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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Som sjuksköterska kan det vara problematiskt att behandla patienter med annan 
kulturell bakgrund då denne kan ha ett annat modersmål. När det uppstår 
kommunikationsproblem i omvårdnaden kan det leda till att patienter med annan kulturell 
bakgrund får felaktig vård. Sjuksköterskorna ställs inför utmaningar där de behöver kunskap 
och kompetens om andra kulturer och religioner för att kunna utföra rätt vård till rätt patient. 
Tidigare forskning visar på en okunskap hos sjuksköterskor som vårdar patienter med annan 
kulturell bakgrund. 
Syfte: Belysa kommunikation i omvårdnaden till patienter med annan kulturell bakgrund. Ur 
sjuksköterskors perspektiv.  
Metod: Litteraturstudien innehöll sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som 
analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom det två huvudkategorier och tre underkategorier. 
Kommunikationen bör fungera mellan sjuksköterskor och patienter för att patienten ska få en 
god och trygg vård. Den största problematiken för att skapa en god vårdrelation var 
språkbarriären och kommunikationsproblematik. Sjuksköterskorna uttryckte att det var svårt att 
vårda patienter av annan kulturell bakgrund då de inte talade samma språk. Sjuksköterskorna 
kunde bli frustrerade och irriterade när kommunikationen inte fungerade. Inom vissa kulturer 
kommer religionen och familjen i första hand. Detta kan leda till kulturella motsättningar i 
omvårdnaden. 
Slutsats: Sjuksköterskor behöver kunskap om olika kulturer och religioner för att kunna 
utföra god omvårdnad till patienter med annan kulturell bakgrund. Genom att tillämpa 
”Sunrise modell” som hjälpmedel kan förståelsen för sambandet mellan kultur och religion 
ökas. Kommunikationen är en viktig del av omvårdnaden och när denna brister behöver 
sjuksköterskor komma på lösningar. En av lösningarna kan vara att använda en professionell 
tolk. Sjuksköterskor bör vara medvetna om patientens kultur och härkomst innan tolken 
beställs. Flera sjuksköterskor önskar utbildning i transkulturell omvårdnad.   
 
Nyckelord: Kommunikation, kulturella motsättningar, Behov av tolk, God 

vårdrelation. 
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Inledning 
Jirwe, Gerrish och Emami (2010) beskriver att kommunikation är en del av sjuksköterskans 

omvårdnad till patienter. Kommunikation innefattar utbyte av information, samtal och sociala 

interaktioner (ibid.). Vidare menar Jirwe et al. (2010)  att sjuksköterskor ställs inför 

utmaningar när de vårdar patienter från olika kulturer, då svårigheter i kommunikationen med 

patienterna kan leda till brister i omvårdnaden. I en studie gjord av Heikkilä, Sarvimäki och 

Ekman (2007) påpekas att sjuksköterskan saknade kulturell kompetens för att behandla 

patienter av annan kulturell bakgrund. Missförstånd mellan sjuksköterska och patient kan 

leda till att patienterna med annan kulturell bakgrund får fel vård (Jirwe et al., 2010). I en 

artikel om kommunikation mellan amerikanska sjuksköterskor och spansktalande patienter, 

beskriver Tate (2003) att kommunikation var en del av kulturen och för att kunna 

kommunicera med patienterna måste sjuksköterskor förstå kulturen. I en studie gjord av 

Heikkilä, Sarvimäki och Ekman (2007) påpekas att sjuksköterskorna behöver anpassa olika 

vårdstrategier när patienter av annan kulturell bakgrund behandlas för att uppnå ett optimalt 

resultat. Vidare problematiserar studien sjuksköterskors otillräckliga kunskap om de behov 

som finns hos patienter av en annan kulturell bakgrund. Patienternas värderingar, 

uppfattningar och beteenden är styrda av den enskildes kultur, sjuksköterskor bör därför vara 

medvetna om det (Lundberg, Bäckström och Widén, 2005). Den tidigare forskningen påvisar 

vikten av att verksamma sjuksköterskor behöver kunskap om andra kulturer och tidigare 

forskning har fokuserat på enskilda kulturer. Genom att sammanställa studier som beskriver 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter av olika kulturer kan en bredare och 

ökad förståelse för flera kulturer uppnås. Därför är det väsentligt att denna litteraturstudie 

med kvalitativ ansats görs för att belysa de problem som kan uppstå i kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och patienter med ett annat modersmål, då de kan ha en annan kulturell 

bakgrund. 

Bakgrund 

Kommunikation 
Kommunikation kommer från det latinska ordet ”communicare” som betyder att något ska bli 

gemensamt mellan två parter. Det menas med att personer delar med sig av något, till 
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exempel upplevelser, känslor och värderingar. Språk och kommunikation gör det möjligt för 

människor att möta varandra. Kommunikationen innebär bland annat information, påverkan, 

tanke, känslor och bekräftelse (Nilsson och Waldemarson, 2007). Verbal kommunikation är 

ett utbyte av information där två eller flera personer uttrycker ord och meningar som är 

skrivna eller sagda. Icke-verbal kommunikation är meddelande som överförs genom 

kroppsspråk, beröring och ansiktsuttryck (Travelbee, 1971). Nilsson och Waldemarson 

(2007) menar på att icke-verbal kommunikation är en viktig del i olika kulturers 

kommunikation.  Tankar, känslor och upplevelser speglas i personers kroppsliga uttryck. 

Detta innefattar kroppshållning, mimik, kroppsställning, rörelser och gester. Icke-verbal 

kommunikation innehåller även själva talet och uttryck samt betoning och tonlägen. Tate 

(2003) påpekade att kommunikation kan ses som sociala handlingar, vilka återspeglar 

människors interaktion med varandra. I studien av Tate (2003) underströks det att 

kommunikationen på grund av språkbarriären var det stora hindret mellan engelskspråkiga 

sjuksköterskor och spansktalande patienter. Tate (2003) poängterade att språkbristen mellan 

patienter och sjuksköterskor kan leda till brister i omvårdnaden (ibid). Dessa fynd styrktes av 

Björk Brämberg och Nyström (2010), som påpekade att sjuksköterskor vanligen missförstår 

patienter som inte talar samma språk som de.  

 

Ekblad, Marttila och Emilsson (2000) belyste att kommunikationen utgör en väsentlig del av 

sjuksköterskans profession. Vidare belyste författarna att äldre patienter med ett annat 

modersmål än sjuksköterskan tillhör en grupp som är extra svår att kommunicera med. Äldre 

patienter med annat modersmål än sjuksköterskan har oftast svårare än yngre för att lära sig 

nytt språk och nya traditioner. Sjuksköterskorna i studien av Ekblad et al. (2000) ansåg att det 

finns behov av anhöriga som kan hjälpa till med språket, genom att tolka vad som sägs. Ett 

problem som uppstår då anhöriga används som tolkar kan vara att de undanhåller viktig 

information till patienter som kommer från sjuksköterskorna. Vanligen uppstår sådana 

situationer när anhöriga vill skydda patienten. Tate (2003) påpekade att sjuksköterskorna 

måste vara tydliga i kommunikationen med patienter, särskilt då patienterna har ett annat 

modersmål och svårt att förstå det språk som sjuksköterskorna talar. För en effektiv och 

klargörande kommunikation bör sjuksköterskan vara kreativ och patienten måste vara noga 

med att lyssna och försöka förstå sjuksköterskans signaler. För att försöka nå ut till patienten 

så tydligt som möjligt bör miljön vara lugn och fri från andra störningar såsom högljudda 

patienter eller apparater, vilket emellanåt kan vara problematiskt i en sjukhusmiljö. När 

interaktionen brister mellan sjuksköterskor och patienter framhävde Tate (2003)  att 
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sjuksköterskorna blir frustrerade och behandlingarna för patienter blir mindre kreativa då 

sjuksköterskorna inte kan nå ut till patienter av annan kulturell bakgrund som inte talar 

sjuksköterskans språk. Leininger och McFarland (2002) belyste att i ett multikulturellt 

samhälle behöver sjuksköterskor kommunicera på fler än ett språk, därtill behövs också icke- 

verbal kommunikationsförmåga. Sjuksköterskor behöver förstå patienter både verbalt och 

icke- verbalt. Inom varje kultur uttrycker sig människor olika och därför bör sjuksköterskor 

lära sig om patienter från olika kulturer (ibid).  

