Sjuksköterskor upplever att de troende patienterna mår bättre av 

att få be till den gud som de tror på, speciellt i situationer då patienten är allvarligt sjuk och 

behöver hopp (Cortis & Kendrick, 2003). Sjuksköterskor upplever sig inte särbehandla 

patienter med en annan etnisk bakgrund. De upplever att diskriminering uppstår om 

patienterna särbehandlas. Kunskaper och utbildning som krävs av sjuksköterskor upplevs 

avsaknade för att kunna vårda patienter från olika kulturer. Utöver utbildning anser de sig 

behöva mer praktisk träning i mötet med anhöriga till patienter med en annan kultur för att 

utveckla gemenskapen samt inom transkulturell kommunikation. En stor önskan om ökad 

kulturell kännedom finns hos sjuksköterskor som bidrar till välfungerande möte med patienter 

med en annan etnicitet (Boi, 2000; Cioffi, 2008; Labun, 2001; Mixer, 2008; Vydelingum, 

2006).  

5.4.2 Förutsättningar som kan utvecklas genom utbildning 

 

Nurses have repeatedly expressed their frustration that they lack the educa-

tion necessary to provide culturally competent care for a diverse mix or pa- 

tients from other cultures.  

(Labun, 2001, s.42). 

 

Sjuksköterskor upplever att de lär sig lär sig av varandra att utföra olika strategier för att 

övervinna sina svaga sidor inom kulturella möten när de i sin utbildning får träning i detta 

Vissa sjukskörskor upplever att de inte har tillräckliga kunskaper och utbildning för att kunna 

vårda patienter efter deras kulturella behov och därmed känner att vårdandet inte blir optimalt 

(Rutledge et al., 2008). 
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De sjuksköterskor som inte upplevde att det var viktigt med kulturanpassat vårdande ansåg att 

de hade en tillräckligt stressig arbetsmiljö ändå utan att anpassa vården efter patientens 

enskilda behov. Sjuksköterskorna upplever att de på grund av tidsbrist och hög 

arbetsbelastning inte kan ta hänsyn till de kulturella aspekterna. När sjuksköterskor utbildas 

inom kultur blir de kulturellt kompetenta vilket är en förutsättning i mötet med patienter med 

en annan etnicitet än majoritetsbefolkningen (Cortis, 2004; Labun, 2001; Rutledge et al., 

2008). 

6. Diskussion 

I kommande del presenteras diskussionen som är indelad i en metoddiskussion samt 

resultatdiskussion. För- och nackdelar av den valda metoden, samt dess styrkor och svagheter 

diskuteras i metoddiskussionen. Med utgångspunkt från bakgrunden och det 

vårdvetenskapliga perspektivet diskuteras och reflekteras resultatet i resultatdiskussionen. 

Därpå lyfts examensarbetets användbarhet i praktiken samt förslag till ytterligare forskning 

ges. Avslutningsvis framgår etikdiskussionen. 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden för detta examensarbete utgörs av en systematisk litteraturstudie med kvalitativ 

ansats med syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser i mötet med patienter med annan 

etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen. De fördjupade kunskaperna som en kvalitativ 

litteraturstudie bidrar till anses vara en styrka i valet av metod till studien (Polit & Beck, 

2008). Sexton vetenskapliga artiklar valdes för att få en överblick över aktuell forskning inom 

ämnet. Dessa artiklar har bearbetats i enlighet med Evans (2002) beskrivna kvalitativa 

innehållsanalys då uppsatsens resultat bygger på redan bearbetat vetenskapligt material. 

Metoden upplevdes som lätt att följa med dess tydliga och välbeskrivna steg. En djupare 

förståelse av artiklarnas innehåll uppstod genom att använda denna metod. En annan fördel 

med denna metod var att likheter och skillnader av fenomenet som sedan blev teman 

respektive subteman lätt kunde sammanställas. Fördelarna med Evans (2002) metod är att alla 

artiklars innehåll tillsammans leder till något nytt när fokus sätts på att hitta likheter och 

skillnader mellan artiklarna. Emellanåt var det svårt att hålla fokus på endas relevanta 

information för examensarbetets syfte då syftet med examensarbetet ibland glömdes bort. 

Detta ledde till att stora delar av textinnehållet fick skrivas om och artiklarna och syftet fick 

läsas om ett antal gånger för att hamna på rätt spår igen. Det var även svårt att fundera ut 

namn på teman och subteman för att de skulle passa in i förhållande till textens innehåll samt 

väcka intresse hos läsaren. Även syftet har formulerats om flertal gånger för att få den så 

passande som möjligt i förhållande till resultatet. 

 

Under hela skrivprocessen har stora delar av arbetet skrivits och strukturerats om för att få det 

så läsvänligt som möjligt. Det hade varit lättare att komma fram till resultatet som direkt 

skulle besvara examensarbetets syfte om kvalitativa intervjuer med öppna svarsalternativ hade 

utförts med sjuksköterskor som informanter. Handledningstillfällena har varit till stor nytta 

under skrivprocessens gång då dessa har lett till vägledning samt nya idéer. Även tankarna 

som finns hos oss båda som utformat detta examensarbete har bollats fram och tillbaka vilket 

även lett till en ökad tillförlitlighet i examensarbetet då nya infallsvinklar uppkom. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) är tillförlitlighet frånvaro av slumpmässiga fel. Detta har 

undvikits genom att examensarbetets innehåll har kontrollerats samt jämförts flertal gånger 

med originaltexten i artiklarna av oss båda.  
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Examensarbetets styrka är att tidigare erfarenheter av artikelsökning finns varpå artiklarna 

söktes på ett korrekt sätt. En annan styrka är de erfarna handledarnas vägledning genom 

skrivprocessen. En svag punkt är avsaknad av tidigare erfarenheter av analysprocessen hos 

oss båda då vi tidigare inte använt oss av detta, varpå Evans (2002) lästs åtskilda gånger innan 

denna process påbörjades. Detta anses vara en styrka. Ytterligare en svaghet i tillförlitligheter 

är båda författarnas förkunskaper inom berörda ämnet som kan ha inverkat i valet av 

innehållet i artiklarnas resultat. En annan styrka är att vetenskapliga artiklar har använts där 

studierna är utförda över olika världsdelar varpå examensarbetet kan ses ur ett internationellt 

perspektiv. Ytterligare en styrka i tillförlitligheten är att trots studiernas utformning i andra 

länder är dess resultat hållbara då det berörda fenomenet är aktuellt över alla kontinenter men 

då endast resultatet är baserad på sexton artiklar anses överförbarheten vara begränsad. 

