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Sammanfattning/Abstract: 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, och detta ställer ökade krav på 

sjuksköterskor när de ska vårda patienter med annan kulturell bakgrund än den 

egna. Den här studien syftade till att belysa några av de svårigheter sjuksköterskor 

kan uppleva i vården av patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. 

Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Nio artiklar 

valdes ut, där sjuksköterskor intervjuats om sina iakttagelser i vården av patienter 

med annan kulturell bakgrund än den egna. Resultatet visade att bristande 

kommunikation, kulturkrockar och brist på kunskap hos sjuksköterskor var 

företeelser som kunde upplevas som svåra i vården av patienter med annan kulturell 

bakgrund än den egna. En slutsats som dragits är att utbildning om olika kulturer 

skulle kunna underlätta för sjuksköterskor i vården av patienter med annan kulturell 

bakgrund än den egna. 

Nyckelord: Etniska minoriteter, kommunikation, kulturella skillnader, omvårdnad , 

transkulturell vård.   
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INLEDNING  

Under utbildningen till sjuksköterskor har vi insett att en del av de patienter vi 

möter inom sjukvården kommer från andra kulturer. Patienter från andra kulturer 

talar ofta ett annat språk och kan reagera annorlunda i olika situationer än vi är vana 

vid, vi tror att sjuksköterskor kan uppleva detta som svårt och vill därför belysa de 

svårigheter som sjuksköterskor kan uppleva i omvårdnaden av patienter med en 

annan kulturell bakgrund än den egna. 

 

BAKGRUND  

Det gemensamma målet för patient och sjuksköterska är att förbättra patientens 

hälsa (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003). Personer som har 

invandrat från ett land till ett annat upplever oftare ohälsa än de infödda, detta kan 

bero på avsaknad av socialt nätverk, som har visat sig vara en viktig komponent för 

att kunna uppleva hälsa (Hanssen 2007). Eftersom invandringen i Sverige liksom i 

flertalet andra länder ökar kan ökade krav ställas på sjuksköterskor, de kommer 

förmodligen att möta allt fler patienter med annan kulturell bakgrund än den egna 

(Hanssen 2007). I mötet med patienter från en annan kultur än den egna kan 

kulturkrockar uppstå som försvårar omvårdnaden, sett ur både patientens och 

sjuksköterskans perspektiv. För att få ett effektivt samarbete med patienter från 

andra kulturer, krävs det att sjuksköterskor har kunskaper om såväl sin egen som 

andras kulturer. Genom sådana kunskaper kan vi bättre förstå dessa patienter och 

hjälpa dem förstå oss (Hanssen 2007). Spence (2001) beskriver just detta, hur 

sjuksköterskor kan känna sig osäkra vid vård av patienter med annan kulturell 

bakgrund än den egna, och att osäkerheten kan ha sin grund i en oro över att 

patienten inte skall förstå eller att han/hon skall reagera på ett för sjuksköterskan 

oväntat sätt. Dessutom kan sjuksköterskorna känna sig stressade när dessa möten tar 

längre tid än beräknat (a a). 

 

Antalet invånare med utländsk bakgrund i Sverige ökar för varje år. Enligt 

statistiska centralbyrån (2008) har antalet invånare med utländsk bakgrund ökat från 

ca 627 000 personer år 1980, till ca 1 228 000 personer år 2007. Denna ökning kan 

få till följd att många olika kulturer möts. I vårdsammanhang kan detta få betydelse 

då olika kulturer ofta har olika syn på t ex sjukdom, hälsa och död. Vår 

västerländska kultur har i mångt och mycket ett biomedicinskt sätt att se på 

sjukdom och hälsa. Detta synsätt fokuserar på sjukdomar och organ, och vill bota 

ohälsa med läkemedel eller kirurgi (Hanssen 2007). Om patienten har sina rötter i 

en icke västerländsk kultur kan dessa uppfattningar skilja sig åt. Patienten kan 

uppleva vår sjukvård och våra behandlingsmetoder som skrämmande. I mötet med 

patienter som har annan syn på sjukdom, hälsa och behandling är det viktigt att 

sjuksköterskor är medvetna om andra kulturers traditioner och synsätt. Men 

samtidigt är det lika viktigt att inte generalisera. Alla patienter från ett visst område 

har inte nödvändigtvis samma uppfattning och det är viktigt att ha ett holistiskt 

synsätt för att kunna ge alla patienter individuell omvårdnad (Holland & Hogg 

2001, Leininger & McFarland 2002). Målet för omvårdnad är att patienten upplever 

hälsa (SOSFS 1993:17). 

 
Hälsa 
Vad som upplevs som hälsa och ohälsa är individuellt, det finns inte någon absolut 

definition som kan användas i samtliga sammanhang. Hanssen (2007) menar att 

olika kulturer kan ha olika uppfattning om vad hälsa är, olika kulturella faktorer 

spelar in, t.ex. religion, språk, värderingar och familjens normer. Sjuksköterskor bör 
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enligt Hanssen (2007) ha kunskaper om de religiösa tankar som hör samman med 

olika kulturer och deras syn på hälsa och sjukdom. En av de mest kända 

definitionerna av hälsa kommer från WHO, som menar att hälsa inte bara är 

frånvaro av sjukdom och handikapp, utan en tillvaro av fullständig fysisk, psykisk 

och social harmoni. Det är varje människas rätt att uppleva hälsa oavsett religion, 

folkgrupp, politisk åsikt, ekonomisk eller social tillhörighet (WHO 2008). Enligt 

Dahlberg et al. (2003) är vårdandets grundtanke att igångsätta, upprätthålla eller 

stödja hälsoprocesser. Hälsa i sin tur kan ses som en strävan efter balans och 

harmoni. Dahlberg et al. (2003) menar vidare att en välvilja gentemot patienten är 

själva grundstenen i begreppet vårdande. 

 

Vård 
Det är viktigt att i vårdsammanhang bemöta alla patienter utifrån vars och ens 

behov (Leininger & McFarland 2002). Vårdandet kan se annorlunda ut i andra 

kulturer jämfört med vår västerländska kultur. Hanssen (2007) menar att det är 

viktigt att ha kunskap om andra kulturer. Det kan inge förtroende när sjuksköterskor 

kan visa patienten att hon/han vet lite om deras kultur och deras behandlingssätt. 

Detta kan resultera i att patienten känner trygghet, det kan i sin tur underlätta för 

sjuksköterskor att ge god vård och omvårdnad till patienter med annan kulturell 

bakgrund än den egna. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) har alla 

människor i Sverige rätt till samma vård. Alla människor är lika mycket värda och 

den enskilda människans värdighet ska respekteras. En humanistisk människosyn 

och en grundsyn om människors lika värde genomsyrar Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL 1982:763). Detta innebär bl.a. att ett genomtänkt etiskt förhållningssätt ingår i 

kraven på både god vård och omvårdnad. Liksom all annan vård skall omvårdnad 

ges till patienterna på lika villkor utifrån vars och ens behov oberoende av ålder, 

kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion (SOSFS 1993:17). Patienten 

skall ges möjlighet att delta i beslut om och genomförandet av sin omvårdnad. 

Varje situation är unik och omvårdnaden skall därför utformas individuellt (SOSFS 

1993:17). I Socialstyrelsens allmänna råd angående omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården står även att syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga 

sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 

möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död 

(SOSFS 1993:17). Enligt Hanssen (2007) lider invandrare brist på socialt stöd och 

nära relationer, vilket kan leda till psykisk ohälsa, sjukdom och för tidig död. Detta 

kan resultera i att invandrare ofta söker vård, vilket gör att sjuksköterskor ofta 

vårdar patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. I vården av dessa 

patienter bör sjuksköterskor vara medvetna om risken att deras egna värderingar 

kan leda till orättvist behandlande och diskriminering. Enligt lag om förbud mot 

diskriminering (SFS 2003:307) är det förbjudet att diskriminera någon inom hälso- 

och sjukvården eller annan medicinsk verksamhet, det gäller såväl sexuell läggning 

som religion, annan trosuppfattning eller etnisk tillhörighet. ICN: s etiska kod 

(2007) menar att det är sjuksköterskans primära uppgift att vårda. Vård och 

omvårdnad ska ges individuellt och likvärdigt till alla. I texten påtalas att annan 

kultur, ras, nationalitet och liknande inte ska föranleda några begränsningar i 

vårdens kvalitet. 