Kultur 
Svensk omvårdnad har sin grund i att skapa välbefinnande och individens behov kommer 

först. Medan många patienter med annan kulturell bakgrund anser att familjen står i centrum 

och individens behov är inte lika viktiga som att få familjen att må bra. Sjuksköterskor får 

hjälpa patienten att antingen följa den svenska modellen eller att följa sin egen kulturs 

omvårdnad (Olivestam & Thorsén, 2007). I en studie av Ekblad et al. (2000) framkom att 

sjukvården till stor del är byggd på samhällets kultur. Även samhällets syn på hälsa och 

sjukdom är definierat av kulturen. Leininger och McFarland (2002) och Ekblad et al. (2000) 

förklarade att kultur innefattar läran om kunskap och att dela kunskaper om olika värderingar.  

Kulturens uppfattningar och seder definierar folkgrupper och bekräftar deras identitet.  

 

Leininger och McFarland (2002) och Ekblad et al. (2000) belyste att religionen spelar en stor 

roll för patienter med annan kulturell bakgrund. I en studie från Singapore (Tay, Ang och 

Hegney, 2012), vilket är en mångkulturell stad, framkom att muslimer är accepterande när det 

gäller döden. Sjuksköterskorna i studien upplevde att muslimer var lättare att kommunicera 

med när det gällde döden på grund av deras acceptans. Muslimerna i studien visade inte några 

känslor angående döden enligt sjuksköterskorna, de muslimska patienterna visade inga tecken 

på sorg, ångest eller irritation inför döden. Kristna patienter upplevdes av sjuksköterskorna 

som mer förberedda på att dö, de bad exempelvis för att göra sig redo för att träffa sin Gud. 

På grund av detta upplevdes kristna som mer positiva eftersom de var övertygade om att de 

ska komma till en bättre plats (Tay et al. 2012). Buddhister upplevdes som en grupp som 

hade svårt att släppa taget om sitt nuvarande liv. Enligt buddismen förekommer reinkarnation 

och aktioner i detta livet påverkar i nästa liv. De är väldigt medvetna om vad de gör i livet de 

lever. Inom religioner och kulturer uppfattar personer smärta, hälsa, ohälsa, liv och död olika. 

Som sjuksköterska bör denne vara medveten om hur just den specifika patienten ser på sin 

sjukdom och hälsa. Det kan vara naturligt för svenskfödda att få smärtlindring vid olika 
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trauman, medan en buddhist anser att inget läkemedel får dämpa eller påverka medvetandet 

om döden är nära (Olivestam & Thorsén, 2007). Kultur spelar en viktig roll när patienter ska 

ta ett beslut. Kulturens idéer och tankar är undermedvetna och oftast icke-verbala, men 

självklara för den enskilda människan och gruppen. Ekblad et al. (2000) framhävde att 

kulturen spelar en viktig roll inom sjukvården. Leininger och McFarland (2002) menade 

dessutom att människors sätt att leva, traditioner, attityder men även kroppsspråk är en del av 

kulturen och beroende på varifrån personen kommer. Sjuksköterskorna i en studie av Ayaz, 

Bilgili och Akin (2010) påpekade att de ska vara professionella och sträva efter att ge en 

likvärdig vård, men patienterna med annan kulturell bakgrund riskerar att få sämre 

omvårdnad till följd av kommunikationsproblem.  

Teoretisk referensram 
Leininger och Mcfarland (2002) belyste att utmaningen som sjuksköterska är att upptäcka hur 

kulturella omvårdnadsfaktorer kan göra skillnad för patienter. Kulturell omvårdnad innefattar 

kulturella värderingar, tro och livsåskådning ur ett perspektiv som medger att sjuksköterskor 

kan vårda med respekt och omsorg. Sjuksköterskor måste ha i åtanke att centrala mål för 

bedömningen ska vara att ge konkret och specifik omvårdnad till människor och familjer. 

Leininger och Mcfarland (2002) poängterade att brister i kulturell kompetens kan medföra 

förutfattade meningar för sjuksköterskor, vilket kan leda till diskriminering av patienter eller 

rasistiska uttalanden. Vidare påpekades noggrant att det kan bero på brist av kunskap hos 

sjuksköterskor om andra kulturer. Sjuksköterskor som vårdar patienter av olika kulturer 

måste se människor med en human människosyn, sjuksköterskor bör respektera patienternas 

kulturella behov och värderingar. Leininger och McFarland (2002) påpekade att det är av stor 

vikt att kunna tillämpa tvärkulturell omvårdnad. Leininger och Mcfarland (2002) menade att 

det är en mänsklig rättighet att ha kulturella värderingar och traditioner. För sjuksköterskor 

kan det vara en utmaning att tillämpa tvärkulturell omvårdnad då det krävs kunskap om olika 

kulturer. Med hjälp av Leiningers teori kan sjuksköterskor få hjälp med att vårda patienter 

med annan kulturell bakgrund. Sjuksköterskor bör vårda ur ett holistiskt perspektiv för att 

tillgodose alla behov som patienter kan ha (ibid.) Leiningers teori belyser vikten av 

kunskapen om kulturer i ett omvårdnasperspektiv. Enligt Leininger och Mcfarland (2002) är 

omsorg ett begrepp som innebär att alla patienter har rätt att få professionell omvårdnad 

oavsett kulturell bakgrund. Det är viktigt att veta vilken kulturell bakgrund patienten har för 

att veta vilken omsorg patienten skulle få och därigenom förstå människan och ge rätt 

omvårdnad.  
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Leininger utvecklade ”sunrise model” (Se bilaga 1) där hon bland annat betonade olika 

faktorer som påverkar omsorgen och välbefinnandet hos patienten. Leininger’s ”Sunrise 

modell” är användbar i kulturell anpassad omvårdnad eftersom den utgår från ett holistiskt 

perspektiv och ser till patientens behov. Modellen guidar sjukvårdspersonal i rätt riktning och 

ser till att patienten får en god vård utifrån ett kulturellt perspektiv.  Leininger och McFarland 

(2002) lyfte fram att modellen bygger på att sjukvårdspersonal först ser till världsbilden och 

sedan till de sociala aspekterna som formar människan.  Sist är det sjukdomen som står i 

centrum. Leininger och Mcfarland (2002) beskrev dessutom en vård som handlar om hur 

sjukvårdspersonal ska bemöta och kommunicera med patienter med annan kulturell 

bakgrund. Den hjälper sjukvårdspersonal förstå vad som är viktigt att veta om; kultur, familj, 

världsbild och ursprung för att kunna vårda och bemöta hela patientens behov. Människan är 

universal i alla kulturer. Människan har överlevt genom kultur och i tid och rum för 

människor har tagit hand om varandra. Miljön anses vara det totala av en händelse, situation 

och erfarenhet. Leininger och McFarland (2002) menade på att världsbilden beskriver hur en 

person ser på världen eller universum utifrån ett perspektiv där sjukvårdspersonal tar ställning 

till olika saker. Sociala konstruktioner är definierat såsom hur familjelivet ser ut, vänner, 

religioner och politik, utbildning och teknologi. Sammantaget innebär detta att en god 

kulturell förståelse ökar möjligheterna för att förstå andra människor. Leininger och 

Mcfarland (2006) belyste att hälsa är ett viktigt koncept i den transkulturella omvårdnaden. 