Överförbarhet är om studien globalt kan vara användbar av andra människor och i detta fall 

sjuksköterskor (a.a.). Tillförlitligheten uppfylls genom att material som använts till resultatet 

inhämtats från databaser med vetenskapliga artiklar som anses vara pålitliga. Dessa databaser 

var Cinahl Plus samt Elin@mälardalen.  Materialet som inhämtades och användes 

granskades upprepade gånger för att inte innehållet skulle misstolkas. I de fallen som 

sekundärkällor hänvisades till letades originalartiklarna upp för att kontrollera relevansen och 

noggrannheten i artiklarna varpå endast originalkällor använts. Tillförlitlighet innebär att 

erhålla noggrannhet i en studie, där det finns förmåga att mäta en variabel om och om igen 

som ändå leder till att samma resultat uppnås. Trovärdigheten i resultatet stärktes med citat 

från artiklarna som anses vara en styrka (a.a.). Trovärdighet innebär att mäta 

sanningsenligheten i förhållande till ursprungskälla (Polit & Beck, 2008).  

 

Genomgående och ingående i arbetet har båda examensarbetets författare diskuterat arbetet 

och bollat tankar och idéer oss emellan. Vi har försökt använda oss av varandras styrkor och 

svagheter då den ena av oss är väldigt duktig på engelska och den andra på skrivandet. Båda 

har bidragit med lika mycket i utformandet av detta arbete. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i mötet med patienter 

med en annan etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen. Under denna del diskuteras arbetets 

resultat utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet först och därefter under de identifierade 

fyra teman som framkom genom analysen.  

 

6.2.1 Professionellt vårdande 

Gemensamt för nästan alla artiklar som använts till detta examensarbete är ständigt 

återkommande vikten av att människors kulturella behov tillgodoses för ett vårdande möte 

vilket även Leininger (1995) hävdar. Sjuksköterskor behöver vara medvetna om sin egen 

kultur för att kunna ha kännedom om någon annan kultur samt så kan inte människan inte kan 

bli kulturellt behörig utan att det mer är som en process inom henne själv vilket Mixer (2008) 

hävdar och stärker Leininger (1995).  Sjuksköterskor upplever att en förutsättning för att 

kunna ge kulturellbaserad vårdande är att bli kulturellt kompetent. En annan upplevelse är att 

sjuksköterskans har en vilja att främja kulturell kompetens. En ökad medvetenhet hos 

sjuksköterskan om kulturella skillnader och variationer upplevs vara ytterligare en 

förutsättning. En annan aspekt som är en förutsättning för sjuksköterskan i det vårdande mötet 

upplevs vara hänsynen som tas till patientens matvanor och restriktioner kring dessa 

(Narayan, 2001) vilket också stärker Leininger (1995).  Enligt Cortis och Kendrick (2003) 

upplever sjuksköterskor att de i kulturella möten ska ha särskilda personliga egenskaper som 

medlidande, inlevelse, aktning, mångsidighet och uppriktighet. Vikten av att sjuksköterskan 
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inte utgår från sina tidigare erfarenheter i mötet med patienter från samma etniska bakgrund är 

stor. Sjuksköterskor upplever att medvetenhet om sitt beteendes påverkan i olika kulturella 

situationer och konsekvenserna för det är av stor vikt (Cortis & Kendrick, 2003). 

Sjuksköterskor upplever även att de i samband med generalisering i vårdandet missförstår 

patienter. Konflikter uppstår i vårdarbetet på grund av att sjuksköterskor särbehandlar 

patienter av olika skäl så som rasism, okunskap eller undvikande av kulturella möten. De 

sjuksköterskor som upplever sig ha en kulturell kompetens och utövar denna i sitt vårdande 

som upplevs bättre av patienter. Sjuksköterskor måste ta hänsyn till kulturella olikheter som 

finns mellan dem och patienten. Sjuksköterskor upplever att de bör utforska hur de kan stödja 

patienter i det kulturella mötet då de är medvetna om att deras bemötande har en inverkar på 

patienternas välbefinnande (Chrisman, 2007). Kulturell kompetens upplevs vara en 

förutsättning för i mötet med patienter med en annan etnicitet varpå vägledning finns för hur 

sjuksköterskor kan uppnå detta genom olika steg. Den kulturella kompetensen kan uppnås 

med the sunrise model som tagits fram som en guide för sjuksköterskor som vägleder till ett 

vårdande kulturellt möte enligt Leiniger (1995). 

6.2.2 Kunskap om sjukdomssyn och kollektivsamhälle 

Patienter med en annan etnisk bakgrund får många besökare åt gången som inte respekterar 

att patienten ligger i en sal med fler patienter uppfattas av sjuksköterskorna som väldigt 

störande. Patienternas matkultur respekteras inte heller då sjuksköterskorna betraktar den 

hemlagade maten som illaluktande samt störande (Nielsen & Birkelund, 2009; Cortis 2004).  

