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Bakgrund: Många av de människor som kommer som invandrare, asylsökande och 

flyktingar till Sverige kommer någon gång i kontakt med sjukvården. Detta gör att 

sjuksköterskorna ställs inför möten med människor från andra kulturer, med en 

annan uppfattning om hur de vill bli omvårdade än vad sjuksköterskan är van vid. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av mötet med 

människor från andra kulturer i den svenska vården. Metod: Arbetet är en kvalitativ 

litteraturstudie. Analysen är gjord på sex artiklar, och de har analyserats med hjälp 

av en innehållsanalys i fem steg. Resultat: I resultatet framkom det två kategorier 

och sex underkategorier. Att uppleva svårigheter var en kategori. Upplevelsen av 

svårigheter visade sig i form av kommunikationsbrister som ansågs vara en viktig 

del i vårdandet av patienter med en annan kulturell bakgrund. Även kunskapsbrist 

och människors olika syn på sjukvård togs upp. Den andra kategorin var att se 

möjligheterna. Där framkom att sjuksköterskorna såg möjligheter i detta möte 

genom hur de kunde gå runt svårigheterna, med till exempel hjälp av personal med 

en annan kulturell bakgrund. De kunde också skriva lappar med ord från patientens 

hemspråk för att öka förståelsen hos patienterna. Slutsatser: Det visade sig att 

sjuksköterskorna upplevde både svårigheter och möjligheter i detta möte. Känslan 

av möjligheter visar på att de vill kunna bemöta sina patienter på ett effektivt och 

värdigt sätt.  

 

Nyckelord: Kommunikation, kultur, mångkulturell vård, sjuksköterska, Sverige, 

upplevelse. 
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INLEDNING 

 

Tänk dig en människa som kommer till akuten med ett barn i famnen. Du arbetar 

som sjuksköterska där och ser att de behöver hjälp, men när du frågar vad felet är 

får du endast en sorgsen blick till svar. Detta är en situation som blir allt mer vanlig 

i den svenska vården. Du känner en uppgivenhet och osäkerhet i detta möte, då du 

inte förstår vad problemet är, om det ens är barnet som är sjukt. Du har precis 

kommit i kontakt med människor från en annan kultur. Vi har själva varit med om 

detta och att inte kunna kommunicera och agera på det sätt vi är vana vid gör oss 

tvungna att reflektera över vårt sätt att handla, våra egna tankar och hur vården är 

och bör vara uppbyggd. Detta har väckt vårt intresse och vi vill få en ökad kunskap 

om hur sjuksköterskorna upplever mötet med människor från en annan kultur för att 

själva kunna tillgodose ett så bra vårdmöte som möjligt för våra patienter och även 

för att utveckla vår egen kompetens inom detta område.  

 

BAKGRUND 

 

I Sverige finns det många människor med en annan kultur än den vi är van att möta 

i Sverige och dessa personer kan bli utsatta för problem som språkbarriärer, 

missförstånd och orättvisor vid möten med vården (Angel & Hjern, 2004). 

 

Utlandsfödda i Sverige 
År 2006 ansökte ca 24000 personer om asyl i Sverige (Statistiska Centralbyrån 

[SCB], 2007). Det är inte bara asylsökande som kommer till Sverige utan även 

andra grupper av människor med en annan kulturell bakgrund (Migrationsverket, 

2007). Enligt Migrationsverket (2007) så invandrade ca 79000 personer till Sverige 

under 2006, hälften av dessa kom från länder utanför Europa. Med invandrare 

menas personer med utländskt medborgarskap (a.a). Angel och Hjern (2004) skriver 

att alla de olika etniska grupper som kommer till Sverige har med sig olika språk, 

bakgrunder och religioner (a.a).  

 

Klinthäll (2007) visade i sin studie att invandrare, asylsökanden och flyktingar löper 

större risk att drabbas av sjukdom efter att de har kommit till Sverige och många av 

dem uppsöker sjukvården oftare än den svenska medborgaren. Även Angel och 

Hjern (2004) för fram att många av de människor som kommer till Sverige med en 

annan kultur någon gång kommer i kontakt med den svenska sjukvården på grund 

av sina tidigare upplevelser och stressen av att lämna sitt hemland. Angel och Hjern 

(2004) menar också att olika människor har olika syn på hälsa och sjukvård som 

kan leda till missförstånd i vården. Detta gör att det enligt dem ställs nya krav på 

vår sjukvård, att kunna ta emot människor från ett annat land och att kunna 

tillgodose den psykvård och hälso- och sjukvård som behövs på ett sätt som värnar 

om den enskilda individens hälsa (a.a).  