Sjukvårdspersonal behöver ha kunskap om olika värderingar och åsikter inom olika kultur för 

att hälsa är världsomfattande och finns i alla länder och kulturer.  

Syfte 
Syftet var att belysa kommunikation i omvårdnaden till patienter med annan kulturell 

bakgrund ur sjuksköterskors perspektiv.   

Metod 

Val av metod 
I denna studie användes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En litteraturstudie är enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2011) en sammanställning av alla tillgängliga vetenskapliga 



 

9 
 

arbeten inom ett visst ämnesområde, som på ett systematiskt sätt och med en dokumenterad 

sökstrategi har sökts, granskats och sammanställt (Se bilaga 2). Enligt Polit och Beck (2012) 

är en litteraturstudie ett sätt att metodiskt söka, granska och sammanställa data från tidigare 

gjord forskning utifrån en frågeställning. En kvalitativ ansats fokuserar på att förstå helheten 

av det fenomen som undersöks (Polit och Beck, 2012). En kvalitativ ansats användes då 

avsikten var att undersöka olika personers upplevelser och uppfattningar vid kommunikation 

(Polit och Beck, 2012 & Willman et. al 2011). 

Datainsamling och Urval 
Från syftet togs nyckelord och omvandlades till söktermer genom att de slogs upp i CINAHL 

och MedLine uppslagsverk. Enligt Willman et al. (2011) får litteratursökningarna då en god 

validitet. I databasen CINAHL användes uppslagsverket Headings. CINAHL och MedLine är 

två databaser som enligt Polit och Beck (2012) innehåller artiklar som berör bland annat 

omvårdnads- och hälsoområdet. 

 

 Sökningen startade genom att söka på enskilda söktermer. För att hitta relevanta artiklar som 

svarade gentemot syftet användes flera söktermer. Söktermer som användes var: 

communication, transcultural nursing, cultural diversity samt manuella (fritext) sökningar: 

nurses experience, immigrant, transcultural care, caring, ethnic (Se Bilaga 3). De booleska 

sökoperatörerna AND och OR användes för att maximera utfallet antal artiklar per sökning. 

AND användes för att kombinera ihop söktermer och detta bidrog till att precisera sökningen. 

OR kan användas mellan synonymer för att bredda en sökning men i denna litteraturstudie 

användes OR endast en gång vid en fritextsökning. Sökningarna begränsades i CINAHL och 

MedLine. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle finnas med länk till full text, engelskt 

språk, referenser och sammanfattningar tillgängliga, de skulle vara peer reviewed, endast 

inkludera vuxna (18+) samt vara publicerade mellan årtalen 1995 till 2012. 

Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle ha fokus på barn eller sjukdomar.  

 

Därtill gjordes manuella sökningar via funna artiklars referenslistor. Detta ledde till att 

ytterligare fyra artiklar hittades som var relevanta för studiens syfte. Artiklarnas abstrakt 

lästes tillsammans för att få en djupare förståelse av innehållet samt se om artiklarna passade 

in på studiens syfte. Artiklar som inte var länkade till fulltext valdes bort. Sammanlagt valdes 

20 artiklar som passade till studiens syfte. När artiklar för studien hade samlats in användes 

Willmans et al. (2011) kvalitetsbedömningsmall för studier med kvalitativ metod för att 
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granska artiklarna och dess trovärdighet. Med hjälp av granskningsprotokollet för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod inkluderades sju artiklar (Willman et. al 

2011). Kvalitetsbedömningsprotokollet innehåller 14 ja/nej/vet ej frågor. För att granska 

kvaliteten tilldelades ett poäng för varje ja- svar. Exempel på frågor var om det fanns etiskt 

övervägande, analysmättnad, abstrakt och metodbeskrivning. Noll poäng delades ut till nej 

och vet ej. Varje ja svar gav ca 7 %. Artiklar som fick en procentsats mellan 85-100% 

bedömdes som mycket bra kvalitet, bra kvalitet bedömdes som 70-84% och artiklar som 

bedömdes ha dålig kvalitet uppnådde 55-69%. Av de sju artiklarna bedömdes fem ha mycket 

bra kvalité med procentsats mellan 85-100 %. Två artiklar bedömdes ha bra kvalité med 

procentsats 70-85 % (Willman, et al. 2011). 

 

Etiskt övervägande 
Polit och Beck (2012) framhäver att vid personers deltagande i forskning måste personernas 

rättigheter skyddas. Forskarna har skyldigheter gentemot deltagarna såsom att vara 

professionella, se till lagar och deltagarnas integritet. Av de sju artiklar som använts i 

resultatet hade fem etiskt övervägande. De två kvarvarande artiklarna hade ansökt om 

tillstånd till sin forskning på respektive sjukhus. Detta ansågs vara tillräckligt för att inkludera 

studierna. Detta leder till att artiklarnas trovärdighet ökar. 

Analys 
Den analysmetod som tillämpades är Granehiem och Lundmans (2004) tolkning av manifest 

innehållsanalys. Graneheim och Lundman har varit inspirerade av Krippendorff i sin tolkning 

av innehållsanalys. Manifest innehållsanalys innebär att texter översätts och textens öppna 

innehåll tolkas. En innehållsanalys innebär att texter bryts ned till begreppen meningsenhet, 

kondensering, kodning och kategorisering. Artiklarna lästes noggrant igenom upprepade 

gånger. Detta gjordes för att få ökad förståelse för artiklarnas innehåll. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) skall artiklarnas text kortas ner i meningsenheter som svarade mot studiens 

syfte och ord som inte hade något innehåll eller inte passade in på syftet sorterades bort för 

att komma åt kärnan i meningen. Meningsenheterna bröts därefter ned till så kallade 

kondenseringar, vilket innebar att texten kortades ned, utan att kärnan i meningen tappades. 

Nästa steg var att bilda koder till varje meningsenhet. Koden skall utmärka kontexten i 

meningsenhet och relatera till syftet. Utifrån kodernas betydelse skapades underkategorier 

och kategorier som var det sista steget. Artiklarnas resultat lästes och analyserades 
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självständigt. Analysen sammanställdes senare för att kolla vad båda författarna hade funnit 

för kategorier. Viktiga meningar eller citat färgmarkerades för det ansågs passa till studiens 

syfte. 

Exempel på analysförfarande  
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
... don’t understand 
Danish and so forth, I 
of course think, it’s 
irritating to spend a 
very very large 
amount of time on it,.. 
Birkelund & Nielsen, 
2009 s.433 

 förstår inte danska, 
irriterande att lägga 
ned mycket tid på att 
försöka förstå. 

Dålig kommunikation 
påverkar 
omvårdnaden 
negativt. 

God vårdrelation 
skapar trygghet 

Nyckeln till god 
omvårdnad är 
kommunikation. 