Anhöriga anses inte respektera besökstiderna vilket leder till att en del sjuksköterskor känner 

att de anhöriga är i vägen i vårdandet medan andra sjuksköterskor anser de anhöriga kan vara 

till stor hjälp (Cortis, 2003; Nielsen & Birkelund, 2009; Vydelingum, 2006).  

 

Anledningen till alla dessa anhöriga som besöker den sjuke förklaras som en plikt i ett 

kollektivsamhälle. Patienter från ett kollektivsamhälle upplever den skandinaviska sjukvården 

som skrämmande och främmande. Inom ett kollektivsamhälle är individer i grupp måna om 

varandra och patienten känner sig därför inte fullständig om hon separeras från gruppen 

(Hanssen, 2007). För att ge patienten professionellt vårdande måste hela dennes omgivning 

ses till. Detta innebär att dennes behov av sin egen matkultur samt behov av anhöriga utifrån 

kollektivismen behöver ses till (Leininger, 1995). Att sjuksköterskor inte visar hänsyn till den 

annorlunda matkulturen samt patientens besökare känns igen utifrån tidigare erfarenheter. 

Sjuksköterskor anser att patienter agerar otacksamt att de ansträngt sig att beställa specialkost 

efter dennes kostförbud. Sjuksköterskorna påtalar vikten av att patienter behöver äta och få i 

sig näring för att tillfriskna samtidigt visar de inte förståelse för den annorlunda matkulturen. 

Detta visar att sjuksköterskor inte upplever sig ha förståelse i möte genom att inte ha 

förståelse för bakomliggande orsaken till alla besökande.  

 

Sjuksköterskor med en annan etnisk bakgrund än majoritetsetnicitet befolkningen märker av 

att anhöriga och patienter med en annan etnisk bakgrund blir glada av att möta dessa 

sjuksköterskor. I kultursamhällen tar anhörig hand om sina sjuka samt visar sin omtanke 

genom att besöka denne på sjukhuset hävdar Vydelingum (2006) som stärker Hanssens 

(2007). Detta tyder på att patienter känner mer gemenskap och tillhörighet genom att hitta 

gemensamma faktorer hos den vårdande sjuksköterskan vilket leder till en förutsättning till ett 

professionellt vårdande möte enligt Leininger (1995). 

 

Patienter med en annan etnicitet än den nordiska har låg smärttröskel samt uttrycker sin 

smärta annorlunda. De uppfattar att smärtuttrycken visas överdrivet och högljutt vilket 

sjuksköterskor många gånger missförstår patienter. Sjuksköterskor upplever att en 
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förutsättning i mötet med patienter med en annan etnicitet är att ha kunskap i hur smärta 

uttrycks inom olika kulturer och se patienters individuella smärtuttryck utan att generalisera 

utifrån etnicitet. Sjuksköterskor upplever patienter med andra etniska bakgrunders 

smärtuttryck som annorlunda i jämförelse med nordiska patienter. Detta upplever 

sjuksköterskorna beror på okunskap om hur kroppen fungerar hos patienterna med en annan 

etnisk bakgrund (Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 2009; Vydelingum, 2005). Smärta 

uttrycks annorlunda av patienter med en annan etnisk bakgrund då den uttrycks mer dramatisk 

i jämförelse med nordiska patienter. Även de nordiska patienternas sjukdomssyn är 

annorlunda i förhållande till patienter med en annan etnisk bakgrund. Patienter med en annan 

etnicitet vet inte hur de ska förhålla sig till och bete sig i sjukvården (Nielsen & Birkelunds, 

2009). En annan orsak kan vara det som Hanssen (2007) hävdar om att vissa patienter känner 

osäkerhet i vårdmiljön beroende på tidigare erfarenheter från sitt hemland. Dessa patienter 

saknar förtroende för sjuksköterskor vilket bidrar till att de förhåller sig misstänksamma till 

den vård som erbjuds, de läkemedel som ges samt den information som delges. Detta kan vara 

en annan orsak till att patienter inte känner sig trygga i den vårdande situationen. Enligt 

Leininger (1995) är det av stor vikt att sjuksköterskan är medvetna om skillnader i 

sjukdomssyn samt smärtuttryck beroende på patientens etnicitet för att kunna ge ett 

professionellt vårdande i mötet med patienten. Utifrån egna erfarenheter har situationer 

uppstått då patienter med en annan etnisk bakgrund inte tas på allvar då smärta uttrycks. Detta 

grundar sig i generalisering utifrån sjuksköterskors tidigare erfarenheter. 

 

6.2.3 Kunskap om genusperspektiv i vårdandet 

Sjuksköterskor bedömer att missförstånd kan uppstå om kunskap om kulturella skillnader i 

huruvida vem som anses vara huvudpersonen i familjen hävdar Blackford (2003). Dessa 

missförstånd kan leda till att patienter från vissa etniciteter inte uppsöker läkare om de 

verkligen inte behöver det. Dessa patienter upplever att de inte blir lyssnade på utan bara blir 

tillsagda hur de ska leva och vad de ska göra. De känner sig heller inte förstådda när de blir 

vårdade av sjuksköterskor med annan etnisk bakgrund än de själva. Det framkommer även att 

patienterna inte kan småprata om alldagliga saker då sjuksköterskorna inte förstår sig på hur 

de ställer sig till vardagliga saker utifrån sin kultur (Davis, 2010). Lösa antaganden leder lätt 

till att missförstånd kan uppstå när tolkning sker av kulturella företeelser hos sjuksköterskor 

enligt Vydelingum (2006).  