 
Lagar och styrdokument  
Den övergripande lagen som lagstadgar själva grunderna inom hälso- och sjukvård i 

Sverige är Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Denna lag (SFS 1982:763) 

anger att målet för hälso- och sjukvården är att främja för en god hälsa för hela 

befolkningen. Den skall ges med respekt och tanken om alla människors lika värde 

och ska kunna tillgodose den enskilda patientens behov samt ta vara på dennes 
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önskemål. Patienten skall även få individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och de olika undersökningar som kommer att krävas under vårdtiden. 

Lagen (SFS 1982:763) fastställer också att den som behöver akut vård, men inte är 

bosatt i Sverige har rätt till vård i det landsting hon eller han befinner sig (a.a).  

 

Vården av asylsökande och flyktingar i Sverige lyder under Socialstyrelsens 

allmänna råd 1995:4 Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar 

(Socialstyrelsen, 1995). Råden innehåller bestämmelser om att asylsökande och 

flyktingar endast har rätt till akutsjukvård, undantaget är asylsökande barn. 

Asylsökanden och flyktingarna bör också erbjudas ett hälsosamtal vid ankomsten 

till Sverige för att konstatera eventuella smittbärare och upptäcka dem som är i akut 

behov av sjukvård. Vad akutsjukvård innebär och vem som är i behov av den 

avgörs av den behandlande läkaren efter Socialstyrelsens råd (a.a). Illegala 

flyktingar har endast rätt till den mycket akuta sjukvården, men de måste räkna med 

att själva betala för denna hjälp, vilket kan vara mycket svårt då många av dem inte 

tjänar några eller tillräckligt med pengar (Angel & Hjern, 2004).  

 

I Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar (Socialstyrelsen, 1995) 

påpekas också vikten av att information och samtal inom sjukvården ska vara 

begripligt och inge lugn och trygghet. För många personer innebär det ett samtal på 

sitt eget språk och att ha en kontinuerlig kontakt med samma människor. De 

allmänna råden (Socialstyrelsen, 1995) anger också att det är viktigt för den 

undersökande läkaren att samtalen sker på patientens hemspråk för att läkaren skall 

kunna förklara vilka undersökningar och behandlingar som kan bli aktuella. Det är 

också viktigt för att läkaren skall kunna tillgodose de behov som patienten kan 

tänkas ha (a.a).  

 

Sjuksköterskorna arbetar inte bara efter de lagar som finns, de ställer sig även 

bakom den etiska koden (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007) som finns för 

sjuksköterskor. Denna kod blir sjuksköterskan introducerad i redan under 

utbildningen och den handlar om hur hon ska bemöta patienter, samhället och 

kollegor på ett etiskt och respektfullt sätt som värnar om sjuksköterskeprofessionen. 

 

Hälsan beroende av kulturen 
Kultur är ett berett begrepp som har stor betydelse för människan och därmed får 

betydelse i mötet mellan människor från olika kulturer (Leininger, 2002a; Angel & 

Hjern, 2004). Leininger (2002a) menar att kultur är människors olika livsvägar, 

värderingar och utövanden i grupper, men också hos individer, som oftast förs 

vidare genom tiderna från person till person (a.a). Angel och Hjern (2004) anser 

också att kulturen är viktig för människans samhörighet med en grupp och påverkar 

hennes verklighetsuppfattning. Varje kulturgrupp har sina tankar om hälsa och 

sjukdom, liv och död (a.a). 

 

Emami, Benner och Ekman (2001) och Leininger (2002a) menar att hälsan är 

beroende av kulturen. Detta innebär att vården måste anpassas efter varje enskild 

människas tankar och tro (Emami et al. 2001; Leininger, 2002a). Emami et al. 

(2001) anser att kulturen skapar människans tankar, vad hon lägger märke till och 

upplever. Det är därför viktigt att sjuksköterskan försöker förstå den enskilda 

patientens livsvärld och vad just han eller hon lever i för kultur för att kunna ge en 

vård som inte enbart bygger på medicinska diagnoser. Genom detta påstår Emami 

et al. (2001) att även den medicinska vården ska få bättre effekt. Deras studie har 

visat på att det människan upplevt tidigare även får en viktig del i det nya mötet 
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med vården. Det är därför enligt dem av stor vikt att ha kunskap om vart patienten 

kommer ifrån och vad den har sett och under vilka förhållanden den tidigare 

kommit i kontakt med sjukvård (a.a).  