 
Kultur 
Sjuksköterskors okunskap om andra kulturer kan enligt Leininger (Leininger & 

McFarland 2002) resultera i att patienten inte upplever god vård och omvårdnad. 

Olika kulturer har olika normer och förväntningar, detta gäller så väl på samhället 
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och familjen som på vad god vård innebär. Patienter från andra kulturer än 

sjuksköterskans egen kan ha andra förväntningar, än vad sjuksköterskan är van vid. 

 

Leininger och McFarland (2002) definierar kultur som det inlärda, vedertagna och 

gemensamma sätt som folkgrupper med gemensamma mönster, symboler och 

levnadssätt har. Antropologiskt sett föds, lever och dör alla människor i sin kultur. 

Leininger och McFarland (2002) menar även att kulturer har biologiska, fysiska, 

andliga och historiska kännetecken som sjuksköterskor bör känna till för att kunna 

vårda patienter från andra kulturer. Det finns olika definitioner av kultur och 

begreppet är omtvistat. I denna studie refererar vi till kultur på samma sätt som 

Leininger och McFarland (2002). En liknande definition har den svenska 

medicinska antropologen Lisbeth Sachs som definierar kultur på följande sätt: 

”människors gemensamma, delade, socialt inhämtade medvetenhet, vilken överförs 

och vidmakthålls genom kommunikation” (Sachs, 1987, s. 25). Hanssen (2007) 

menar att det inom samma land kan finnas flera olika kulturer, olika etniska 

minoriteter kan ha annorlunda kultur än den övriga befolkningen i landet. Och 

skillnader mellan människors kultur i städer kan skilja sig från de på landsbygden. 

Även om sjuksköterskan och patienten kommer från samma land och delar samma 

språk, så behöver det inte betyda att de delar samma kulturella värderingar och 

synsätt på saker och ting. Leininger och McFarland (2002) menar att olika kulturer 

kan sägas ha värderingar och normer som styr hur individer kommunicerar 

sinsemellan och hur de uppför sig gentemot varandra. Alla samhällen har en 

uppfattning om vilket beteende som leder till belöning eller bestraffning när 

medlemmarna antingen följer eller avviker från den fastställda normen (a a). Vår 

kultur bestämmer hur vi intar roller och visar ansvar mot familj, vänner och yrke 

(Holland & Hogg 2001). Vidare anser Holland och Hogg (2001) att sjuksköterskor 

behöver både kulturell medvetenhet och kulturell kunskap för att kunna ge en god 

omvårdnad och kunna tillgodose de speciella behov som patienter från andra 

kulturer kan ha. 

 
Transkulturell omvårdnad 
Vid vård av människor med annan kulturell bakgrund än den egna, menar Leininger 

och McFarland (2002) att målet för sjuksköterskor är att kunna ge transkulturell 

omvårdnad, vilket hon förklarar som att alla patienter är värda en god omvårdnad, 

anpassad efter just dem. Leininger och McFarland (2002) menar vidare att patienten 

skall ses som en självständig människa och hans/hennes kulturella bakgrund måste 

stå i fokus. Innan sjuksköterskan kan ge kulturanpassad omvårdnad, måste 

sjuksköterskan vara väl förtrogen med sina egna behov och sin egen kultur (a a). 

 

Campinha-Bacote (2002) har utarbetat en annan modell för transkulturell 

omvårdnad som fokuserar på hur hälso- och sjukvårdspersonal kan utveckla 

kulturell kompetens. Modellen bygger på fem antaganden: 

 det första är att kulturell kompetens är en process. Med det menar hon att 

sjuksköterskan först måste lära känna sin egen kultur och sin profession 

innan hon kan bli medveten om andra kulturer och vårda patienter från 

andra kulturer än den egna på ett tillfredsställande sätt.  

 Kulturell kompetens består i sin tur av fem delar: kulturell medvetenhet, 

kulturell kunskap, kulturell färdighet, kulturellt möte och kulturell längtan.  

 Det finns fler variabler inom en etnisk grupp än mellan etniska grupper. 

 Det finns en direktkoppling mellan hälso- och sjukvårdspersonalens 

kulturella kompetens och deras förmåga att erbjuda en vård känslig för 

andras kultur. 
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 Kulturell kompetens är nödvändig för att kunna ge en adekvat vård till 

etniska minoriteter.  

 

Det är troligt att sjuksköterskor i viss utsträckning saknar denna kompetens, vilket 

kan resultera i att sjuksköterskor upplever vården av patienter från andra kulturer än 

den egna problematisk istället för något som kan berika både erfarenheten och 

yrket. Dessutom finns en risk att patienten känner sig osäker och orolig, vilket kan 

göra det svårare för honom/henne att uppleva hälsa.  

 

Enligt Giger och Davidhizar (2002) kan kommunikation med människor från andra 

kulturer vara en av de största utmaningarna vårdpersonal kan ställas inför i en 

omvårdnadssituation. Språkbarriärer kan vara ett hinder för att ge en individ- och 

kulturanpassad vård, de menar också att även om personer från skilda kulturer kan 

göra sig förstådda verbalt kan kroppsspråk, underliggande meningar, tonfall etc. 

lägga hinder i vägen. Giger och Davidhizar (2002) har även de utarbetat en modell 

för att underlätta vid utvärdering av enskilda patienters kulturella behov. 

 
Teorianknytning 
Leininger och McFarland (2002) definierar hälsa som ett tillstånd av välbefinnande 

och innebörden formuleras utifrån en given kulturs värderingar. När Leininger  

konstruerade sin omvårdnadsteori Culture Care Diversity and Universality 

(Leininger & McFarland 2002) menade hon att sjuksköterskan skulle lägga vikt vid 

att söka ett holistiskt sätt att se på människor. Patienten bör betraktas som en helhet, 

en mänsklig varelse med en egen bakgrund och egna värderingar. Leininger betonar 

vikten av att se och upptäcka människor med utgångspunkt från deras livsstil och 

kulturella bakgrund. Enligt Leininger (Leininger & McFarland 2002) är det 

nödvändigt att sjuksköterskor har och visar respekt för patienten som en 

självständig människa med egna värderingar, behov och egen kulturell bakgrund. 

Att vara professionell i sitt yrke innebär att ha kunskap om andra kulturer än sin 

egen, menar Leininger (Leininger & McFarland 2002). För att kunna ge en god 

kulturspecifik omvårdnad, måste sjuksköterskan ha grundkunskaper om kulturer, 

kulturella värden, och om hur synen på vård skiljer sig åt mellan olika kulturer. Det 

är enligt Leininger (Leininger & McFarland 2002) viktigt att patienten får vara 

delaktig i beslut som rör honom/henne. Hon menar vidare att det är viktigt att vara 

lyhörd och uppmärksamma det som patienten själv upplever av sin sjukdom och sin 

behandling och att låta det samspela med det som sjuksköterskor upplever.   

 

Leininger (Leininger & McFarland 2002) konstruerade Sunrise-modellen för att 

underlätta för sjuksköterskor och annan vårdpersonal vid vård av patienter med 

annan kulturell bakgrund än den egna. Modellen är ett visuellt hjälpmedel där 

formen för tankarna till en uppgående sol. Modellen visar faktorer som ingår i 

kulturbegreppet, några exempel på detta är: religion, värderingar, världsåskådning, 

vårdkultur och utbildning. När sjuksköterskan tagit hänsyn till de olika faktorerna i 

Sunrise-modellen ska hon lättare kunna ge en vård anpassad efter patientens 

kulturella behov (Leininger & McFarland 2002). 

 

Leininger och McFarland (2002) menar att vår värld krymper i det avseendet att 

många olika kulturer möts. Detta kan medföra att sjuksköterskor kommer att möta 

patienter som har annan uppfattning, annorlunda värderingar och andra sätt att leva 

än det sätt som sjuksköterskan är van vid. Enligt Leininger (Leininger & McFarland 

2002) är det viktigt att kunna ge vård anpassad för varje enskild patient, det innebär 

att sjuksköterskor bör ha kunskaper om andra kulturer. Saknar sjuksköterskor dessa 
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kunskaper, kan vården och omvårdnaden av patienter med annan kulturell bakgrund 

än den egna bli bristfällig för patienten och sjuksköterskan kan känna frustration 

och osäkerhet. Med detta i åtanke är det relevant att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av svårigheter i omvårdnaden av patienter med annan kulturell 

bakgrund än den egna. 