 

Ett annat problem upplevs av sjuksköterskor vara att patienter från mellanöstern samt Asien 

har svårigheter att behandlas av sjuksköterskor med motsatt kön vilket försvårar vårdandet 

enligt Cortis (2003). Exempel på missförstånd som kan uppstå är en situation som en 

sjuksköterska beskriver. Sjuköterskan förstod inte varför en anhörig blev upprörd när hon 

kommit för att ta avsked från sin son som dött och såg honom ligga i sina spyor. 

Sjuksköterskan menade att de som kvinnor med hänsyn till patientens kultur och muslimska 

religion inte rörde vid kroppen då kontakt av motsatt kön anses oacceptabelt inom religionen. 

Därför tog sjuksköterskan det för givet att de anhöriga skulle göra i ordning kroppen. I själva 

verket anses det vara godtagbart att använda handskar i kontakt med den döde kroppen.  

(Vydelingum, 2006). Beröring uppfattas väldigt olika i olika kulturer. I vissa kulturer i Asien 

är beröring från motsatta könet inte uppskattad medan det i västerländska kulturer inte har 

samma betydelse hävdar. Svårigheter skapas i vårdandet då det inte alltid finns en 

sjuksköterska med samma kön som kan behandla patienten. I dessa sammanhang underlättas 

hjälpen av anhöriga som känner till alla aspekter som behöver tänkas på Andrews (2008).  
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Sjuksköterskor upplever att den icke verbala kommunikationen missförstås. Ögonkontakt 

under samtal med patienter från Asien upplever många kvinnliga sjuksköterskor vara svårt för 

det motsatta könet. De förstår sig heller inte på kvinnliga patienter som vägrar klä av sig och 

bli undersökta av manliga läkare (Cortis, 2003; Vydelingum, 2006). Den icke verbala 

kommunikationens samt ögonkontaktens olika betydelser i olika kulturer förklarar Andrews 

(2008). Kunskaper om genusdynamikens olika betydelser i olika kulturer i mötet med 

patienten är av fördel att kunna för att kunna ge ett professionellt vårdande. Denna kunskap 

minskar utrymmet för att missförstånd uppstår på grund av förutfattade meningar hos 

sjuksköterskan (Leininger, 1995). 

6.2.4 Kunskap om olika uttrycksätt  

Sjuksköterskor upplever att de inte är bekväma i mötet med patienter från en annan kultur på 

grund av sina språkhinder.  Den icke verbala kommunikationen upplevs av sjuksköterskor 

vara mycket svårare än den verbala. Ibland undviker sjuksköterskor samtal med patienter då 

de varken kan förmedla eller förstå vad patienterna vill förmedla (Boi (2000), Cioffi (2003), 

Kendrick (2003) samt Blackford (2003). Detta strider emot att sjuksköterskan ska kunna möta 

och kommunicera med patienter och deras anhöriga enligt Socialstyrelsen (2005). Speciellt 

jobbigt upplever sjuksköterskor det vara i de situationer där barn är patienter, läkemedel ges 

och undersökningar utförs utan att sjuksköterskorna kan förklara för föräldrarna vad som sker 

och skall komma att ske. Trots att majoriteten av sjuksköterskorna anser att det är olämpligt 

att anhöriga, framförallt barn tolkar så sker detta på grund av tidsbrist samt ekonomiska skäl 

(Blackford, 2003). Samtidigt upplever många sjuksköterskor att det inte är bra när närstående 

tolkar då mycket information som kan vara viktigt försvinner då de anhöriga inte agerar 

professionellt och sållar bort informationen som de själva anser vara oväsentligt. I mötet med 

patientens möte med sjuksköterskan befinner denne sig redan i ett underläge som bli ett 

dubbelt underläge då de inte kan kommunicera med varandra (Cortis, 2004).  

 

Att dölja viktig information är aktuellt inom kulturer i mellanöstern där anhöriga anser att det 

är deras plikt att skydda den sjuke patienten från att höra sanningen om sin obotliga sjukdom. 

Detta strider mot den västerländska kulturen som anser att patienten har rätt att få all fakta 

kring sitt hälsotillstånd vilket kan bidra till en etiskt och kulturell konflikt. Detta kan relateras 

till Hanssens (2007) påstående om att patienter från kollektivsamhällen anser att de inte kan 

förmedla det som de vill förmedla till sjuksköterskorna då de inte vill att anhöriga ska bli 

ledsna om de får veta det. Det är inte alltid som tillit finns för den professionelle tolken vilket 

kan leda till att patienten väljer att behålla sina synpunkter för sig själv. En annan orsak till att 

viktig information inte kommer fram är att patienter är vana vid att alla familjemedlemmar får 

reda på allt om dem då de är måna om varandra. Trots att majoriteten av sjuksköterskorna 

upplever att det är olämpligt att anhöriga, framförallt barn tolkar så sker detta på grund av 

tidsbrist samt ekonomiska skäl. (Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 2009; Vydelingum, 

2006). För att kunna ge ett professionellt vårdande utifrån Leiningers (1995) sunrise model är 

en stor förutsättning för sjuksköterskor att kunna kommunicera. Detta ligger till grund för att 

mötet med patienter med en annan etnisk bakgrund ska bli vårdande. När förtroendet inte 

finns för tolken så är detta inte optimalt i det vårdande mötet (a.a). Sjuksköterskans 

upplevelser då att förutsättningar för att ge en bra vård minskar då utrymmet för missförstånd 

och utebliven kommunikation finns (Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 2009; Vydelingum, 

2006). 
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6.2.5 Utbildningsbehov  

Människan inte kan bli kulturellt behörig utan att det mer är som en process inom henne själv. 