 

Emami et al. (2001) och Lundberg (2000) menar att invandrare eller asylsökande 

kan se medicin och sjukdom som ett tecken på annat än bara att vara sjuk, som till 

exempel guds vilja eller liknande. Det kan ge dem en annan syn på sin sjukdom och 

varför just de har drabbats. Tron på alternativ medicin i form av mat, drycker eller 

olika hopkok kan också vara viktigt för de människor vars kultur innehåller detta 

(a.a).  

 

Att redan från början ha kunskap om sin patients kulturella bakgrund är en stor del 

av den fortsatta vården. På så vis kan även patientens mål och förhoppningar få en 

del av det fortsatta vårdandet och förhoppningsvis ger det patienten ett inflytande 

som ger honom eller henne möjligheter till förbättrad hälsa (Emami et al. 2001).  

 

Människans livsvärld  
För att förstå de olika människor som finns att möta i vården anser Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) att sjuksköterskan bör ha ett 

livsvärldsperspektiv, vilket i stort innebär att människans vardagsvärld och dagliga 

tillvaro uppmärksammas. Vidare anger författarna att för att kunna ge en god 

omvårdnad av patienterna som finns i både sluten- och öppenvården bör 

sjuksköterskan ta tillvara på och ha kunskap om den enskilda människans 

upplevelser och erfarenheter. Detta får sjuksköterskan enligt Dahlberg et al. (2003) 

genom att lyssna till patienten och försöka förstå vad denna anser som 

välbefinnande. Lyckas detta och sjuksköterskan får en inblick i patientens livsvärld 

kan en mer individanpassad vård erbjudas. Dahlberg et al. (2003) menar också att 

det är viktigt att inte ha för mycket förkunskap om patienten för att undvika riskerna 

att ha förutfattade meningar om denne. Detta kan vara ett problem vid mötet med 

människor från olika kulturer, då varje människa uppfattar och utövar sin kultur på 

sitt sätt (a.a).   

 

Mötet med människor från andra kulturer i den svenska vården 
Enligt Dahlberg et al. (2003) krävs en god vårdrelation för att uppnå en individuell 

omvårdnad som främjar hälsan. De menar att det finns många orsaker till brister i 

vårdrelationen, en av dessa är bristen på tid och en annan att patienten gör vårdaren 

osäker, vilket i sin tur leder till att sjuksköterskan inte vågar möta patienten. 

Dahlberg et al. (2003) påstår även att det är viktigt att få en bra början i mötet med 

patienten för att den fortsatta vården ska vara så bra som möjligt och inge den 

trygghet som behövs. Sjuksköterskan behöver vara öppen för det patienten har att 

säga, respektera dennes tankar och tro och det är viktigt att det finns en ömsesidig 

respekt och tillit (a.a). För att detta skall kunna uppnås i vården av människor med 

en annan kulturell bakgrund behöver sjuksköterskan ha en kunskap om patientens 

och dess närståendes kulturella värderingar och tro (Lundberg, 2000).   

 

I vården av människor med en annan kultur är det också viktigt att tänka på att de 

redan kan ha en tanke om hur vården ska vara, och hur den svenska vården skall ta 

emot dem (Heikkilä & Ekman, 2000). Heikkilä och Ekman (2000) kommer i sin 

studie fram till att dessa förutfattade tankar kan leda till att en redan negativ 

inställning bara fortsätter att utvecklas negativt även om patienten själv upplever 

vården som bra. De visade på att patienterna många gånger satte sitt eget land 

främst och att detta kunde göra mötet med den svenska vården negativ, eftersom 
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patienten alltid jämförde vad som gjordes med vad hon/han ansåg skulle ha gjorts i 

dennes hemland. De för fram att detta berodde på att patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna från deras hemland var bättre på att tillgodose en god omvårdnad 

än vad de svenska sjuksköterskorna var. Detta gjorde enligt Heikkilä och Ekman 

(2000) att de svenska sjuksköterskorna kunde försöka hjälpa patienten, men denne 

blev trots det aldrig riktigt nöjd. 