 

SYFTE  

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av svårigheter i omvårdnaden av 

patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. 

 

METOD  

Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats föll sig naturligt 

eftersom det var upplevelser hos sjuksköterskor studien skulle belysa. I en 

litteraturstudie är det befintlig litteratur inom ämnet som är informationskällan 

(Olsson & Sörensen 2007). Under arbetets gång har Polit och Hunglers (1999) 

flödesschema över hur en litteraturstudie kan genomföras delvis använts: 

 Identifiering av nyckelord. 

 Sökning av tänkbara artiklar. 

 Införskaffning av dessa artiklar. 

 Granskning av artiklarna, efter granskning inkluderades eller exkluderades 

de. 

 Granskning av referenslistorna på de inkluderade artiklarna och utifrån 

dessa söktes nya artiklar. 

 Genomläsning av samtliga inkluderade artiklar. 

 Analys av de inkluderade artiklarna och sammanställning av ett resultat. 

 Resultatet redovisades. 

 

Urval 
Innan artikelsökningen påbörjades, diskuterade vi vilka söktermer som skulle kunna 

användas. Vi kom gemensamt fram till att använda Cultural diversity, Nurses, 

Transcultural nursing och Nurse-Patient relations eftersom de ingår i Leiningers 

teori och motsvarar vårt syfte. Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, Medline och 

i Elin@Blekinge. Vi började vår sökning i Cinahl med söktermerna Cultural 

Diversity och Nurses i titeln. Denna sökning resulterade i en träff och artikeln är 

inkluderad i resultatet. Eftersom dessa söktermer endast gav en träff, beslöt vi oss 

för att inte använda dessa söktermer i fler databaser. Nästa sökning skedde i Cinahl 

och då användes söktermerna: Transcultural nursing och Nurse-Patient relations, i 

denna sökning fick vi 228 träffar. Efter begränsningarna peer-reviewed, research-

article och Language: English reducerades antalet artiklar till 42. Av dessa 42 

artiklar lästes abstract på de 21 artiklar som titelmässigt svarade bäst mot studiens 

syfte. Efter genomläsningen togs beslut om att inkludera tre av dessa artiklar i 

resultatet. Resten av de genomlästa artiklarna exkluderades eftersom de belyste 

patienters upplevelser eller innehållsmässigt inte svarade mot denna studies syfte. 

Sökningar i Elin@Blekinge gjordes efter ett tips om Katarina Hjelm på 

startseminariet och efter genomgång av referenslistorna i de artiklar vi funnit i 

Cinahl. Sökningarna i Elin@Blekinge gjordes på dessa författares efternamn. 

Sökningarna i Elin@Blekinge resulterade i fyra artiklar som inkluderades. Sist 

gjordes en sökning i Medline där vi först fick 337 träffar, efter begränsningarna 

Linked full text och Language: English fick vi 73 träffar, vi läste de fem abstract 

som titelmässigt svarade bäst mot studiens syfte. Av dessa fem artiklar inkluderades 
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en artikel, resterande exkluderades eftersom innehållet inte svarade mot studiens 

syfte eller belyste patienters upplevelser. Artikelsökningen avslutades efter detta 

eftersom vi ansåg att vi hade tillräckligt material och tiden var begränsad.  

 

Artiklarnas vetenskapliga validitet bedömdes med stöd av Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2006) kriterier för bedömning av den vetenskapliga tillförlitligheten i 

en kvalitativ studie. Willman et al. (2006) menar att studien ska ha hög läsförståelse 

och vara logiskt uppbyggd. Studien bör ha en väldefinierad frågeställning, relevant 

och tydligt beskrivet urval och utförligt redovisat metodval. Forskaren bör motivera 

hur data och resultat relaterar till varandra, hur analysprocessen gått till och om det 

finns någon teorianknytning. Resultatbeskrivningar bör vara logiskt och begripligt 

beskrivna liksom forskarens tolkningar (a a). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Artiklar som handlade om sjuksköterskors synvinkel inkluderades oavsett land där 

studien genomförts, åldern på artikeln var också av underordnad betydelse, den 

äldsta artikeln är publicerad år 1993 men då den svarade mot denna studies syfte 

och kulturella skillnader inte är kopplade till tid och dessutom visade sig 

överrensstämma med resultat i de nyare artiklarna, togs beslut om att inkludera den 

i resultatet. De artiklar som handlade om hur patienter upplevde relationen till 

sjuksköterskor exkluderades, liksom artiklar på andra språk än engelska. Artiklar 

vars innehåll inte stämde överens med uppsatsens syfte exkluderades liksom de 

artiklar som efter kritisk granskning bedömdes som icke vetenskapliga. 

Sökresultatens fördelning redovisas i tabell 1, 2 och 3. 

 

Tabell 1. Artikelsökning i Cinahl 

 

Tabell 2. Artikelsökning i Cinahl. 

 

Tabell 3. Artikelsökning i Medline. 

 

Söktermer 

(i titel) 

Antal 

träffar 

Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Använda i 

resultatet 

“Cultural 

diversity” and 

“Nurses” 

1 Peer-reviewed, 

Research article, 

Language:English 

1 1 1 

Subject Heading Antal 

träffar 

Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstract  

Använda i 

resultatet 

 

“Transcultural 

nursing and 

Nurse-patient 

relations” 

228 Peer-reviewed, 

research-article, 

Language:English 

42 21 3 

Söktermer Antal 

träffar 

Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa  Använda i 

resultatet 

“Transcultural 

nursing and 

Nurse-patient 

relations” 

337 Linked full text 

Language:English 

73 5 1 
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Analys 
Dahlberg (1997) menar att bearbetning av data sker i tre steg, från helhet av 

materialet till meningsbärande delar för att återigen sammanställas till en ny helhet 

som motsvarar studiens syfte. Författarna till denna studie har valt att bearbeta data 

på detta sätt.  

 

I denna studie har vi använt den av Graneheim och Lundman (2004) föreslagna 

metoden att via kondensering av meningsbärande enheter från texten, komma fram 

till kategorier och subkategorier. Tidigt i analysarbetet beslöt vi att det var det 

manifesta innehållet, det synliga och uppenbara, i texten som skulle analyseras.  

Analysen började med att vi läste igenom allt material var för sig för att bekanta oss 

med det och få en helhetsbild. Innehållet diskuterades och olika synvinklar 

beaktades. Analysen fortsatte med att vi var för sig markerade de meningsbärande 

enheterna som vi sedan jämförde med varandra för att kontrollera om vi hade 

samma uppfattning och för att stärka trovärdigheten (Granskär & Höglund-Nielsen 

2008). Vid olika åsikter diskuterade vi och enades om vilka meningsbärande 

enheter som var av betydelse för vår studie. De meningsbärande enheterna 

kondenserades för att få fram kärnan i texterna. Efter kondenseringen började 

arbetet med att dela in materialet i kategorier och subkategorier. Dessa kategorier 

och subkategorier användes sedan i redovisningen av resultatet. Exempel på 

analysförfarande har sammanställts i tabellform (se Bilaga 1, tabell 4).  Artiklarna 

som finns representerade i resultatet har även de sammanställts i tabellform (se 

Bilaga 2, tabell 5). Artikelöversikten genomfördes efter Olsson och Sörensens 

(2007) modell. 

 

RESULTAT  

Resultatet består av nio artiklar som alla har en kvalitativ ansats, en av artiklarna 

innehöll även en kvantitativ del. Av de nio artiklarna var en från Australien, fem 

från Storbritannien och tre från Sverige. Samtliga artiklar utom en var skrivna efter 

år 2000. Åtta artiklar beskrev enbart sjuksköterskors upplevelser och i en artikel 

beskrevs även annan vårdpersonals upplevelser, majoriteten var dock 

sjuksköterskor (se Bilaga 2, tabell 5). Resultatet presenteras genom en indelning i 

tre kategorier, vilka identifierades efter analys av de utvalda artiklarna. Varje 

kategori består i sin tur av subkategorier. De tre kategorierna med subkategorier är 

som följer: 

 Kommunikationsproblem, med subkategorierna språkbarriär, brist på tolk 

och tolkservice och icke verbal kommunikation. 