För att sjuksköterskan ska kunna ha kännedom om någon annan kultur måste denne först ha 

självkännedom om sin egen kultur. Utbildning i kulturell känslighet förbättrar det kulturella 

vårdandet (Douglas et al., 2009; Evans & Severtsen, 2001; Johntone & Kanitsaki, 2009; 

Mixer, 2008; Narayan, 2001).  En del distansutbildningar i Amerika använder sig av 

Campina-Bacotes modell för att sjuksköterskor ska bli kulturellt kompetenta. Genom 

videofilmade patientintervjuer som de blivande sjuksköterskorna (Rutledge et. al., 2008).  

Sjuksköterskan måste ha en kulturell kompetens för att kunna möta människor med olikheter. 

Om sjuksköterskan inte är kulturellt kompetent kan missförstånd uppstå (Campinha-Bacote, 

2002). Missförstånd kan lätt uppstå i de fallen som sjuksköterskor särbehandlar patienter av 

olika skäl. De sjuksköterskor som är kulturellt kompetenta och utövar denna kompetens i sitt 

vårdande uppfattas bättre av patienter (Chrisman, 2007). Betydelsen av de kulturella 

skillnader som finns lyfts upp av sjuksköterskor och att de behöver bejakas i mötet med 

patienter med en annan etnisk bakgrund. I många kulturer finns religiösa aspekter som 

inverkar på patienternas välbefinnande och återhämtning. Samtidigt säger sjuksköterskor mot 

sig själva och menar på att alla patienters kulturella behov inte kan bejakas för att ge en så bra 

vård som möjligt (Vydelingum, 2006). Sjuksköterskor försöker att följa föreskrifter som finns 

vad gäller kulturell vårdande, men upplever att behovet av mer utbildning är stort (Labun, 

2001).  

 

Det är viktigt att ha kunskaper inom olika kulturers påverkan på vårdandet. Sjuksköterskan 

ska inte enbart ha kunskaper om patienternas olika kulturer utan även vikten av kunskaper om 

sin egen kultur bekräftar Wikberg och Eriksson (2008) med. Kulturellt kompetent vårdande 

tolkas som en känslighet som på ett professionellt sätt ser till mänskliga rättigheter och som 

motverkar särbehandling inom vården vilket också kan upplevas som en förutsättning för 

sjuksköterskor (Koskinen et al., 2009). Sjuksköterskeutbildningarna är inte tillräckligt 

förberedande för ett transkulturellt vårdande enligt Labun (2001).  Det är en fördel om 

sjuksköterskor får möjlighet att genomgå personalutvecklingsprogram för att stärka sina 

färdigheter samt kunskaper om transkulturell vårdande enligt Boi (2000). Sjuksköterskan ska 

lyhört och kompetent kunna integrera kulturell vård i speciella situationer. Fokus ska sättas på 

hela människan och inte bara på den sjukdom som patienten bär på (McFarland & Eipperle, 

2008). Om sjuksköterskan med sina kunskaper har förmåga att ifrågasätta sitt handlande och 

sina beslut leder det till att patienters hälsa värnas och de upplever välbefinnande. 

Sjuksköterskan upplever det av stor vikt att skapa en relation byggd på förtroende mellan 

patienten och sig själv. Detta bidrar till gynnande effekter i strävan mot hälsa och 

välbefinnande hos patienten (McFarland & Eipperle, 2008). En trovärdig helhetsmodell för 

strävan efter kulturell kompetent vård anses vara Leiningers teori som ständigt bidrar till ny 

forskningsbaserad och avancerad kunskap om transkulturellt vårdande bekräftar även 

Koskinen et al., (2009) med.  Utbildning i kulturell känslighet ökar förutsättningar för att 

sjuksköterskan ska kunna se till kulturella aspekter i det vårdande mötet (Leininger, 1995). 

6.3 Examensarbetets användbarhet i praktiken 

Examensarbetet beskriver sjuksköterskors upplevelser i mötet med patienter med en annan 

etnisk bakgrund. Genom litteraturstudier som denna kan sjuksköterskor skapa sig en 

uppfattning om vilka problem som kan uppstå i mötet med patienter med en annan etnicitet. 

Detta examensarbete kan även vara till hjälp i planeringen av vilka ämnen som ska ingå i 

sjuksköterskeutbildningen. Genom att ta del av arbetets resultat kan även arbetsgivare se ett 

behov av utbildning hos sjuksköterskor gällande kultur. Resultatet visar att det behövs mer 

kunskap om olika etniciteters förhållningssätt till olika kulturer. Sjuksköterskor kommer att 
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uppleva sig själva tryggare i sin yrkesroll om de har mer kunskaper om detta. Detta 

examensarbete har skapat en större medvetenhet hos oss båda om kulturella skillnader, behov 

och sjuksköterskors förhållningssätt gentemot patienter med en annan etnicitet. Detta har 

också bidragit till att reflektion över vårt eget förhållningssätt i kulturella sammanhang gjorts 

vilket ökat medvetenheten om kultur och dess vikt i vårdandet. 

6.4 Förslag till ytterligare forskning 

Sjuksköterskor upplever att de saknar tillräckliga kunskaper om kultur och hur de ska förhålla 

sig till denna. Därför skulle mer forskning kring innehållet i olika sjuksköterskeutbildningar i 

Sverige kunna utföras för att se om det finns skillnader i hur mycket av ämnet kultur som 

berörs. Ett annat intressant och viktigt forskningsområde berör hur sjuksköterskors bristande 

kunskaper om olika kulturella och etniska aspekter påverkar patienternas upplevelser av 

bemötandet. 

6.5 Etikdiskussion 

Medvetenhet om den egna förförståelsen kan ha präglat studiens analysarbete samt resultat. 

Därför har en strävan gjorts att vara så objektiva som möjligt samt att behålla fokus i texternas 

egentliga innehåll för att egna tolkningar inte skulle göras. All data som uppkommit har 

noggrant och systematiskt granskats för att säkerställa att det redovisas i sin helhet utan att 

något gallrats bort eller förvrängts. Tillvägagångssättet, analysprocessen samt 

datainsamlingen har beskrivits så noggrant som möjligt. Texternas innehåll har kontrollerats 

med källan för att kontrollera att förvridning, förfalskning eller förvanskning inte skett. 