In order to get a 
correct anamnesis, 
they chose 
to get an interpreter 
that turned out to be 
Serb, 
which was disastrous 
since it was Serbs who 
had 
tortured and raped the 
woman. Ozolins & 
Hjelm 2003 s.88 
 

För att få korrekt 
anamnes användes en 
tolk från Serbien. Det 
framkom att patienten 
hade blivit torterad 
och våldtagen av 
Serber. 

Sjuksköterskan 
behöver kunskap om 
kulturer.  

 Kulturella 
motsättningar i 
omvårdnaden. 

Resultat 
Av analysen framkom två huvudkategorier . Dessa huvudkategorier är Kommunikation är 

nyckeln till god omvårdnad och Kulturella motsättningar i omvårdnaden. Inom dessa 

huvudkategorier framkommer det även tre underkategorier som var God vårdrelation skapar 

trygghet, Svårigheter i kommunikationen och Behov av tolk hamnade under den förstnämnda 

kategorin. I resultatet kommer patienter med annan kulturell bakgrund att endast benämnas 

som patienter, eftersom det är den enda patientgrupp som beskrivs i detta arbete och för att 

läsbarheten därmed ökar. 

Kommunikation är nyckeln till god omvårdnad  

God vårdrelation skapar trygghet hos patienten 

Flera av sjuksköterskorna upplever att för att kunna uppnå en god vårdrelation krävs en bra 

kommunikation. Inom sjuksköterskans profession är kommunikation ett av de viktigaste 

verktygen för att uppnå god vård och en trygg vårdmiljö (Fakhr-Movahedi, Salsali, 

Negharandeh & Rahnavard 2011: Cioffi, 2003). Sjuksköterskor måste bygga upp ett 
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förtroende gentemot patienter för att möjliggöra god omvårdnad. Förtroende resulterar i att 

patienterna känner sig bekväma nog för att kunna föra en dialog och begära hjälp av 

sjuksköterskorna (Fakhr-Movahedi et al.2011).  

 

I en studie av Halligan (2005) belyser sjuksköterskorna att de försöker nicka och le för att 

inte skapa en dålig stämning i rummet. I en studie av Fakhr-Movahedi et. al (2011) 

Sjuksköterskorna upplever att de ger samma respekt till alla patienter, men på grund av att 

kommunikationen brister så blir sjuksköterskorna irriterade och frustrerade . Patienternas 

största oro är deras fysiska problem, sjuksköterskorna uttrycker att de hade för lite 

information angående patienternas sjukdom. Patienterna förväntar sig att sjuksköterskorna 

skulle ha kunskap om deras sjukdom medan sjuksköterskorna kände att på grund av 

språkbristen och för lite tid med patienterna var detta omöjligt att ha kunskap om (Fakhr -

Movahedi et al. 2011). 

Svårigheter i kommunikationen  

Sjuksköterskorna upplever svårigheter i att kommunicera med patienter då dessa i Hultsjö 

och Hjelms (2005) studie upplevs vara mer ivriga i sitt sätt att kommunicera. 

Sjuksköterskorna har svårt för att fastställa hur allvarligt skadad en patient är enbart beroende 

på hur denne kommunicerar. Vidare anser sjuksköterskorna att många patienter saknar 

kompetens om kroppsliga funktioner, vilket leder till att patienten inte förstår vad 

sjuksköterskorna menar. Sjuksköterskorna måste hålla informationen på en låg nivå för att 

patienterna ska kunna förstå(ibid.). Kommunikationen är beroende av patientens behov av att 

prata och vilja att prata, detta belyser Fakhr-Movahedi et. al (2011) i sin studie där 

sjuksköterskorna påpekar att kommunikation till patienter handlar enbart om patiens behov. 

  

Sjuksköterskorna uttrycker irritation över att kommunikationen inte fungerar med patienterna 

(Birkelund och Nielsen, 2009). Språkbarriärer mellan sjuksköterskan och patienten kan leda 

till felaktiga bedömningar. Sjuksköterskor påpekar svårigheter i kommunikationen när den 

språkliga barriären uppstår och gör det svårt att avgöra om informationen har uppfattats 

korrekt (Hultsjö och Hjelm, 2005). Följande citat är ett exempel på svårigheter som 

sjuksköterskorna stöter på:   

 

Information is a great problem, we have a lot of information to give them, 

it’s difficult to understand what the problem is and it’s hard for us to form 
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an opinion because of the communication barriers (Hultsjö & Hjelm, 

2005, s.281). 

 

 Sjuksköterskorna uttrycker att en del patienter hellre väntar på en vårdpersonal som pratar 

deras språk istället för att försöka kommunicera med en sjuksköterska som inte kan deras 

språk. Detta leder till att kommunikationen blir komplicerad mellan sjuksköterskor och 

patienter och information går förlorad (Cioffi, 2003). Patienter som inte talar samma språk 

som sjuksköterskor tar upp mer tid än de som talar samma språk. Detta leder till att 

sjuksköterskorna får lägga mycket energi på att lösa kommunikationsproblem (Birkelund och 

Nielsen, 2009). Sjuksköterskorna i en studie av Halligan (2005) påpekar att patienterna är 

ivriga att prata på sitt språk till sjuksköterskorna även om de vet att sjuksköterskorna inte 

förstår dem. På grund av att kommunikationen brister blir sjuksköterskorna irriterade och 

frustrerade. Vidare belyser sjuksköterskorna att äldre patienter oftast skapar större språkliga 

barriärer än yngre patienter.  Då yngre oftast fått chansen att gå i skolan och lära sig språket 

som sjuksköterskan talar (Birkelund och Nielsen, 2009).  

 

 En sjuksköterska som deltog i Halligans (2005) studie belyser hur denne fick förklara för 

patienten och dess anhöriga om patientens tillstånd fastän de inte förstår varandra så bra. 

Sjuksköterskan upplever att situationen blev då ohållbar eftersom denne enbart kunde se till 

patientens kliniska tillstånd och inte dess behov, på grund av att kommunikationen inte 

fungerar. Kommunikationen är primärt enbart icke-verbal och omvårdnaden är svårare att 

utföra på grund av språkbarriären. Spänning skapas ofta mellan patienten, dess anhöriga och 

sjuksköterskan eftersom sjuksköterskan inte kan patientens språk. Även när sjuksköterskan 

och patienten förstår varandra uppstår det missförstånd, både inom den verbala och icke-

verbala kommunikationen och det skapar irritation och misstro. Sjuksköterskorna 

uppmärksammar att det är svårt att lita på någon som de inte ens kan kommunicera med 

(ibid). Sjuksköterskorna i Fakhr-Movahedi et al.(2011) studie upplever att på grund av 

bristande språkkunskaper så fick de för lite information om patienten. Detta leder till att man 

inte kan tillgodose patientens vilja eller behov. 

Behov av tolk 

Tolksamtal är en bra resurs när det fungerar. Sjuksköterskor påpekar dock att emellanåt finns 

det inga tolkar tillgängliga och vägen till att kommunicera med patienten försvinner (Cioffi, 

2003).  
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"You can’t always get an interpreter when you want them. You use sign and body language" 

(Cioffi, 2003, s.302). 

 

Sjuksköterskorna uttrycker att de försöker avgränsa tolken till enbart att hjälpa till att 

kommunicera med patienten. Sjuksköterskorna upplever att kan anhöriga användas som tolk 

vid icke-allvarliga situationer, var detta lättare än att använda en professionell tolk (ibid). 