 Kulturkrockar, med subkategorierna ständig närvaro av anhöriga, oväntat 

beteende och könsroller och auktoriteter. 

 Bristande kunskap hos sjuksköterskor, med subkategorierna svårigheter 

med holistiskt synsätt och individuell vård och brist på medvetenhet och 

utbildning. 

 

Kommunikationsproblem 
Majoriteten av artiklarna visade att bristande kommunikation utgjorde ett av de 

största problemen i vården av patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. 

Sjuksköterskor upplevde att informationen som de gav patienterna inte uppfattades 

på rätt sätt och att patienterna inte kunde förmedla sina behov (Ekblad et al. 2000, 

Gerrish 2001, Hultsjö & Hjelm 2005, Peckover & Chidlaw 2007). Professionella 

tolkar upplevdes i många fall som svåra att få tillgång till, vilket fick till följd att 

informella tolkar såsom anhöriga ofta användes trots att sjuksköterskorna inte ansåg 

det vara optimalt (Cortis 2004, Gerrish 2001). Vissa motsägelser fanns dock bland 
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sjuksköterskor som inte tyckte att språket utgjorde något egentligt problem, några 

sjuksköterskor ansåg att det gick bra att ”hanka sig fram” med hjälp av kroppsspråk 

och informella tolkar (Cortis 2004, Peckover & Chidlaw 2007). 

 
Språkbarriär 
Språkbarriärer upplevdes som ett av de största problemen i omvårdnaden av 

patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. I flertalet artiklar framkom att 

sjuksköterskorna ansåg att kvaliteten på vården blev sämre när patient och 

sjuksköterska inte talade samma språk. Vården blev sämre bl a pga. att 

sjuksköterskornas budskap inte nådde fram till patienten som önskat. 

Sjuksköterskor upplevde även att det var svårare att ge psykologiskt stöd när den 

verbala kommunikationen fallerade (Gerrish 2001, Murphy & Macleod Clark 

1993). 

 
Gerrish (2001) rapporterar i sin studie om kommunikationsproblem mellan 

sjuksköterskor, och patienter som inte talar sjuksköterskans språk, att många 

patienter inte tog sina läkemedel enligt ordination pga. språkförbistring. Gerrish 

(2001) kom även fram till att de patienter som inte kunde berätta vad de upplevde, 

inte alltid fick sitt behov av hjälp tillgodosett.  

Hjelm och Hultsjö (2005) beskriver i sin studie om immigranter i akutsjukvården, 

att patienter ofta hamnar i fel vårdinstans pga. kommunikationsproblem. 

Sjuksköterskorna i studien rapporterade att patienter ofta anlände till sjukhus med 

ambulans när det egentligen var en distriktsköterska som behövdes. Detta berodde 

på missförstånd mellan personal på larmcentralen och patienten.  

 

Murphy och Macleod Clark (1993) uppgav i sin studie att sjuksköterskor ansåg att 

det var svårt att skapa ett förhållande med patienter som inte talade samma språk 

som sjuksköterskan. Förhållandet beskrevs som fattigt och sjuksköterskorna kände 

att det var svårt att lära känna patienterna. ”I dont´t feel as I got to know her or to 

understand how she was feeling I didn`t feel I had a relationship, it was purely on a 

clinical basis” (Murphy & Macleod Clark, 1993, s. 445).  Däremot ansågs faktorer 

som att spendera mycket tid hos patienten och användande av icke verbalt språk 

som faktorer som underlättade relationen med patienten. 

 
Brist på tolk och tolkservice 
I de flesta artiklar som använts i resultatet har användandet av tolk tagits upp som 

ett problem. Det har i flertalet fall visat sig att sjuksköterskor var missnöjda med 

tolkservicen och de hade även uppfattningen att formella tolkar ofta var 

otillgängliga när de verkligen behövdes (Cortis 2004, Gerrish 2001, Peckover & 

Chidlaw 2007). I endast en studie diskuterades användandet av informella tolkar ur 

en sekretessynvinkel. Cortis (2004) fann att sjuksköterskorna inte var medvetna om 

eller tänkte på risken att sekretessen röjdes när en tredje part involverades i 

sjuksköterska – patient relationen.  

 

I Gerrish (2001) studie framkom att sjuksköterskor inte tyckte det var optimalt att 

använda anhöriga som tolk eftersom det kunde finnas privata angelägenheter som 

patienten inte ville dela med nära familjemedlemmar. Dessutom kunde det vara 

svårt med den medicinska terminologin, det kunde få till följd att all information 

inte blev förstådd eller översatt. 

 

Trots att flera sjuksköterskor ansåg att användandet av informella tolkar vållade 

problem t ex pga. felaktig översättning, missförstånd, pinsamheter och 
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undanhållande av viktig information så var det vanligt förkommande att anhöriga 

användes som tolk (Cortis 2004, Ekblad, Marttila & Emilsson 2000, Gerrish 2001, 

Hultsjö & Hjelm 2005, Murphy & Macleod Clark 1993, Peckover & Chidlaw 

2007). Trots ovanstående hävdade en del sjuksköterskor i Gerrish (2001) studie, att 

de trodde att vissa patienter från Asien föredrog att ha en anhörig som tolk, då de 

inte var villiga att tala med en person utanför familjen om privata angelägenheter. 

Dessutom fann Gerrish (2001) vidare att sjuksköterskorna ansåg det lättare att 

bygga en relation med patienterna om en anhörig användes som tolk, eftersom den 

anhöriga då kunde komma med bra upplysningar om patienten och dessutom lättare 

kunde få patienten att öppna sig än en professionell tolk som inte hade några band 

till patienten. Gerrish (2001) fann dessutom att sjuksköterskorna såg till att en 

professionell tolk av samma kön som patienten fanns tillhands om de avsåg att prata 

om känsliga delar, som t ex urininkontinens eller gynekologiska åkommor. I en 

studie av Blackford och Street (2002) framkom att sjuksköterskor ansåg 

användandet av tolk som tidskrävande och undveks därför. 

 
Icke verbal kommunikation  
Icke verbal kommunikation sågs som ett viktigt komplement till det talade språket 

av flera sjuksköterskor (Ekblad et al. 2000, Peckover & Chidlaw 2007). Några 

sjuksköterskor menade att när enkla göromål som omläggningar skulle utföras, 

räckte det gott att kommunicera icke verbalt (Peckover & Chidlaw 2007). Murphy 

och Macleod Clark (1993) rapporterade i sin studie att sjuksköterskor ansåg att icke 

verbal kommunikation ibland var det enda sättet som sjuksköterskan kunde 

kommunicera på. Vydelingum (2006) visade också i sin artikel att det inte bara var 

det talade språket som utgjorde kommunikationen. Sjuksköterskor påpekade att icke 

verbala uttryck som brist på ögonkontakt kunde upplevas som frustrerande av 

sjuksköterskor. 

 ” We don`t underdstand them. I can`t stand the lack of eye contact,  

 especially from the male asian patients” (Vydelingum: 2006, s.26). 

Ovanstående citat kan även visa på bristande kulturell förståelse. 

 

Kulturkrockar 
Kulturkrockar upplevdes som ett problem av sjuksköterskorna. Olika kulturer hade 

olika syn på familjerelationer, i vissa kulturer sågs hälsoproblem som en 

familjeangelägenhet (Gerrish 2001). Flertalet sjuksköterskor upplevde det svårt när 

många anhöriga befann sig inne på patientrummet (Ekblad et al. 2000, Hultsjö & 

Hjelm 2005, Murphy & Macleod Clark 1993, Ozolins & Hjelm 2003, Vydelingum 

2006) medan andra kunde se det som en tillgång (Cortis 2004, Vydelingum 2006). 