Översättningen av artiklarna som var skrivna på engelska har utförts med hjälp av lexikon för 

att betydelsen i originaltexten inte ska feltolkas. För att öka trovärdigheten i resultatdelen har 

citat använts under varje tema i resultatet. Utöver dessa problem har inga andra etiska 

problem uppstått under studiens arbetsgång. 

7.  SLUTSATSER 

Resultatet visar att vårdandet av patienter med en annan etnisk bakgrund inte alltid är helt 

okomplicerat. Det framkommer att gränsen är hårfin mellan att särbehandla patienter med en 

annan etnicitet och med att ta hänsyn till den unike individens kulturella behov. Resultatet 

visar även sjuksköterskors önskan och behov av mer kulturell kunskap för att ha de 

förutsättningar som krävs för att kunna vårda patienter med en annan etnicitet. Andra 

upplevelser är att sjuksköterskor måste bli medvetna om sin egen kultur för att kunna ta 

hänsyn till patienters kultur. Sjuksköterskors förhållningssätt och negativa tankar kring olika 

kulturer framkommer vilket kan vara grundade i okunskap och dessa behöver synliggöras för 

att skapa större förutsättningar till vårdande i transkulturella möten. 
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Bilaga 1 Figur 1: Sunrise Model 

 

 

 
 

  



   

 

Bilaga 2 Tabell 1: Sökningsprocessen 
 

Tabell 1 Sökningsprocessen 

 

 

  

Databaser  Sökord Antal 

träffar 

Urval  

Elin@mälard

alen 

Transcultural 1687 0 

CINAHL Plus 

sökomgång 1 

Transcultural* 4739  

 

 

 

 

 

 

 

3 

Transcultural* AND nursing* 3263 

Transcultural* AND nursing* AND care* 4623 

Transcultural* AND nursing* AND care* År 2008-

2011, referens tillgänglig, abstrakt tillgänglig, 

akademisk journal  

 

642 

Transcultural* AND nursing* AND care* År 2008-

2011, full text, referens tillgänglig, abstrakt 

tillgänglig, akademisk journal  

61 

CINAHL Plus 

sökomgång 2 

Experiences* 149359  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  

 Experiences*AND Care* 31821 

Experiences*AND Care* AND nurse* 31934 

Experiences*AND Care* AND nurse* AND ethnic* 

År 2000-2011 full text, referens tillgänglig, abstrakt 

tillgänglig 

461 

Experiences*AND Care* AND nurse* AND ethnic* 

År 2000-2011 och  Akademisk  journal 

444 

Experiences*AND Care* AND nurse* AND 

ethnic*AND Transcultural* År 2000-2011 och 

Akademisk  journal full text, referens tillgänglig, 

abstrakt tillgänglig 

 

180 



   

 

Bilaga 3 Tabell 2: Exempel över analysförfarandet  

 
Nyckelfynd 

 

Subtema Tema 

“I know that it annoys a lot of nurses very much and a lot of patients 

when Asian families have 99 relatives at the bedside... ( Cortis, 2004. 

s.54) 

“ it’s a big problem when 10–12–14 relatives come in to one room 

where three patients are already lying… If they come in a large flock, I 

say that this is unsuitable for the patient.  (Nielsen & Birkelund, 

2009.s.435) 

 

Förståelsen av betydelsen 

av relationen mellan 

anhöriga och patienter 

Kunskap om 

sjukdomssyn och 

kollektivsamhälle 

“they have more pain Occasionally we talk about this and call them 

ethnic pains, which I think some have. But it is difficult, because we 

do all have our pain threshold. (Nielsen och Birkelund,2009.s.434) 

“The Asian patients have a low pain tolerance, when they’ve got 

something to be done to them. Some patients express their pain quite 

loudly, [staff nurse’s emphasis] and this can be quite disturbing to 

other patients.(Vydelingum, 2005.s.26) 

 

Förståelse för olika 

smärtuttryck 

“The male is far more important than the female and I find that really 

hard to deal with as well, coming again from a Western culture where I 

see males and females as equals. (Blackford, 2003,p.240) 

Genusdynamikens 

betydelse i mötet med 

patienter 

Kunskap om 

genusperspektiv 

på vårdandet 

“The older age group is a problem, and it is also here that the linguistic 

difficulties are present… 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. But there are often many who speak the 

language, and then it’s not a problem, and then we have the very 

young ethnic patients, who have gone to Danish schools and perhaps 

have a greater understanding for, and classes teaching them about, 

their own bodies. It is the older age-group that is a problem, and it is in 

fact here, that the linguistic difficulties are present. (Nielsen & 

Birkelund, 2009.s.433-434) 

 

Den verbala och icke 

verbala 

kommunikationens 

betydelse 

 

Kunskap om olika 

uttrycksätt 

“There are times when they don’t 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 doesn’t 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 and 

Birkelund, 2009.s.434) 

 

“We have to order an interpreter because the doctors say we must do 

so if they don’t understand what we are saying. An interpreter is 

mostly present during a consultation, even though you talk to them 

yourself, they do have to talk to a doctor, and then there must be sent 

for an interpreter. But when we have a person who understands a little 

Danish, we use some of the relatives. But sometimes, actually quite 

often, the patient doesn’t say so, when he doesn’t understand 

everything we say. Finding out about this, can be quite difficult.  