Vidare berättar Birkelund och Nielsen (2009) hur sjuksköterskorna ändå uttrycker oro över 

att använda anhöriga som tolk när det gäller mer intima saker om patienten. En sjuksköterska 

uttrycker att hon inte vill berätta allt om patientens elimination till en anhörig som skulle 

tolka åt patienten (ibid). Cioffi (2003) beskriver hur sjuksköterskor upplever att omvårdnaden 

till patienterna blev lidande. Telefontolk upplevs som besvärligt och obekvämt av 

sjuksköterskorna för att patienterna känner sig otrygga med att prata med en främling i 

telefon. Begränsningar uppstår när det inte finns tillräckligt mycket tid med tolken och det är 

svårt att hinna med att förklara för patienten vad som sker och för patienten att förklara sitt 

tillstånd (ibid). 

 

 Sjuksköterskorna som inte talar samma språk som patienterna upplever frustration över 

situationen (Hultsjö och Hjelm 2005). När tolken inte finns tillgänglig används patientens 

anhöriga som tolkar fastän sjuksköterskan vet om principen att anhörig som tolk inte är 

korrekt, då sjuksköterskan inte kan vara säker på om allt som sägs översätts (ibid). 

Sjuksköterskorna indikerar att vårdpersonal som talar patientens språk är en bättre lösning 

jämfört med att använda tolk. Tvåspråkig vårdpersonal finns oftast tillgängliga på sjukhuset 

och har mer tid för att tolka och sjukvårdstermer blir inte misstolkade, vilket är ett problem 

vid användning av tolkservice (Cioffi, 2003).  

 

Sjuksköterskor bör känna till om patientens rätt till tolk, även om tolken som talar samma 

språk som patienten kan informationen vara missledande. En sjuksköterska uttrycker ett 

exempel på när en tolk som ordnades var från Serbien till en patient som var från Bosnien. 

Patienten hade blivit torterad och våldtagen av serber i sitt hemland. Det väckte negativa 

känslor hos patienten i form av rädsla och aggressivitet (Ozolins och Hjelm, 2003).  
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Kulturella motsättningar i omvårdnaden 
Sjuksköterskor ska inte utöva omvårdnad till patienter utan att ta hänsyn till patients kultur 

och trosystem (Leishman, 2004). Religionen har en stor betydelse för patienterna och 

sjuksköterskorna upplever att religionen kommer först och hälsan i andra hand. Många av 

sjuksköterskorna känner stress inför detta på grund av att tron skapar en känsla av maktlöshet 

hos sjuksköterskorna. Några sjuksköterskor upplever att för patienten spelar det ingen roll hur 

bra sjuksköterskorna tar hand om sina patienter för enligt patienten är det upp till dennes gud 

(Allah) om patienten ska leva eller dö (Halligan 2005). Vidare beskriver en av 

sjuksköterskorna en patient som kliniskt sett är hjärndöd, men enligt den muslimska tron ska 

sjuksköterskorna "ta hand om" patienten tills Allah har bestämt att det är rätt tid för patienten 

att dö (ibid). Följande citat är beskrivet av en sjuksköterska: 

 
”Everything you do is centered on religion and it is their main way of life” 
(Halligan 2005, s.1568).  

 

 I studien framkommer det att sjuksköterskorna upplever att äldre manliga patienter är 

negativt inställda till kvinnliga sjuksköterskor som tar hand om dem och likadant är det med 

kvinnliga patienter.  

Många patienter och anhöriga försöker få sjuksköterskans uppmärksamhet genom att 

gestikulera med kroppen på olika sätt, oftast så knäpper de med fingrarna vilket 

sjuksköterskorna upplever som aggressivt och provocerande (ibid). När kunskapen inte är 

tillräcklig hos sjuksköterskan om patientens kultur medför det nackdelar. En sjuksköterska 

beskriver att då hon skulle utföra ett blodprov på en patient beter han sig högljudd och 

ifrågasätter sjuksköterskan på det egna språket (Ozolins och Hjelm, 2003). Sjuksköterskan 

beskriver händelseförloppet efter blodprovet så här:  

 
“When I return to the room the patient is on his knees 
sobbing loudly. When I ask what is wrong a companion 
says that he’s trying to throw up the evil” (Ozolins & Hjelm 2003, s.87.) 

 

Sjuksköterskor menar att de inte får respekt från patienter eller anhöriga även om patienten 

och dess anhöriga är korrekt informerade. Oftast kräver patienten och anhöriga att läkaren ska 

komma på grund av dem tycker att sjuksköterskorna är inkompetenta (Ozolin och Hjelm, 

2003). Sjuksköterskorna uttrycker en känsla av att anhöriga strider om vad som är bäst för 

patienten. De litar inte på sjuksköterskorna och vill enbart ha det på sitt sätt, om patienten dör 
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anser sjuksköterskorna att endast de närmst anhöriga kan ta farväl på sjukhuset på grund av 

platsbrist, detta leder till oenigheter mellan sjuksköterskorna och de anhöriga (ibid.). 

Sjuksköterskor som är omedvetna om kulturella uppfattningar hos patienter kan utföra 

omvårdnadsåtgärder som går emot patienternas kultur.  En sjuksköterska som är omedveten 

om vissa uppfattningar kan av misstag utföra en behandling på patienten som ibland går emot 

dennes kultur (Leishman, 2004). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa kommunikationen i omvårdnaden till patienter med annan 

kulturell bakgrund. En kvalitativ metod valdes för att en sådan metod syftar till att undersöka 

upplevelser av olika händelser (Willman et al. 2011). Detta ansågs passa in på studiens syfte. 

Kvantitativ metod valdes bort då en kvantitativ metod redovisar resultat med hjälp av statistik 

och går inte in på djupet och undersöker upplevelser. En fördel med kvantitativ metod är 

dock att man kan tydligt se sambandet mellan olika faktorer och risker (Forsberg och 

Wengström, 2008). Det fanns en tanke om att göra en empirisk studie men enligt Polit och 

Beck (2012)  är en sådan studie tidskrävande och datainsamlingen kan ta veckor och till och 

med månader att göra. En litteraturstudie valdes därför då denna innebär att göra en 

sammanställning av artiklar och forskning inom området. Sju artiklar inkluderades och dessa 

kom ifrån Australien, Irland (2), Skottland, Danmark och Sverige (2). Alla länder förutom 

Australien hade enligt Svenska Regeringen (2002) liknande sjukvårdssystem då de utgår från 

Beveridge’s modell. Detta bidrog till att öka överförbarheten av resultatet till svensk kontext. 

Resultat från andra länders studier bör dock ifrågasättas vad gäller deras tillämplighet för 

hälso- och sjukvården i Sverige (Willman et al. 2011). Dock hävdar Polit och Beck (2012) att 

en sammanställning från flera länder kan skapa en förståelse för hur sjuksköterskor i flera 

olika länder ser på ett specifikt problem (ibid.). Detta kan leda till att studien stärks då 

artiklarna var hämtade från olika länder. 