 
Kommunikation  
Kommunikation enligt Hanssen (2007) innebär ett utbyte av samtal mellan 

individer och grupper, hon menar att det sker genom ett språk som innehåller 

symboler. Dessa symboler medför enligt henne en kombination av verbal- och icke-

verbal kommunikation och det är viktigt att ha kunskap om detta. Hanssen (2007) 

menar också att detta utbyte av samtal är beroende av både språk och kultur och 

varierar från individ till individ (a.a). Enligt Kihlgren, Johansson, Engström och 

Ekman (2000) är kommunikationen personinriktad och/eller samtalsinriktad och det 

kan många gånger vara svårt att förstå en annan människa. Kihlgren et al. (2000) 

menar också att den icke-verbala kommunikationen, det personen för fram med 

gester och miner, läggs samman med den verbala kommunikationen, det personen 

säger, i ett samtal och det är häri det kan bli missförstånd och problem. Vidare anser 

Kihlgren et al. (2000) att det är viktigt att sjuksköterskan visar med sitt kroppsspråk 

att hon litar på patienten och lyssnar på denna för att få ett utbyte och en 

välfungerande relation. En bra kommunikation är en början till ett bra vårdtillfälle 

där både sjuksköterska och patient förstår varandra, känner trygghet och 

engagemang (a.a). Hanssen (2007) anser att den icke-verbala kommunikationen 

många gånger förmedlar en ärligare bild av vad människan verkligen säger, detta 

eftersom vi inte kan kontrollera detta på samma sätt som den verbala 

kommunikationen. Ju större skillnader det är mellan de två parternas olika kulturer 

desto svårare blir det att tolka vad som verkligen sägs, och risken är då stor att det 

uppkommer missförstånd (a.a). 

 

Enligt Hanssen (2007) kan bristande kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska inge en känsla av osäkerhet hos både sjuksköterskan och patienten. 

När patienten inte förstår fullt ut vad som sägs blir samtalet automatiskt mer 

centrerat till det negativa, det jobbiga och detta kan göra att patienten uppfattar sin 

sjukdom eller vårdupplevelse som värre än vad den egentligen är (a.a). Hanssen 

(2007) anser att om patienten inte kan uttrycka sig och känna att den han/hon 

försöker förklara för inte förstår, kan det ge en känsla av otillräcklighet och 

isolering. Patienten som inte talar det verbala språket, och inte heller det icke-

verbala, på samma sätt som sjuksköterskan blir därmed utlämnad till sig själv och 

sina egna tankar. Det kan också infinna sig en känsla av att varken en själv eller ens 

tankar och kunskap längre är värda lika mycket, vilket kan leda till en ohälsosam 

vårdsituation (a.a).  

 

Kommunikation är som Kihlgren et al. (2000) och Hanssen (2007) påpekat så 

mycket mer än bara ett muntligt samtal, men Angel och Hjern (2004) för fram att 

just språket kan ha stor betydelse inom vården av patienter med en annan kultur. 

Det är många gånger en orsak till att patienterna inte förstår vad sjuksköterskan 

säger. Detta leder till osäkerhet både hos patient och sjuksköterska och det blir svårt 

för sjuksköterskan att vårda patienten på ett bra sätt som främjar välmående (a.a).  
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Närstående 
Lundberg (2000) anser att möten med patienter från andra kulturer också innebär ett 

möte med dess närstående, detta då det i vissa kulturer är av stor vikt att den egna 

familjen tar hand om sina anhöriga då någon av dessa är sjuk. Att ta hand om sina 

föräldrar är ett tecken på tacksamhet och en viktig del av deras tro på familjen. För 

dem är det därmed mycket betydelsefullt att hälsa på när någon ligger på sjukhus 

(a.a). Att inte få ha sin familj hos sig kan enligt Lundberg (2000) inge en känsla av 

ohälsa, för att patienterna inte omges av den kärlek och lycka som familjen ger. 

Familjerna är också många gånger stora och tanken är att alla ska få följa med och 

möta den sjuke (a.a).   

 

Lundberg (2000) hävdar också att det kan bli problem då anhöriga kan bestämma 

över huvudet på den som är sjuk och sjuksköterskorna ställs inför dilemmat om hur 

de ska fullfölja sitt arbete som vårdare av den sjuke (a.a). Även Hiekkilä och 

Ekman (2000) menar att de närstående har en stor påverkan på patienten. Ett 

exempel på detta är att även om patienten upplever att denne blivit väl bemött av 

den svenska sjukvården så kan han/hon ändå ha en negativ bild av vården. Detta i 

fall då patientens närstående blivit illa bemötta under sina möten med vården. Då 

kan detta föra med sig en misstro som påverkar även den enskilde patientens syn på 

vården och det vårdtillfälle som sker här och nu (a.a).  