(Nielsen & Birkelund, 2009.s.434) 

 

Svårigheter vid 

tolkanvändning 

“Certain attitudes have been associated with effective and culturally 

competent nursing care. Caring is one of four important attitudes 

necessary for promoting transcultural and culturally competent nursing 

care.(Narayan, 2001.s. 40) 

 

Önskan om ökad kulturell 

kännedom 

Utbildningsbehov 

 

  



   

 

Bilaga 4 Tabell 3 Artikelöversikt 

 
Artikel Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: Nurses' 

experiences in caring 

for patients from 

different cultural 

backgrounds. 

Författare: Boi, S. 

Tidskrift: NT 

Research. 

Årtal: (2000).  

Vårdvetenskap Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med en 

annorlunda kulturell 

bakgrund. 

Kvalitativa 

intervjuer av 7 

sjuksköterskor.  

Påvisade att sjuksköterskor 

känner svårigheter i att möta 

patienter med en annorlunda 

kulturell bakgrund.  

Titel: Feature Cultural 

frameworks of nursing 

practice: exposing an 

exclusionary.  

Författare: Blackford, 

J.  

Tidsskrift: Nursing 

Inquiry.  

Årtal: (2003). 

Vårdvetenskap Är att sjuksköterskor ska 

visa intresse för 

mångkulturalism inom 

vården för att synliggöra 

den.  

 

En samling av 

både kvantitativ 

data och 

kvalitativ data där 

sjuksköterskor 

intervjuas.   

Påvisade att det finns brister i 

sjukvården då individer med 

annan etnisk bakgrund kände 

sig osynliga. 

Titel:Extending 

cultural competence 

through systems 

change: Academic, 

hospital., and 

community 

partnerships. 

Författare: Chrisman, 

N. J. 

Tidskrift: Journal of 

Transcultural Nursing. 

Årtal: (2007). 

 

Vårdvetenskap Att sätta ut en tillgångs-

baserad modell för 

utvecklingen av en syn 

på att institutionalisera 

kulturell kompetens i 

omvårdnad. 

En kvalitativ 

litteraturstudie 

Påvisade att en effektiv 

strategi för att främja bred 

kulturell kompetens är att 

arbeta på systemnivå där 

koalitioner gemenskap 

myndigheter samarbetar med 

universitet och sjukvård 

organisationer. 

Titel: Communicating 

with culturally and 

linguistically diverse 

patients in an acute care 

setting: Nurses' 

experiences. 

Författare: Cioffi, R. 

N. 

Tidskrift: Journal of 

International Journal of 

Nursing Studies. 

Årtal: (2003). 

Vårdvetenskap Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

kommunicera med 

flerspråkiga patienter i 

ett akut vårdmiljö. 

Kvalitativa 

gruppintervjuer 

av 23 

sjuksköterskor 

samt 

barnmorskor. 

Påvisade att sjuksköterskor 

använder sig av tolkar samt 

tvåspråkiga 

arbetskollegor för att kunna 

kommunicera med 

flerspråkiga patienter. 

Titel: Meeting the 

needs of minority e 

ethnic patients.  

Författare: Cortis, J.    

Tidsskrift: Journal Of 

Advanced Nursing.                               

Årtal: (2004). 

Vårdvetenskap Att redogöra en 

utredning om 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

pakistanska patienter på 

sjukhuset i 

Storbritannien. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer av 30 

sjuksköterskor. 

Påvisade svårigheter för 

sjuksköterskor att förklara 

innebörden av kultur, 

andlighet och svårigheter att 

se behoven hos etniska 

samhällen 



   

 

Titel: Nursin ethics, 

caring and culture.                        

Författare: Cortis, J., 

& Kendrick, K.                   

Tidskrift: Nursing 

Ethics. 

 Årtal: (2003).   

 

 

 

Vårdvetenskap Att visa vilka 

förväntningar och 

upplevda erfarenheter av 

omvårdnad bland 

medlemmarna i den 

pakistanska 

gemenskapen i 

Bradford, West 

Yorkshire, 

Storbritannien. 

Kvalitativa 

studien med 

etnografiska 

intervjuer  

  

 

Påvisade hur sjuksköterskor 

kan utveckla en mer 

informerade berättelse som 

lätt återspeglar behovet i det 

pakistanska samhället. 

Titel: Standards of 

Practice for Culturally. 

Competent Nursing 

Care.                          

Författare: Douglas, 

M. k, Pierce, J. U, 

Rosenkoetter, M., 

Callister, L. C., Hattar-

Pollara, M,, 

Lauderdale, J., Miller, 

J., Milstead, J., Nardi, 

D. A., & Pacquiao, A.                           

Tidsskrift: Journal of 

Transcultural Nursing.      

Årtal: (2009). 

Vårdvetenskap Att inleda diskussion av 

en uppsättning av 

allmängiltig standard för 

praxis för kulturell 

kompetens inom vård 

som sjuksköterskor runt 

om i världen kan 

använda som guide i 

klinisk praxis och 

forskning, utbildning 

och administration. 

En undersökning 

av 50 relevanta 

dokument som 

tillhör 

sjukvårdsorganisa

tioner. 

Resultatet visar att det finns 

behov att utveckla 

sjuksköterskans kulturella 

kompetens och använda sig 

av olika standard i sitt yrke 

för att kunna vårda patienter 

med en annan etnicitet. 

Titel: Storytelling as 

cultural assessment. 

Författare: Evans, B. 

C. & Severtsen, B. M. 

Tidskrift: Nursing and 

Health Care 

Perspectives. 

Årtal: (2001). 

Vårdvetenskap Att lära sjuksköterska 

studenter att lyssna till 

patienternas berättelser 

och använder historien 

som en bedömning som 

ett verktyg i 

kliniskpraxis. 

Kvalitativa 

intervjuer av 22 

sjuksköterska 

studenter.  

Påvisade att alla människor, 

även de från den 

dominerande 

majoritetskulturen, har 

historier att berätta, och att 

genom berättelser kunna 

bygga broar mellan 

sjuksköterskor och patienter.  