Oväntade beteenden uppgavs också som ett vanligt förekommande problem 

(Ekblad et al. 2000, Hultsjö & Hjelm 2005, Murphy & Macleod Clark 1993, 

Ozolins & Hjelm 2003). Dessutom blev det problem när patienterna och deras 

anhöriga inte ville bli vårdade av någon av motsatt kön, eller insisterade på att få 

hjälp av läkare istället för sjuksköterskor (Cortis 2004, Hultsjö & Hjelm 2005, 

Ozolins & Hjelm 2003). 
 
Ständig närvaro av anhöriga 
Några sjuksköterskor rapporterade att de upplevde den ständiga närvaron av 

anhöriga inne hos patienten som positiv. Men majoriteten av sjuksköterskorna 

ansåg det vara ett problem. De menade att den ständiga närvaron av anhöriga gjorde 

det svårt att nå fram till patienten både fysiskt och psykiskt, dessutom rapporterade 

flertalet sjuksköterskor att medpatienter blev störda av allt liv som fördes (Murphy 

& Macleod Clark 1993, Ozolins & Hjelm 2003, Vydelingum 2006). Hultsjö och 
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Hjelm (2005) rapporterade i sin studie om immigranter i akutsjukvården att 

sjuksköterskor upplevde att vården av patienter från andra kulturer ofta tog mycket 

tid i anspråk, när både patienter och anhöriga skulle tas om hand, och detta 

upplevdes som ett problem av sjuksköterskorna, som tyckte att tiden inte räckte till. 

 

Oväntat beteende 
Flera studier visade att oväntat beteende, så som starka eller inga känslouttryck 

upplevdes problematiska att hantera (Ekblad et al. 2000). Ozolins och Hjelm (2003) 

visade i sin studie att vägran att samarbeta också upplevdes som ett problem. 

Högljudda patienter och många anhöriga inne på patientrummet kunde också vara 

svårt för sjuksköterskorna att hantera (Ekblad et al. 2000, Ozolins & Hjelm 2003). 

Annorlunda reaktioner vid dödsfall än de sjuksköterskorna var vana vid förekom 

också (Ekblad et al. 2000). Ett oväntat beteende från patienten kunde bero på 

kulturkrockar och det kunde verka frustrerande för den vårdande sjuksköterskan 

(Ekblad et al. 2000, Hultsjö & Hjelm 2005, Ozolins & Hjelm 2003).  

 

Inte bara extrovert beteende upplevdes som svårt att tackla, utan även introvert 

beteende förekom, såsom brist på sorgereaktioner vid dödsfall. Detta orsakade 

problem för sjuksköterskorna som inte förstod patientens beteende (Blackford & 

Street 2002, Ozolins & Hjelm 2003). 

Cortis (2004) fann att sjuksköterskorna ansåg det problematiskt att vårda patienter 

från Pakistan, pga. att de inte var intresserade av mobilisering. Patienternas åsikt 

var att de skulle ligga i sängen, och sjuksköterskorna ansåg att de var mycket svåra 

att motiveras till att delta i mobilisering efter operation. 

 
Könsroller och auktoriteter 
I flera av studierna framkom att sjuksköterskorna upplevde problem när 

patienternas syn på könsroller och auktoriteter inte stämde överens med 

sjuksköterskornas eget synsätt (Blackford & Streeet 2002, Cortis 2004, Hultsjö & 

Hjelm 2005, Ozolins & Hjelm 2003). 

 

 I en studie av Blackford och Street (2002) framkom att sjuksköterskorna upplevde 

det mycket svårt när speciellt fäderna skiljde på pojkar och flickor, kvinnor 

upplevdes vara maktlösa jämfört med män: ”usually the women are in a position of 

relative powerlessness compared with the men and it´s often hard for us to look at 

that and feel good about it” (Blackford & Street, 2002, s. 667). 

 
I några av studierna framkom svårigheter när sjuksköterskor mötte patienter som 

istället ville träffa en läkare, patienter vägrade i vissa fall att bli behandlade av 

sjuksköterskor (Hultsjö & Hjelm 2005, Ozolins & Hjelm 2003). Dessutom 

upplevde flertalet sjuksköterskor det som ett problem när patienter inte ville bli 

vårdade av sjuksköterskor av motsatt kön (Cortis 2004, Hultsjö & Hjelm 2005, 

Ozolins & Hjelm 2003). 

 
Bristande kunskap hos sjuksköterskor 
Studien visade att sjuksköterskor led brist på kunskap om andra kulturer och deras 

traditioner, detta ansågs av sjuksköterskorna utgöra ett hinder i vården av patienter 

med annan kulturell bakgrund än den egna (Cortis 2004, Murphy & Macleod Clark 

1993). Flera sjuksköterskor angav det som en brist att de inte kände till patientens 

tidigare upplevelser i sitt hemland, eftersom det kunde påverka vården av 

patienterna (Ekblad et al. 2000, Hultsjö & Hjelm 2005). Flera sjuksköterskor 

uppgav att det var svårt att ha ett holistiskt synsätt och dessutom kunde det bli svårt 
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att ge en vård som var anpassad för just den patienten de hade hand om för tillfället 

(Cortis 2004, Ekblad et al. 2000). I några av artiklarna framkom att 

sjuksköterskorna led brist på medvetenhet, speciellt vad gällde rasism och att 

behandla alla patienter som lika mycket värda. Många sjuksköterskor uppgav att 

rasism inte förekom bland vårdpersonal, utan att det mer var ett problem mellan 

patienterna (Peckover & Chidlaw 2007, Vydelingum 2006). Detta trots att vissa 

sjuksköterskor gjorde negativa kommentarer om färgade patienter (Vydelingum 

2006).  

 
Svårigheter med holistiskt synsätt och individuell vård 
Flertalet studier visade att sjuksköterskorna hade svårt att ha ett holistiskt synsätt 

och att kunna ge individuell vård till patienter med annan kulturell bakgrund än den 

egna (Cortis 2004, Ekblad et al. 2000, Peckover & Chidlaw 2007, Vydelingum 

2006). 

 

Cortis (2004) fann att även om sjuksköterskan kände till holism så var det många 

gånger svårt att omsätta detta synsätt i praktiken pga. stress, kort vårdtid och hög 

arbetsbelastning. En annan anledning var att det inte ansågs lika viktigt att ta 

hänsyn till kultur som till medicinska problem.  

”These things (culture and spirituality) should be there and the needs 

met…sadly, as I said, we fall down on certain aspects of holistic care and I 

think that nurses do not see culture, spirituality, sexuality as a priority.” 

(Cortis, 2004, s. 55) 

  

Ekblad et al. (2000) fann att kultur måste bli belyst ur patientens egen livsvärld, 

annars var risken stor att sjuksköterskan generaliserade, och behandlade alla 

patienter från en viss kultur likadant. 

 

I en studie av Vydelingum (2006) framkom att det rådde en generell brist på 

holistiskt synsätt hos sjuksköterskorna. Det framkom att sjuksköterskorna ofta hade 

ett stereotypt synsätt och ”drog alla över en kam”. Sjuksköterskorna rapporterade 

också att de hade svårt att etablera en bra vårdrelation till patienter med annan 

kulturell bakgrund än den egna. Peckover och Chidlaw (2007) rapporterar att 

sjuksköterskor hade begränsad förståelse för ojämlikheter och diskriminering, de 

uppgav att de försökte sätta sig in i patientens situation, men medgav att de hade 

svårigheter med detta pga. bristande kunskaper om patientens kultur och tidigare 

upplevelser.  

 
Brist på medvetenhet och utbildning 
Flertalet studier visade att ett av problemen som sjuksköterskorna upplevde vid 

vård av patienter med annan kulturell bakgrund än den egna var brist på kunskap 

om andra kulturer (Cortis 2004, Ekblad et al. 2000, Murphy & Macleod Clark 1993, 

Peckover & Chidlaw 2007, Vydelingum 2006).  

 

I flertalet studier framkom att sjuksköterskor inte hade tillräckliga kunskaper om 

olika religioner och livsåskådningar (Blackford & Street 2002, Cortis 2004, Ekblad 

et al. 2000, Vydelingum 2006). De led även brist på kunskap om olika 

sjukdomsbeteenden som inte stämde överens med sjuksköterskans erfarenhet. 