 

Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensram som valts är Madeleine Leiningers teori ”Theory of 

Culture Care Diversity and Universality”, detta eftersom hon talar mycket om hur 

viktigt det är med en mångkulturell vård. Leininger (2002d) anser i sin teori att alla 

som kommer i kontakt med vården ska bemötas utifrån deras egen kultur. 

 

Leininger (2002a) tar upp att våra landgränser öppnas upp och det ger ett 

mångkulturellt samhälle som vi måste anpassa vården efter. Huvudbegreppet i 

teorin är transcultural nursing, med det menar Leininger (2002a) en mångkulturell 

vård, och hon anser att detta är vad vi bör sträva efter. Hon vill att vi ska ha en 

kulturellt baserad vård som strävar efter att behålla och/eller skapa hälsa och 

välmående hos individer, familjer och grupper. Tanken är att om vi kan möta 

patienterna så som de vill bli bemötta kan vi främja ett välmående och ett snabbare 

tillfrisknande.  

 

Leininger (2002c) har tagit fram en modell som hon kallar för ”The Sunrise 

Model”. Denna modell skall enligt henne användas för att upptäcka ny kunskap 

eller för att bekräfta kunskap du redan har om kulturell information. Modellen ger 

en helhetssyn av kulturen och människan, och hur kulturen påverkar människan, 

vad som är viktigt i mötet med patienten (a.a).  

 

Leininger (2002a) för också fram tanken om att det idag finns flera mötesplatser 

och möjligheter att möta människor från hela världen på, genom till exempel 

internet kan vi lära oss mer om människor från andra kulturer. Denna kunskap kan 

ge sjuksköterskan en möjlighet att bedriva en säker och meningsfull vård av 

människor med en annan kultur. Hon menar också att det i framtiden kommer att 

behöva vara krav på att alla sjuksköterskeutbildningar skall ha en mångkulturell 

inriktning (a.a).  
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av mötet med 

människor från andra kulturer i den svenska vården.  

 

METOD 

 

Arbetet är en kvalitativ litteraturstudie. Det innebär att vi systematiskt sökte 

litteratur som vi kritiskt granskade och sedan sammanställde inom det valda ämnet. 

Den kvalitativa inriktningen valdes då det innebär en tolkning av någons upplevelse 

(Forsberg & Wengström, 2003), i detta fall är det sjuksköterskans upplevelse som 

har studerats. 

 

Litteratursökning 
Vi använde oss av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) modell för 

litteratursökningen. Vilket innebar att först identifierades resurser och källor som 

kunde gå att använda i litteratursökningen. Sedan valdes de sökord som matchade 

syftet ut för att få fram den litteratur som stämde bäst överrens med vad arbetet 

skulle komma att handla om. Det var viktigt att välja ut vart sökningarna skulle 

genomföras utefter tanken om vad vi ville studera. Kvalitetsgranskning av 

artiklarna till analysen skedde enligt deras protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod som bland annat tar upp hur urvalet och metoden är 

beskriven. Resultatet ska vara överförbart, finns en teoretisk referensram och 

resultatet ska ha redovisats klart och tydligt (a.a).  

 

Litteratursökningen genomfördes i Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek utefter 

ett gemensamt upprättat system där vi använt sökorden i förutbestämda 

kombinationer. De databaser som användes vid litteratursökningen var Cinahl, 

Academic Search Elite, Elin@Blekinge och PubMed. De sökord som användes i 

olika kombinationer var communication, culture, immigrants, language, nursing, 

Sweden och transcultural nursing. De har alla funnits i förklaringen av svenska 

MeSH termer. Dessa sökord och de olika kombinationerna användes i alla databaser 

och de användes ihop med den booleska söktermen AND. Artiklarna skulle utgå 

från Sverige, och det gjorde att Sweden ingick i alla sökningar. De olika 

sökningarna i databaser presenteras i bilaga 1. Det gjordes också en manuell 

sökning som inte gav fler artiklar då de föll utanför inklusionskriterierna.  