 

CINAHL och MedLine valdes som databaser. Enligt Willman et al. (2011) och Polit och 

Beck (2012) utgår CINAHLs artiklar från ett omvårdnadsperspektiv och MedLine utgår från 

artiklar med tidskrifter inom ämnet omvårdnad och medicinvetenskap, vilket passade in på 

studiens syfte. Flest artiklar hittades i CINAHL (sju) och endast en hittades i MedLine. Med 
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tanke på att syftet relaterar till omvårdnad anses det vara en styrka att flest artiklar hittades i 

CINAHL och detta kan ha lett till att resultatet stärks i ett omvårdnadssyfte. Enligt Willman 

et al. (2011) kan användande av olika databaser ge styrka i resultatet. Vilket det inte finns i 

denna studie eftersom det endast har använts två databaser. I denna studie har det hämtats 

flest artiklar från CINAHL, vilket kan ha lett till en brist i resultatet. Resultatet kan ha stärkts 

om fler artiklar hade hämtats från MedLine. De artiklar som hittades vid databassökningen 

och som svarade mot inklusionskriterierna för studien ansågs av författarna vara för få. 

Därför lästes artiklarnas referenser för ytterligare artiklar som hittades direkt genom att söka 

på artiklarnas titel. Fokus lades på CINAHL då det hittades flest artiklar där och 

artikelsökningarna avslutades .  

 

Ambitionen var att hitta forskning gjord inom Sverige, efter flertal sökningar på databaserna 

hittades få artiklar som passade in på studiens syfte. Därför utökades sökningarna sedan till 

norden. Fåtal artiklar hittades där och utökades till övriga världen. Inklusion och 

exklusionskriterier användes för att avgränsa och undvika träffar som var irrelevanta 

(Willman et al. (2011). I denna studie exkluderades artiklar som hade primär fokus på en 

specifik sjukdom. I efterhand kan reflekteras om detta kriterie blev för strängt och att 

relevanta studier därför exkluderades i ett tidigt stadium. Detta kan ha lett till att resultatet i 

föreliggande studie påverkats negativt då artiklar hade gått förlorade. Barn under 18 år 

exkluderades i studien. Studier om barn inte ansågs relevanta, då föreliggande studie 

beskriver allmänsjuksköterskor och för arbete med barn krävs utöver sjuksköterskeexamen en 

specialisering. Konsekvensen blir ändå att ett antal träffar i databaserna eventuell kan ha gått 

förlorade. Peer reviewed innebär att experter inom ett visst forskningsområde har granskat en 

artikel. Därför avgränsas sökningen ytterligare (Willman et al. 2011 & Polit och Beck (2012).     

 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska då detta ansågs behärskas och Willman et al. 

(2011) rekommenderar att språket skall begränsas till ett språk som båda forskarna behärskar. 

Artiklarna var skrivna på akademisk engelska vilket kan ha lett till feltolkningar och detta kan 

ha påverkat resultatet.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en manifest innehållsanalys en granskning av 

meningar och vad som är skrivet. Analysen ser till att granska det som står i texten och inte 

tolkningar av vad som kan menas. En manifest innehållsanalys valdes för att inte skapa 

feltolkningar och missuppfattningar. Detta har lett till att resultatet återspeglade vad som står 
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i artiklarna (ibid.). Innehållsanalys valdes för att den ansågs vara lättförståelig och passande 

till studiens metod. Analysförfarandet ansågs vara svårt på grund av att det var första gången 

föreliggande författarpar gjorde en analys av detta slaget. Resultatet kan ha påverkats av 

detta. Oerfarenheten ses inte som en svaghet utan mer som bristande kunskap om hur 

analysförfarande går till. Artiklarna som valdes skulle vara genomförda mellan årtalen 1995- 

2012. År 1995 valdes då invandringen till Sverige ökade under 90- talet (Sveriges Regering, 

2012). Som tidigare nämnts hittades inte tillräckligt mycket relevant forskning gjord i 

Sverige. Det ansågs dock vara bra att det tidiga årtalet 1995 skulle kvarstå som 

inklusionskriterie, dock skall det påpekas att valda artiklar som använts i resultatet är gjorda 

under 2000-talet. Resultatartiklarna är nyare än vad som från början var tänkt. Detta leder till 

att resultatet blir mer relevant till nutid och mer applicerbart.  

 

Litteraturstudier bidrar till att skapa en översikt av vad som är känt inom ett specifikt område 

(Willman et al 2004). Önskemålet var att hitta artiklar och forskning som var genomförd i 

Sverige. Dock fanns det inte tillräckligt med forskning gjord i svensk kontext för att 

tillgodose önskemålen, sökningarna expanderades därför till att omfatta hela världen. 

Analysförfarandet tog lång tid att göra och var omfattande, analysen fick göras om ett antal 

gånger. Detta resulterar i att texten har blivit bearbetad flera gånger om, samt att 

trovärdigheten har ökat för resultatet. Detta ledde till att föreliggande författare kunde se en 

klar röd tråd genom analysen vilket gjorde att dessa fick större förståelse för hur en analys 

skall gå till och hur bärande begrepp plockas ut och bryts ned ur en meningsenhet.  

Resultatdiskussion 
Resultatet baserades utifrån sju vetenskapliga artiklar. För att öka trovärdigheten bör det ingå 

fler vetenskapliga artiklar i resultatet. Applicerbarheten påverkades också negativt. I 

resultatet framkom det att det fanns brister i kommunikationen vilket ledde till att det var 

svårt för sjuksköterskor att kommunicera med patienter (Fakhr-Movahedi et. al 2011). Detta 

styrktes av Nielsen och Birkelund (2009) som påpekade att kommunikationshinder skapade 

problem och tidskrävande moment. Tate (2003) beskrev hur sjuksköterskor fick problem med 

omvårdnaden då sjuksköterskorna inte kunde kommunicera med patienterna. Även om 

kommunikation var en del av sjuksköterskans profession fanns det tydliga brister i hur 

sjuksköterskor hanterade språkliga problem (Ekblad, Marttila och Emilsson 2000). Hultsjö 

och Hjelm (2005) påpekade att sjuksköterskor behövde hålla kommunikationen på en basal 

nivå för att kunna nå ut till patienterna. Tate (2003) styrkte detta genom sin beskrivning att 
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sjuksköterskorna bör vara tydliga och enkla i sin kommunikation till patienter som inte talar 

samma språk. 

 

När kommunikationen brast blev sjuksköterskorna oftast irriterade, vilket kunde leda till att 

patienterna blev missbedömda och felaktigt behandlade (Nielsen & Birkelund 2009 och 

Hultsjö & Hjelm 2005). Halligan (2005) hävdade att frustration även skapas hos patienter och 

dess anhöriga när kommunikationen inte fungerar till sjuksköterskor. Sjuksköterskor bör vara 

medvetna om att frustration kunde förekomma hos patienter. Sjuksköterskor bör därför vara 

tydliga i sin kommunikation (Tate, 2003). Leininger och McFarland (2002) påpekade att när 

sjuksköterskor inte når ut till sina patienter verbalt kunde det leda till förutfattade meningar 

och rasism. Sjuksköterskor behövde enligt Leininger och McFarlands (2002) "Sunrise 

Model" utbildning och kunskap om språkliga och kulturella skillnader för att kunna ge en så 

bra omvårdnad som möjligt. Tay et al. (2012) påpekade att kulturen spelade roll hur patienter 

kommunicerade, till exempel menade sjuksköterskorna i studien gjord av (Tay et al. 2012) att 

muslimska patienter var lättare att kommunicera med på grund av att de hade accepterad sin 

död. Leininger och McFarland (2002) menade att sjuksköterskor behöver kunskap om 

specifika kulturer för att kunna tillgodose patienternas kulturella behov. De påpekade vidare 

att det var en utmaning för sjuksköterskor att lära sig uttryck inom olika kulturer, både för att 

kunna kommunicera verbalt och ickeverbalt (ibid).  