Enligt Vydelingum (2006) upplevde sjuksköterskor t ex att asiatiska patienter oftare 

uttryckte sin smärta på ett högljutt sätt. 
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Blackford och Street (2002) beskrev i sin studie att bristande kunskaper om olika 

kulturer gjorde att sjuksköterskor hade ett stereotypt synsätt på män. ”She suddenly 

realized that she had stereotyped all males of this ethnic origin and may have been 

unresponsive to the fathers needs because of her stereotyping”  

(Blackford & Street, 2002, s. 668). 

 

I några artiklar visades det att sjuksköterskor i flera fall led brist på medvetenhet 

vad det gäller rasism och särbehandling av patienter med annan kulturell bakgrund 

än den egna. Sjuksköterskor ansåg att rasism/särbehandling inte förekom bland 

sjukvårdspersonal (Cortis 2004, Hultsjö & Hjelm 2005, Peckover & Chidlaw 2007, 

Vydelingum 2006).  

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Studien är genomförd som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. I ett kvalitativt 

perspektiv anser Olsson och Sörensen (2007) att forskaren ska sträva efter en 

förståelse för helheten för att få en fullständig bild av verkligheten. Vi har i denna 

studie på ovan nämnda sätt skapat oss en bild av vilka svårigheter sjuksköterskor 

kan uppleva i vården av patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. 

 

Studien skulle även ha kunnat göras med en kvantitativ ansats där vi t ex med en 

enkät som grund redogjorde för vilka problem som fanns och hur ofta de förekom. 

Detta sätt att belysa svårigheter tyckte vi dock var ointressant eftersom det inte har 

med upplevelser att göra.  

 

En empirisk undersökning där vi själva konstruerade ett underlag för intervjufrågor 

och intervjuade sjuksköterskor om deras upplevelser av svårigheter i vården av 

patienter med annan kulturell bakgrund än den egna, kunde ha utförts och svarat 

mot syftet. Vi bedömde dock tidsramen som alltför snäv för denna typ av studie, 

dessutom har vi under vår litteraturstudie förstått att etiska dilemman som 

exempelvis sekretess och integritet kommer upp när en intervjustudie skall göras 

(Dahlberg 1997). I beaktande av dessa problem valde vi en litteraturstudie som 

metod.  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av svårigheter i omvårdnaden av 

patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. Valet av artiklar grundades på 

syftet och de artiklar som motsvarade syftet bäst granskades för att bedöma deras 

vetenskapliga validitet med stöd av Willman et al. (2006) för att på så sätt använda 

artiklar med så hög kvalitet som möjligt, detta stärker i sin tur trovärdigheten på 

resultatet.  

 

I vilket land undersökningarna gjorts spelade i denna studie ingen roll, eftersom 

möten med andra kulturer sker i så gott som hela världen, dessutom tyckte vi att 

spridningen kunde visa att upplevelsen av svårigheter var densamma oavsett vilket 

land sjuksköterskorna än verkade i. Denna spridning anser vi öka trovärdigheten i 

denna studie och dessutom anser vi att resultaten på detta sätt blir överförbara till 

andra länder och andra delar av världen. Enligt Hanssen (2007) och Campina-

Bacote (2002) kan det finnas stora kulturella skillnader inom ett land. Denna studie 

är överförbar då den t ex skulle kunna handla om sjuksköterskors problem i 

omvårdnaden av etniska minoriteter inom ett land. 
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Sökorden vi använde i första sökningen, Cultural diversity och Nurses i titeln, 

tyckte vi svarade bra mot syftet men gav få träffar, denna sökning skedde utan att vi 

hade kunskaper om sökförfarandet. Efter detta begärde vi hjälp och information om 

sökning i databaser hos bibliotekarien på biblioteket, BTH - Gräsvik. Efter 

informationen användes söktermer som hämtades från den teoretiska anknytningen, 

eftersom Transcultural Nursing tillsammans med relationen mellan sjuksköterska 

och patient är kärnan i Leiningers arbeten (Leininger & McFarland 2002). På dessa 

sökord tillsammans med det i metoden nämnda tipset, fann vi tillsammans nio 

artiklar som motsvarade syftet, därefter avslutades sökandet. Hade sökförfarandet 

gjorts annorlunda, eller fortsatt, hade möjligen även resultatet sett annorlunda ut 

eftersom de artiklarna då satt sin prägel på resultatet, flera sökord och 

kombinationer av sökord hade t ex kunnat ge fler och annorlunda träffar i de 

databaser som användes. Med den begränsade tid vi haft till vårt förfogande 

avslutades dock sökningen som ovan nämnts. De artiklar som vi valde bort redan 

innan vi började läsa abstract, bedömde vi med hjälp av titeln att de inte svarade 

mot vårt syfte. I en artikel av de inkluderade som ligger till grund för vårt resultat, 

medverkar både sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Eftersom majoriteten av 

deltagarna var sjuksköterskor och artikeln svarade bra mot vårt syfte beslöt vi oss 

för att använda den. 

 

Tidsbristen har gjort att vi har valt att analysera det manifesta innehållet, det 

uppenbara och det uttalade i stället för det latenta textinnehållet som är de 

underliggande meningarna (Graneheim & Lundman 2004). Manifest innehåll 

brukar oftast delas in i kategorier medan latent innehåll uttrycks i teman enligt vår 

tolkning. Om och hur resultatet hade kunnat påverkas om även det latenta i 

textinnehållet hade analyserats är omöjligt att säga. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kan man i analysförfarandet använda sig av teman men då vi uppfattade att 

detta oftast görs då det latenta innehållet analyseras har vi valt att inte använda oss 

av det steget i vårt analysförfarande. Vi valde att först läsa artiklarna och markera 

meningsbärande enheter var för sig, eftersom det stärker trovärdigheten enligt 

Granskär och Höglund-Nielsen (2008). Sedan diskuterade vi de meningsbärande 

enheterna tillsammans för att kontrollera att vi uppfattat samma saker. Enligt Polit 

och Hungler (1999) resulterar detta tillvägagångssätt i att vi minimerar risken för att 

missa något viktigt i artiklarna och på samma gång ökar det trovärdigheten och 

pålitligheten i vårt resultat.  

 

Valet av teoretisk referensram föll på Madeleine Leininger (Leininger & McFarland 

2002) eftersom hennes teori till största delen handlar om hur sjuksköterskor ska 

kunna ge likvärdig vård till alla patienter, oavsett ursprung. Leininger (Leininger & 

McFarland 2002) har även utarbetat verktyg genom sin Sunrise-modell, för att 

underlätta sjuksköterskors arbete. I denna studie har vi velat läsa och analysera allt 

material med Leiningers teori Cultural Care Diversity and Universality i åtanke 

eftersom teorin är en hjälp åt sjuksköterskor och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal i omvårdnaden av patienter med annan kulturell bakgrund än den 

egna. Vi kunde ha använt den teoretiska referensramen för att med Leiningers 

Sunrise-modell (Leininger & McFarland 2002) bilda kategorier och underkategorier 

i resultatet men vi valde att i stället referera till Leiningers teori i 

resultatdiskussionen. 

 

Resultatdiskussion 
I denna studie har vi valt att belysa sjuksköterskors upplevelser av svårigheter i 

omvårdnaden av patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. Resultatet i 



 17 

studien visade att de största svårigheter som sjuksköterskor upplevde i vården av 

patienter med annan kulturell bakgrund än den egna var kommunikationsproblem 

och den ständiga närvaron av anhöriga inne hos patienten. Dessutom upplevde 

sjuksköterskor att de hade bristande kunskaper om andra kulturer och traditioner.  