 

De artiklar som hittades lästes igenom av båda författarna för att få en uppfattning 

om ifall det var en artikel som stämde överrens med syftet. Vissa artiklar valdes 

bort då de innehöll någon av de exklusionskriterier som var bestämda. Någon 

försvann också efter kvalitetsgranskningen. Sex artiklar valdes ut och är 

representerade i analysdelen. De artiklar som använts i analysen finns presenterade i 

bilaga 2.  

 
Inklusionskriterier  
Inklusionskriterier var artiklar utgivna mellan åren 2000-2007 och artiklar skrivna 

på engelska och svenska. De skulle även vara gjorda i Sverige, vara vetenskapliga 

och kvalitativa.  
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För att artiklarna skulle anses som vetenskapliga har författarna till denna studie 

utgått från Hansons (2006) beskrivning av vad en vetenskaplig artikel är. Hanson 

(2006) menar att en vetenskaplig artikel skall innehålla väl och detaljerat beskrivna 

delar i form av abstract, introduktion, metod, resultat, diskussion, acknowledgement 

och referenser. Dessa delar skall också stämma väl överrens med varandra och visa 

på en helhet. Artikeln skall också vara publicerad så att alla kan ta del av den (a.a).  

 

Exklusionskriterier  
Artiklar som berörde barn och ungdomar, artiklar som var särskilt inriktad på en 

religion eller kultur och artiklar från patientens perspektiv.  

 

Analysmetod 
Analysmetoden som användes var en innehållsanalys så som den var beskriven av 

Graneheim och Lundman (2004). Deras innehållsanalys baserade sig på tanken om 

en kvalitativ studie vilket stämde överrens med tankarna om att få en ökad 

förståelse för sjuksköterskans upplevelser. Metoden byggde på fem steg som gåtts 

igenom för att analysera de sex artiklar som framkommit under litteratursökningen. 

 

Graneheim och Lundman (2004) menade att det första steget var att avgöra ifall 

analysen skulle vara på det manifesta eller latenta i texten. Det manifesta är vad 

som verkligen står och en analys av det uppenbara. Det latenta är en analys av 

tolkningen av det som inte sägs rakt ut. Det är de underliggande tankarna som är 

viktiga här (a.a). Vi valde att analysera det manifesta i texten för att inhämta 

kunskap om sjuksköterskornas upplevelser av mötet med människor från andra 

kulturer.  

 

Innan vi fortsatte till nästa steg i analysmodellen så läste båda författarna igenom 

artiklarna flera gånger för att få en djupare kunskap om dem. Vi antecknade enligt 

oss viktiga meningar och små kommentarer i marginalerna av texterna, som vi 

sedan diskuterade gemensamt. Dessa tankar hade vi med oss när vi gick vidare till 

steg två i analysmetoden.  

 

Under detta andra steg läste vi igenom artiklarna var för sig en gång till, och denna 

gång markerades meningsenheter. Meningsenheter enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innebar att vi tog fram det relevanta i texten som stämde överrens med syftet 

(a.a). Dessa diskuterades och skrevs ner i Word exakt så som det stod i texten. Vi 

satte oss sedan under det tredje steget var för sig igen och kortade ner 

meningsenheterna och översatte dessa till svenska i en kondensering, vilket 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver som en minskning av meningsenheten, 

men det viktiga sammanhanget skulle fortfarande finnas kvar. Denna kondensering 

övergick sedan i en gemensam kodsättning som var det fjärde steget enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Vi bestämde flera ord eller innebörder som fick 

motsvara koderna, dessa fick en varsin bokstav A-F. Det femte steget innebar att 

dessa koder jämfördes och flera liknande bildade en subkategori, dessa samlades 

sedan under två större kategorier (a.a). Dessa kategorier och subkategorier 

motsvarar rubrikerna i resultatet. Inga data fick hamna emellan två kategorier eller 

kunna passa in i flera kategorier. Graneheim och Lundman (2004) påpekar dock att 

det kan vara svårt att göra kategorier där inget hamnar emellan när det gäller en 

analys av människors upplevelser då de många gånger kan ligga nära varandra och 

vara svåra att tolka. De beskriver också ett sätt av användning av teman istället för 

kategorier, men detta passade bättre till analyser av det latenta i texten (a.a), och vi 
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valde därför att arbeta med kategorier. Ett exempel på hur vår analys gått till 

illustreras i tabell 1.  