 

Sjuksköterskorna i Cioffis (2003) studie påpekade att vissa patienter hellre ville prata med en 

vårdpersonal som talade samma språk än att försöka kommunicera med sjuksköterskorna. 

Detta är ett bra sätt att kommunicera med patienter men eftersom vårdarna som talar samma 

språk hade ett arbete att utföra kunde det leda till att samtalet blev påskyndat. Josipovic 

(2000) påpekade att flerspråkiga vårdare kunde bidra genom att kommunicera med patienter 

och underlätta för sjuksköterskorna att skapa en relation till patienterna. Sjuksköterskorna 

upplevde att flerspråkiga vårdare var en trygghet och ett stort stöd för patienterna. Detta 

påvisade vikten av att sjuksköterskor tog vara på de språkkunskaper som fanns på olika 

sjukhus för att kunna ge patienter god och rätt omvårdnad. Professionella tolkar var en tjänst 

som ska användas för patienternas bästa. Det är viktigt att denna tjänst fungerade för att 

undvika missförstånd och felaktigheter i kommunikationen (Cioffi, 2003). Dock motsäger 

Cioffi (2003) samtidigt detta genom att understryka att patienter upplevs vara motvilliga att 

öppna upp sig för främlingar över telefon, då telefontolk används. Sjuksköterskorna upplever 

att otillräcklig tid med tolken ledde till att de inte fick ut all information till patienterna. 



 

20 
 

Leininger och McFarland (2002) hävdade i sin forskning att sjuksköterskor behövde kunna 

olika språk i ett multikulturellt samhälle för att kunna bemöta och lösa problem i 

omvårdnaden. Detta kunde leda till att användning av tolkar reducerades och att patienter fick 

mer trygghet. 

    

Nielsen och Birkelund (2009) hävdade att låta anhöriga tolka kunde ha nackdelar, då 

sjuksköterskor inte alltid ville tala om för anhöriga att tolka viss intim information till 

patienter. Cioffi (2003) invände att anhöriga kunde användas som tolkar vid mindre allvarliga 

situationer. Birkelund och Nielsen (2009) menade ändå på att sjuksköterskor inte alltid ville 

berätta om intima saker angående patienten till dess anhöriga. En sjuksköterska hävdade att 

denne inte ville berätta om exempelvis patientens eliminationsproblem till de anhöriga då 

patienten kunde bli kränkt. Sjuksköterskorna i Hultsjö och Hjelms (2005) studie upplyste att 

de använde anhöriga som tolk, men enbart när de inte kunde få tag på en tolk som talade 

patientens språk. Sjuksköterskorna visste om att anhöriga som tolk var opålitligt då de inte 

visste ifall all information blev översatt korrekt. Cioffi (2003) underströk att det kan vara 

svårt att få tag på en tolk som pratade samma språk som patienterna. Sjuksköterskorna fick då 

förlita sig på icke-verbal kommunikation. Sjuksköterskorna i Halligans (2005) studie 

uppmärksammade att det kunde vara svårt att lita på någon som de inte kunde kommunicera 

med. Ekblad et al. (2000) menade att anhöriga ställde upp och tolkar när patienten inte kunde 

kommunicera med sjuksköterskan då språkbarriären uppstod. Nackdelen med anhörigtolk var 

att denne medvetet kunde undanhålla viktig information i tron att det skyddade patienten 

(ibid).  

 

Det framkom i resultatet att kulturen och religionen hade en stor betydelse för patienterna. 

Sjuksköterskor behövde kunskap om hur personer från olika kulturer såg på just sin religion. 

Ett flertal av sjuksköterskorna belyste att kulturen och religionen kom främst för patienterna 

(Halligan, 2005). Olivestam och Thorsén (2007) hävdade att omvårdnad skulle se till 

patientens behov. Detta kunde anses vara betydande för patienter om de satte religionen först. 

Familjens behov kunde komma före patientens. Sjuksköterskor behövde kunna värdera de 

kulturella behoven och de omvårdnadsmässiga behoven. Leininger och McFarlands (2002) 

”Sunrise modell” bygger på att kulturella värderingar och åsikter skall tillgodoses av 

sjuksköterskor. Genom att applicera Leininger och McFarlands (2002) ”Sunrise modell” kan 

sjuksköterskor utföra en korrekt tvärkulturell omvårdnad ur ett holistiskt perspektiv. Genom 

att använda sig av begreppet familjeförhållande i ”Sunrise modellen” kan sjuksköterskorna 
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inse vikten av familjens närvaro hos patienten. Ozolins och Hjelm (2003) menade att 

sjuksköterskor upplevde oenigheter med de anhöriga till patienter på grund av 

kommunikationsbrister och olika kulturer. Exempelvis ansåg vissa sjuksköterskor att när 

patienten dog kunde de närmast anhöriga ta farväl på sjukhuset, medan de anhöriga ansåg att 

alla som ville skulle få en chans att ta farväl vid dödsskedet. Tay et. al (2012) styrkte att olika 

kulturer ser olika på död och liv. Detta är ett exempel på när sjuksköterskor inte använde sig 

av ”Sunrise Modellen”.  

  

Ozolins och Hjelm (2003) hävdade att vissa patienter inte litade på sjuksköterskans 

kompetens utan enbart ville prata med en läkare. Detta kunde leda till att sjuksköterskans 

kompetens gick miste om. Enligt Leininger och McFarland (2002) kunde patienternas 

nedvärdering av sjuksköterskor leda till förutfattade meningar hos sjuksköterskor. 

Förtroendet och omvårdnaden blev lidande samt att sjuksköterskor inte tog patienternas 

behov på allvar. Ayaz et al. (2010) underströk att sjuksköterskor bör vara professionella och 

ge en god och kulturell omvårdnad. Halligan (2005) hävdade när kunskapen om olika 

kulturer inte fanns hos sjuksköterskor när de skulle vårda patienter kunde det leda till brister i 

omvårdnaden. Leishman (2004) styrkte detta genom att påpeka sjuksköterskor som inte hade 

kunskap om patienters kulturer bör inte ge omvårdnad till dessa patienter. Leininger och 

McFarland (2002) styrkte resonemanget om att sjuksköterskor behöver ha kunskap om 

kulturer för att ge rätt transkulturell omvårdnad, annars bör inte sjuksköterskor ge omvårdnad 

till patienter. Därför är det viktigt att veta för sjuksköterskor vart patienter kommer ifrån för 

att ge rätt omvårdnad. Leishman (2004) beskrev hur sjuksköterskor önskade utbildning om 

kulturella behov och kulturella skillnader i vårdsammanhang. Leinininger och McFarland 

(2002) styrkte detta genom att påpeka att sjuksköterskor behövde kompetens om kulturella 

behov hos patienter för att kunna utföra en god omvårdnad. 

 

Fakhr-Movahedi et al. (2011) framhävde att när patienter och sjuksköterskor inte kunde 

kommunicera verbalt, knäppte patienterna med fingrarna för att påkalla uppmärksamhet. 

Detta provocerade sjuksköterskorna, som utifrån sin kultur såg detta som någonting 

nedvärderande. Detta kunde vara ett problem som kunde undvikas med hjälp av förståelsen 

att patienten inte menade att provocera sjuksköterskorna dock var det rimligt enligt patienten 

att söka uppmärksamhet genom att knäppa med fingrarna (ibid). Sjuksköterskor och patienter 

bör komma överens om ett sätt för patienter att påkalla uppmärksamhet utan att provocera. 