 

Resultatet visade att kommunikationsproblem är ett av de allra största problemen 

som sjuksköterskorna upplevde i vården av patienter med annan kulturell bakgrund 

än den egna. Sjuksköterskorna upplevde att patienten inte förstod vad de menade 

och det var svårt för sjuksköterskorna att bygga upp en relation när 

kommunikationen fallerade. Kommunikationsproblem utgör således ett av de allra 

största hindren för en god vård och omvårdnad av patienter med en annan kulturell 

bakgrund än den egna. Detta stämmer väl överens med Leinger (Leininger & 

McFarland (2002) som menar att både verbal och icke verbal kommunikation är 

mycket viktiga faktorer för att kunna ge transkulturell omvårdnad och kunna bygga 

upp en relation med patienter av annan kulturell bakgrund än den egna. Även Giger 

och Davidhizar (2002) påtalar att kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

är mycket betydelsefull. Resultatet visade att tolkservice var dåligt utnyttjat 

eftersom tillgången på formella tolkar var bristfällig. Telefontolkning hade enligt 

vår mening i de fallen varit ett mer lättillgängligt alternativ, men diskuteras inte alls 

i de artiklar som ligger till grund för vårt resultat, vilket vi tycker är synd. Vi tror att 

studiens resultat hade kunnat bli ett annat om telefontolkning hade diskuterats. Om 

telefontolkning hade varit ett alternativ, så hade kanske utnyttjandet av tolk blivit 

mer frekvent använt. Men enligt Leininger (Leininger & McFarland 2002) är inte 

tolkning helt problemfritt. Hon menar att sjuksköterskor måste vara medvetna om 

att information kan gå förlorad vid översättning och uppmanar därför till 

försiktighet när tolkservice används. Leininger (Leininger & McFarland 2002) 

menar dessutom att vid användande av tolk bör tolken helst vara i samma ålder som 

patienten. Med det kravet kan det bli ännu svårare att finna en lämplig tolk, tror vi.  

Resultatet visade att sjuksköterskor ofta använde sig av informella tolkar såsom 

familjemedlemmar när kommunikationen fallerade, trots att de var medvetna om att 

det inte var optimalt. Vi fann det märkligt att inte fler sjuksköterskor tänkte på att 

sekretessen röjdes när en tredje part blev involverad i sjuksköterske- patient 

relationen. Men å andra sidan menar Hanssen (2007) att många invandrare känner 

varandra, speciellt om de bor på mindre orter, och det kan medföra att även om en 

professionell tolk används så kan problem med sekretessen uppstå. 

 

Leinger (Leininger & McFarland (2002) säger att ohälsa hos en person i många 

kulturer ses som en familjeangelägenhet. Även Hanssen (2007) understryker detta. 

Trots detta visade resultatet att många sjuksköterskor ansåg det jobbigt med många 

besökande och anhöriga inne hos patienten. De tyckte att medpatienter stördes av 

allt oväsen. Vi anser att det är en svaghet hos sjuksköterskorna och håller med 

Leininger (Leininger & McFarland 2002) som menar att det är av största vikt att 

sjuksköterskor förstår andra kulturers inställning till familjeband och släktingar för 

att kunna ge adekvat vård till patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. 

Det stämmer överens med Holland och Hogg (2001) som också de menar att 

sjuksköterskor behöver vara kulturellt medvetna, vilket bl. a innebär att ha kunskap 

om vilken roll patienter från andra kulturer har gentemot sina anhöriga. Patienter 

från andra kulturer kan behöva ha anhöriga runt sig för att må bra och då är det 

viktigt att som sjuksköterska ha förståelse för detta. 

 

Leininger och McFarland (2002) skriver att det är lika viktigt att ha kunskap om sin 

egen kultur som om andras för att kunna ge god vård till patienter med annan 
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kulturell bakgrund än den egna. Resultatet visar i motsats till detta att sjusköterskor 

upplevde att de led brist på kunskap om andra kulturer och deras traditioner. 

Bristande kunskaper om andra kulturers sjukdomsbeteende var ett problem, 

eftersom sjuksköterskorna inte förstod patienternas reaktioner. Enligt Spence 

(2001) kan sjuksköterskor känna sig osäkra vid vård av patienter från andra kulturer 

än den egna. Detta kan resultera i att patienten inte får den vård han eller hon är 

berättigad till. Vi tror att sjuksköterskor måste skaffa kunskap om andra kulturer 

och traditioner för att på bästa sätt kunna ge omvårdnad till patienter med annan 

kulturell bakgrund än den egna. Även Campinha-Bacote (2002) understryker att 

sjuksköterskor måste inneha kulturell kompetens, vilket innebär att ha kunskap om 

andra kulturer, för att kunna ge en adekvat vård till patienter med annan kulturell 

bakgrund än den egna. Leininger (Leininger & McFarland 2002) betonar vikten av 

att se patienten som en egen person med en egen bakgrund och egna värderingar. Vi 

har under arbetet med denna studie diskuterat om det finns en risk att 

sjuksköterskan i sin iver att ge en kulturanpassad vård generaliserar och behandlar 

patienten som en medlem av en speciell kultur eller grupp, i stället för att vara 

lyhörd för just denna patients behov i denna situation. Enligt vår mening skulle 

möten med patienter från andra kulturer underlättas av att tankar om kulturell 

kompetens och kulturanpassad vård väcktes redan i sjuksköterskors 

grundutbildning. Leininger och McFarland (2002) påpekar att utbildning i 

transkulturell sjukvård är av mycket stor vikt. Resultatet i vår studie visar att 

sjuksköterskor upplever att de har för lite kunskap om olika kulturer och hur de 

skall möta patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. Med mer utbildning 

inom området skulle sjuksköterskor kunna vara mer rustade att möta patienter med 

annan kulturell bakgrund än den egna. 

 

SLUTSATS  

Eftersom Sverige allt mer kan komma att vara hemland åt människor med en annan 

kulturell bakgrund än den västerländska och svenska, är det troligt att 

sjuksköterskor i allt större utsträckning kommer att möta dessa patienter i olika 

vårdsituationer. Resultatet visar att sjuksköterskor har bristande kunskaper om 

andra kulturer. Detta kan leda till osäkerhet och negativa upplevelser i vården av 

patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. En slutsats som vi dragit är att 

kommunikation och språkbarriärer är ett av de största problemen sjuksköterskor 

upplever i vården av patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. Det är 

omöjligt att som sjuksköterska vara bevandrad i alla språk hon eller han kommer i 

kontakt med, därför borde tillgänglighet till tolkservice och bra rutiner för att nå 

formella tolkar inom rimlig tid vara ett mål för all sjukvård att sträva mot. En annan 

slutsats som vi dragit är att sjuksköterskor borde ha bättre kunskap om andra 

kulturers inställning till familjen. I vissa kulturer ses ohälsa hos en person som en 

familjeangelägenhet och det är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om detta. 

Utbildning inom mångkulturell omvårdnad borde enligt vår åsikt vara ett 

obligatoriskt inslag i utbildningen av sjuksköterskor, för att underlätta vården av 

patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. 
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Bilaga 1 

Tabell 4. Exempel på analysförfarande. 

 

 

 

 

Tabellen fortsätter på nästa sida 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kategori Subkategori 

Sometimes the staff 

felt frustration at 

not being able to 

help because of 

language barriers. 

(Ekblad et al. 2000, 

s. 627) 

Ibland kände 

personalen 

frustration over att 

inte kunna hjälpa. 

pga språkbarriärer 

Frustrerande att inte 

förstå  

Kommunikationsproblem Språkbarriär 

We need 

interpreters very 

often. It´s difficult 

to find an 

interpreter when  

you need one 

(Hultsjö & Hjelm 

2005, s. 281) 

Vi är ofta I behov 

av tolk. Det är svårt 

att få tag i dem, när 

du behöver en. 

Behovet av tolkar är 

större än tillgången. 

Kommunikationsproblem Brist på tolk och 

tolkservice 

The only way I 

could communicate 

with her was using 

my hands making 

signs or trying to 

show her things 

(Murphy & Mcleod 

Clark 1993, s. 444) 

Enda sättet att 

kommunicera med 

henne var att 

använda mina 

händer för att göra 

tecken eller försöka 

visa saker. 

Kroppsspråk var 

enda sättet att 

kommunicera. 

Kommunikationsproblem Icke verbal 

kommunikation 

Sometimes there 

might be many 

visitors, which the 

staff could 

experience as 

problematic.. 

(Ekblad et al. 2000, 

s. 627) 

Ibland kunde det 

vara många 

besökare, detta 

kunde upplevas 

som problematiskt 

av personalen. 