Titel: Cultural 

discovery in nursing 

practice with 

Vietnamese clients. 

Författare: Labun, E. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing. 

Årtal: (2001). 

Vårdvetenskap Att undersöka vad 

sjuksköterskor lärde sig 

av sitt från sitt arbete 

med patienter med en 

annan etnicitet. 

 

Kvalitativa 

intervjuer av 27 

sjuksköterskor. 

Påvisade att sjuksköterskor 

har ett behov att lära sig mer 

om att bli mer medvetna om 

skillnaderna mellan 

människor från olika kulturer 

samt erkänna gemensamma 

element mellan olika 

 grupper. 

Titel: Transcultural 

nursing: its importance 

in nursing practice. 

Författare: Maier -

Lorentz, M. M.  

Tidskrift: Journal of 

Cultural Diversity.  

Årtal: (2008). 

 

Vårdvetenskap 

 

 

Att bygga upp 

sjuksköterskestuderande

s kulturella kompetens 

för att uppskatta 

kulturell skillnader i 

vården värderingar, 

övertygelser och seder. 

 

En kvalitativ 

litteraturstudie 

 

Sjuksköterskor måste skaffa 

sig nödvändiga kunskaper 

och 

kunskaper i kulturell 

kompetens för att kunna ge 

en individuell och holistisk 

vård till sina patienter 

 

Titel: Culture care 

theory: a proposed 

practice theory guide 

for nurse practitioners 

in primary care 

settings. Contemporary 

Nurse. 

Författare: McFarland, 

M. M.,& Eipperle, M. 

K. 

Tidskrift: A Journal 

for the Australian 

Nursing Profession. 

Årtal: (2008). 

Vårdvetenskap Att kunna se hur 

kulturellomsorgsteori 

har påverkat 

sjuksköterskans omsorg 

arbetet i primärvård. 

En kvalitativ 

litteraturstudie 

Påvisade att sjuksköterskor i 

primärvård har ett behov att 

använda sig av avancerad 

omsorgsteori för att kunna 

möta patienter med en annan 

kultur och dess behov. 



   

 

Titel: Use of the 

culture care theory and 

ethnonursing method to 

discover how nursing 

faculty teach culture 

care. Contemporary 

Nurse. 

Författare: Mixer, S. 

J. 

Tidskrift: A Journal 

for the Australian 

Nursing Profession. 

Årtal: (2008). 

Vårdvetenskap Att upptäcka, beskriva 

och systematiskt 

analysera vårdens 

uttryck, mönster och 

rutiner för omvårdnad  

En kvalitativ 

pilotstudie som är 

baserad på analys 

av data. 

Påvisade att behov av mer 

kunskap om kulturellt 

kongruent vård i ett mångfald 

samhälle hos 

sjuksköterskestudenter.  

Titel: Six steps toward 

cultural competency: A 

clinician's guide. 

Författare: Narayan, 

M. C. 

Tidskrift: Home 

Health Care 

Management and 

Practice. 

Årtal: (2001). 

Vårdvetenskap Att beskriver en sex-

stegs modell som 

sjuksköterskor eller 

terapeuter kan tillämpa 

på att ge kulturellt 

kompetent vård till 

patienter i 

hemsjukvården.  

En kvalitativ 

litteraturstudie 

Påvisade att klinikers 

anpassande vård till 

patientens kulturella 

övertygelser, värderingar och 

praxis gör patienter tenderar 

att hålla sig till planen av 

vård.  

Titel: Minority ethnic 

patients in the Danish 

healthcare system a 

qualitative study of 

nurses' experiences 

when meeting minority 

ethnic patients. 

Författare: Nielsen, 

B.,& Birkelund, R. 

Tidskrift: 
Scandinavian Journal 

Of Caring Sciences. 

Årtal:(2009). 

Vårdvetenskap Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vård 

patienter med utländsk 

bakgrund. 

 

Kvalitativa 

intervjuer med 

fyra 

sjuksköterskor på 

sjukhus och i 

kombination med 

observationer. 

 

Påvisade att sjuksköterskor 

hade svårigheter med 

kommunikation, etnisk 

smärta samt etnisk matkultur 

när de vårdade patienter med 

utländsk bakgrund.   

 

Titel:  Integrative 

simulation: A novel 

approach to educating 

culturally competent 

nurses. 

Författare: Ruledges, 

C. M., Barham, P., 

Weles, L., Benjamin, 

R. S., Eaton, P., & 

Palmer, K. 

Tidskrift: 
Contemporay Nurse. 

Årtal: (2008). 

 

Vårdvetenskap Att utveckla kulturell 

kompetens hos 

sjuksköterskestudenter i 

distans utbildningen där 

patientsäkerheten inte 

äventyras. 

Observationer av 

sjuksköterskestud

enter.  

Påvisade att 

sjuksköterskestudenter var 

mer trygga i sin roll för att de 

använde sig av ny metod i sin 

läroplan utan att äventyra 

patient säkerheten. 

Titel: Nurses’ 

experiences of caring 

for South Asian 

minority ethnic patients 

in a general hospital in 

England. 

Författare: 

Vydelingum, V. 

Tidskrift: Nursing 

Inquiry. 

Årtal: (2006). 

Vårdvetenskap 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att ta 

hand om sydasiatiska 

patienter på en 

medicinsk avdelning 

av ett allmänt sjukhus i 

södra England. 

Kvalitativa 

intervjuer av 43 

sjukvårdspersonal 

varav 22 

sjuksköterskor. 

Påvisade att sjuksköterskor 

förnekade sina brister i sin 

kulturella kompetens i 

vårdandet av patienter med 

en annan etnisk bakgrund 

 