Om sjuksköterskor använder sig av Leininger och McFarlands (2002) ”Sunrise modell” som 
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hjälp, kan sjuksköterskorna få stöd i omvårdnaden som kan leda till att mindre missförstånd 

uppstår. Patienternas trygghet kommer att ökas om de känner att de får förståelse av 

sjuksköterskor. Om patientens kultur används som en utgångspunkt för omvårdnaden och 

kommunikationen skapas en trygg vårdmiljö för patienten. En sammanfattning av de bärande 

begreppen i ”Sunrise modellen” skulle kunna bidra med stöd till sjuksköterskor då de utövar 

omvårdnad till patienter.  

Slutsats 
Sjuksköterskor ställs inför problematiska situationer när de skall vårda patienter som inte har 

samma modersmål. När kommunikationen brister blir omvårdnaden lidande. 

Sjuksköterskorna har svårt för att nå fram till patienterna verbalt. Förtroendet mellan 

sjuksköterskorna och patienterna kan brista till följd av att de inte förstår varandra. Irritation 

kan uppstå hos sjuksköterskor och patienter när kommunikationen inte fungerar. Liknande 

situationer uppstår när sjuksköterskorna saknar kulturell kompetens. Genom att använda sig 

om Leiningers ”Sunrise modell” kan missuppfattningar och kulturella motsättningar minskas. 

En ökad förståelse för patienternas kultur och hur sjuksköterskor kan bemöta dem kan leda 

till en tryggare och säkrare vårdmiljö. Som sjuksköterska bör man vara medveten om 

patientens kultur när sjuksköterskan beställer en tolk. Kulturella kunskaper hos 

sjuksköterskor kan leda till att patienterna får ökat förtroende för sjukvården. Problem kan 

uppstå i vården när sjuksköterskorna inte ser till patientens kulturella behov. Patienter kan ha 

en annan syn på hälsa, ohälsa och omvårdnad. Sjuksköterskor behöver kunna se patienten 

utifrån ett holistiskt perspektiv. Då kan sjuksköterskan se till hela patienten och inte bara 

sjukdomen. Flera sjuksköterskor påpekar att de behöver utbildning inom transkulturell 

omvårdnad. 

Självständighet  
I uppsatsarbetet har Arunan och Petter varit lika delaktiga och hjälpts åt med alla delar i 

arbetet. Arunan har dock tagit mer ansvar för artikelsökningen och Petter har tagit lite mer 

ansvar för analysförfarandet. Utöver detta har allt varit likvärdigt uppdelat och båda två har 

hjälpts åt. Artiklarna har lästs enskilt och sedan har dessa sammanställts tillsammans.  
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Bilaga 1 Leiningers Sunrise Model  
Leiningener och McFarland, Transcultural nursing. (2002,s. 80)  
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Kvalitetsbedömningsmall för studier med kvalitativ metod efter Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011, s 156 - 157). 

 
 
Beskrivning av studien 
 
Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja Nej Vet ej 
 
Patient karakteristiska 

Antal……………………... 
 

Ålder……………………... 
 

Man/Kvinna……………... 
 
Är kontexten presenterad?     Ja Nej Vet ej 
 
Etiskt resonemang?     Ja Nej Vet ej 
 
Urval 
- Relevant?      Ja Nej Vet ej 
 
- Strategiskt?     Ja Nej Vet ej 
 
Metod för 
- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?    Ja Nej Vet ej 
 
- Datainsamling tydligt beskriven?    Ja Nej Vet ej 
 
- Analys tydligt beskriven?    Ja Nej Vet ej 
 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt?    Ja Nej Vet ej 
 
- Råder datamättnad?     Ja Nej Vet ej 
 
- Råder analysmättnad?     Ja Nej Vet ej 
 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt?    Ja Nej Vet ej 
 
- Redovisas resultatet i förhållande till 
en teoretisk referensram?     Ja Nej Vet ej 
 
Genereras teori?     Ja Nej Vet ej 
 
Huvudfynd 
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Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet  Bra  Medel  Dålig 
 
Kommentar 
 
Granskare (sign)…………………….. 
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Bilaga 3 Databassökningar  
 

Sökningar i databaser 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Communication 29655 2013-01-28   

Communication skills 2906    

Cultural competence 4742    

Nurse communication 649    

Nurse- Patient 22770    

Multicultural 1449    

Transcultural Nursing 49 2013-01-29 22 1 

Transcultural Nursing AND 
Communication 

8 2013-01-29 0 0 

Communication skills AND 
Cultural competence 

43 2013-02-01 2 1 

Cultural competence 150 2013-02-01 18 1 

Cultural competence AND 
culture AND multicultural 

78 2013-02-02 15 1 

 
 

Bilaga 3:1 Manuella sökningar av valda artiklar  
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Databas 

Nurse´s experience of 
problematic situations with 
migrants in emergency care 
in Sweden. 

1 2013-01-29 1 1 CINAHL 

Communicating with 
culturally and linguistically 
diverse patients in an acute 
care setting: nurses’ 
experiences. 

1 2013-01-29 1 1 MEDLINE 

 

Bilaga 3:2 Fritext sökning 

 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Databas 

Ethnic AND caring AND 
communication 

7 2013-02-05 1 1 CINAHL 
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Bilaga 4 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Cioffi/2003/ Australien Communicating with 

culturally and linguistically 
diverse 
patients in an acute care 
setting: nurses’ experiences 

Kvalitativ studie. 
Deskriptiv design. 
Intervju. 

23 sjuksköterskor med minst 5 års 
erfarenhet av att jobba med patienter som 
inte har engelska som modersmål. 

Hög kvalité.  

Fakhr-Mohaved, Salsali, Negharandeh, 
& Rahnavard/2011/Iran 

A qualitative content 
analysis of 
nurse–patient 
communication in Iranian 
nursing. 

Kvalitativ studie. 
Ostrukturerade frågor 
och strukturerade 
frågor   

Åtta sjuksköteskor och nio patienter 
som inte talade samma språk som 
sjuksköterskorna 

Hög kvalité 

Halligan/2006/Irland Caring for patients of 
Islamic denomination: 
critical care nurses’ 
experiences in Saudi Arabia 

Kvalitativ med 
Husserlian 
phenomenology  

Sex sjuksköterskor på en 
intensivavdelning   

God kvalité  

Hultsjö och Hjelm/2005/ Sverige Immigrants in emergency 
care: Swedish health care 
staff ’s experiences 

Explorativ metod med 
kvalitativ ansats och 
semi strukterad 
intervjuer 

22 kvinnliga sjuksköterskor och 13 
manliga sjuksköterskor 

Hög kvalité 

Leishman/2004/Skottland Perspectives of cultural 
competence in health care 

Kvalitativ studie med 
öppna och 
ostrukturerade frågor 

10 sjuksköterskor som arbetade inom 
kommunsjukvården 

God kvalité 

Ozolins och Hjelm/2003/Sverige Nurses’ experiences of 
problematic situations 
with migrants in emergency 
care in Sweden 

Explorativ studie med 
kvalitativ ansats 

32 kvinnliga sjuksköterskor och 17 
manliga sjuksköterskor 

Hög kvalité 

Nielsen och Birkelund/ 2009/ Danmark Minority ethnic patients in 
the Danish healthcare 
system – a qualitative study 
of nurses’ experiences 
when meeting minority 
ethnic patients 

Explorativ studie som 
utgått från 
fenomenologin 

Fyra danska sjuksköterskor med etnisk 
dansk bakgrund och 5 års erfarenhet 

Hög kvalité 
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