Många besökare 

uppfattades som 

problematiskt 

Kulturkrockar Ständig närvaro av 

anhöriga 

 

 

 

 

 

 

 

He was in urgent 

need of treatment 

but would not 

cooperate at all 

(Ozolins & Hjelm 

2003, s. 86) 

Han var i behov av 

omedelbar vård 

men vägrade att 

samarbeta 

Vägran att 

samarbeta 
Kulturkrockar Oväntat beteende 

It was difficult for 

nurses to accept a 

familys attitude 

towards a girl child, 

particularly when 

overhearing ” Oh 

well at least it`s a 

girl that`s sick” 

(Blackford & Street 

2002, s. 668) 

Det var svårt för 

sjuksköterskor att 

acceptera familjens 

attityd gentemot en 

flicka, speciellt när 

de råkade höra “ 

Nåja, det är tur att 

det är en flicka som 

är sjuk” 

Svårt för 

sjuksköterskor att 

acceptera att 

familjen gör 

skillnad på pojke 

och flicka. 

Kulturkrockar Könsroller och 

auktoriteter 
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    Bilaga 1 

Tabell 4. fortsättning från föregående sida 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

Meningsenighet Översättning Kondensering Kategori Subkategori 

Interviewees found 

meeting patients´ 

spiritual needs a 

particular challenge 

(Cortis 2004, s. 54) 

 De intervjuade fann 

att patientens andliga 

behov var  en 

utmaning. 

Svårt att möta 

behov 

Bristande kunskap 

hos sjuksköterskor 

Svårigheter med 

holistiskt synsätt 

och individuell 

vård 

All groups pointed 

out that the staff are 

not familiar with all 

the traditions and 

customs of different 

cultures. It is 

therefore important 

that patients and 

their relatives 

themselves takes the 

initaive and inform 

the staff of their 

needs and wishes. 

(Ekblad et al. 2000, 

s. 627)  

Alla grupper 

påpekade att 

personalen inte 

känner till alla 

traditioner och seder 

i olika kulturer. Det 

är därför viktigt att 

patienter och deras 

anhöriga själva tar 

initiativ att 

informerar 

personalen om sina 

behov och 

önskningar. 

Främmande 

traditioner, personal 

vill bli informerad 

Bristande kunskap 

hos sjuksköterskor. 

 

Brist på 

medvetenhet och 

utbildning. 
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Bilaga 2 

 

Tabell 5. Artiklar som ingår i resultatredovisningen. 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
 

Författare, 

År 

Titel, Tidsskrift Land där 

studien 

genomförts 

Urval Metod Resultat 

Blackford, J. 

& Street, A., 

2002 

Cultural conflict: 

the impact of 

western 

feminism(s) on 

nurses caring for 

women of non- 

English speaking 

background. 

Journal of Clinical 

Nursing Vol 11: 

664-671. 

 

Australien 26 kvinnliga 

sjuksköterskor, 

7 av dem med  

icke- engelsk- 

talande 

bakgrund. 

Dessa delades 

in i 5 grupper. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

studie. 

Möten i grupper 

var 14:e dag i 7 

månader. 

Frågeformulär, 

intervjuer i grupp 

och individuellt. 

Sjuksköterskor 

upplevde att det 

var svårt att ge 

alla likvärdig 

vård. 

Feministiskt 

synsätt kunde 

underlätta. 

Cortis, J D., 

2004 

Meeting the needs 

of minority ethnic 

patients. Journal of 

Advanced Nursing, 

48(1), 51-58. 

 

Storbritannien 30 frivilliga 

sjuksköterskor 

från akut-, 

intensiv- och 

rehab- 

avdelningar.  

Kvalitativ studie. 

Halv- 

strukturerade 

intervjuer. 

Svårigheter att se 

kultur och 

andliga behov i 

relation till 

sjukvård. 

Begränsad 

förståelse för 

andra kulturer. 

Svårigheter med 

holistiskt synsätt. 

Ekblad, S., 

Marttila, A. & 

Emilsson, M. 

(2000). 

Cultural challenges 

in end-of-life care: 

reflections from 

focus 

groups´interviews 

with hospice staff 

in Stockholm. 

Journal of 

Advanced Nursing, 

31(3), 623-630. 

 

Sverige 19 personer 

som deltagit i 

ett seminarie 

indelade i 3 

focusgrupper, 

majoriteten var 

sjuksköterskor 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer under 

1-2 timmar i 

focusgrupperna 6 

månader efter 

seminariet. 

Intervjuerna 

bandades. 

Vikten av att 

personalen 

känner sin egen 

kultur och att se 

patienten som en 

individ i sin egen 

kulturella 

bakgrund. 

Gerrish, K., 

2001 

The nature and 

effect of 

communication 

difficulties arising 

from interaction 

between district 

nurses and South 

Asian patient and 

their carers. 

Journal of 

Advanced Nursing, 

33(5), 566-574. 

 

Storbritannien 22 

sjuksköterskor, 

urvalsmetod 

framgår ej 

Kvalitativ studie. 

Etnisk synvinkel. 

2 steg där 

intervjuer som 

bandades och 

fältstudier ingick. 

Språksvårigheter 

gör att patienter 

av etniska 

minoriteter får 

sämre vård. 

Svårigheter med 

adekvat 

tolkservice. 

Hultsjö, S. & 

Hjelm, K., 

2005 

Immigrants in 

emergency care: 

Swedish health 

care staff´s 

experiences. 

International 

Nursing Review. 

Vol. 52, 276-285 

Sverige 22 kvinnliga 

och 13 

manliga 

sjuksköterskor 

med min 2 års 

erfarenhet, 

frivilliga. 

Kvalitativ studie, 

halvstrukturerade 

gruppintervjuer 

Fynd av oväntat 

beteende, 

språksvårigheter 

och svårigheter 

relaterade till 

könsroller, pga 

kulturella 

skillnader. 



 25 

    Bilaga 2 
 

Tabell 5. fortsättning från föregående sida 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, 

År 

Titel, Tidsskrift Land där 

studien 

genomförts 

Urval Metod Resultat 

Macleod 

Clark, J. & 

Murphy, K. 

(1993). 

Nurses´experiences 

of caring for 

ethnic-minority 

clients. Journal of 

Advanced Nursing, 

18, 442-450. 

 

Storbrittanien 

? (står ej klart 

uttryckt.) 

24 

sjuksköterskor 

som arbetat med 

etniska 

minoriteter de 

senaste 3 mån 

tillfrågades. 18 

deltog i studien. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer enskilt. 

Pilotstudie  

genomfördes innan 

för att upptäcka 

brister i metoden. 

Språksvårigheter, 

svårigheter i 

relationen 

sjuksköterska-

patient, bristande 

kunskaper om 

kulturella 

olikheter.  

Ozolins, L-

L. & Hjelm, 

K. (2003). 

Nurses´experiences 

of problematic 

situations with 

migrants in 

emergency care in 

Sweden. Clinical 

Effectiveness in 

Nursing. Vol 7, 84-

93. 

 

Sverige 32 kvinnliga 

sjuksköterskor 

17 manliga 

sjuksköterskor 

under 

vidareutbildning 

Explorative studie.  

Sjuksköterskorna 

skrev ner sina 

erfarenheter  av 

problemsituationer. 

Analys med 

kvalitativa 

ansatser. 

 

Svårigheter i 

kontakten med 

patienter från 

andra kulturer, bl 

a språkbarriär, 

auktoriteter, 

könsroller, 

anhöriga.  

Peckover, S. 

& Chidlaw, 

R G. (2007). 

The (un)-

certainties of 

district nurses in 

the context of 

cultural diversity. 

Journal of 

Advanced Nursing. 

Vol. 58(4), 377-

385 

Storbritannien 18 distrikts- 

sköterskor som 

hade hand om 

patienter från 

skilda kulturer. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer, halv- 

strukturerade. 

Osäkerhet i  

etnisk-/kultur- 

diskussion, 

språksvårig- 

heter. 

Vydelingum, 

V. (2006). 

Nurses´experiences 

of caring for South 

Asian minority 

ethnic patients in a 

general hospital in 

England. Nursing 

Inquiry; 13(1): 23-

32. 

 

Storbritannien 43 frivilliga 

sjuksköterskor 

från ett sjukhus 

i södra England. 

 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer i grupp, 

bandade och 

nedskrivna. 

Brist på 

förståelse för 

olika kulturer. 

Svårt att ha 

holistiskt synsätt.   