 

Tabell 1: Analys efter Graneheim och Lundmans (2004) modell för innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategorier Kategori  
 
They felt need to 
be prepared for the 
views of different 
cultures and 
religions on, for 
example, health, 
illness, and death.  
(Lundberg, 
Bäckström & 
Widén, 2005). 
 

 
Sjuksköterskorna 
upplevde att de 
behövde kunskap 
om olika kulturers 
syn på t.ex. hälsa.  

 
A  
kunskap om 
andra kulturer  

 
Kunskap om andra 
kulturer och sin egen 
kompetens. 

 
Att se 
möjligheterna 

You need to have 
knowledge about 
yourself. I can’t be 
more close to 
anyone else than I 
can to myself. 
(Sahlsten, Larsson, 
Plos & 
Lindencrona, 
2005). 
 

Du måste ha 
kunskap om dig 
själv, jag kan inte 
vara närmare 
någon annan.  

A 
kunskap om 
dig själv 

Kunskap om andra 
kulturer och sin egen 
kompetens. 

Att se 
möjligheterna 

Experience of war 
is one such event; 
therefore, knowing 
the patient’s 
birthplace is an 
important part of 
the ethnohistory. 
(Gebru, Åhsberg & 
Willman, 2007). 
   

Patientens 
erfarenheter av 
krig var enligt 
sjuksköterskorna 
viktigt att veta, av 
stor vikt att ha 
kunskap om 
födelseplats.  
 

B 
känna 
patienten  

Dokumentation – för att 
kunna möta patienten  

Att se 
möjligheterna 

Because of 
language barriers 
between staff at 
the emergency 
services centre 
and migrants, the 
ambulance did a 
lot of non-
emergency runs. 
(Hultsjö & Hjelm, 
2005). 
 

Upplevelsen av 
språksvårigheter 
mellan personal 
och invandrare 
gjorde att 
ambulansen 
många gånger 
gjorde onödiga 
utryckningar. 

D  
Språksvårigh
eter 

Kommunikationsproble
m 

Att uppleva 
svårigheter 

Not speak 
Swedish it was 
difficult to have 
good contact with 
them and give 
care that fits the 
individual. 
(Lundberg, 
Bäckström & 
Widén, 2005). 

Det var svårt att 
ge en individuellt 
anpassad vård 
till de som inte 
talade svenska. 

D 
Språksvårig
heter  

Kommunikationsproble
m 

Att uppleva 
svårigheter 
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i två kategorier, att uppleva svårigheter och att se 

möjligheterna. Kategorierna motsvarar sjuksköterskornas mest centrala upplevelser 

och de innefattar tre underkategorier vardera. Resultatet innehåller också citat för 

att lättare inge en förståelse om vad huvudsyftet med texten är. Citaten är på 

engelska och därmed inte översatta.  

 

Att uppleva svårigheter 
I mötet med människor från andra kulturer i den svenska vården upplevde 

sjuksköterskorna att det fanns svårigheter att ta sig an för att kunna tillgodose en 

god och individuell omvårdnad för alla sina patienter.  

 

Bristande kunskap om olika kulturer 
Bristande kunskap hos sjuksköterskan om andra kulturer, men också hos 

patienterna kunde vara ett hinder för en god sjukvård och däri omvårdnad (Hultsjö 

& Hjelm, 2005).  

 

”Limited knowledge about behaviours related to different cultures 

sometimes causes difficulties for health care staff when being 

confronted with different cultural traditions and ceremonies.” (Hultsjö 

& Hjelm, 2005 s. 280). 

 

Sahlsten, Larsson, Plos och Lindencrona (2005) menade att den bristande 

kunskapen hos sjuksköterskorna hade att göra med att de arbetat på ett visst sätt 

under en lång tid, och att de inte klarade av att förändra sig och därmed förnya sina 

kunskaper om mångkulturell vård (a.a).  

 

I vården av människor med en annan kulturell bakgrund än vad sjuksköterskan 

tidigare kommit i kontakt med i den svenska vården visade det sig att 

sjuksköterskorna upplevde att det behövdes kunskap om olika kulturer och dess 

olikheter. Om inte detta fanns kunde det ge en bristande omvårdnad (Lundberg, 

Bäckström & Widén, 2005). Sahlsten et al. (2005) visar i sin studie att det var 

betydelsefullt att sjuksköterskorna hade en sådan kunskap att de kunde stå på sig i 

omvårdnadsfrågor och låta patienten vara med och bestämma även om detta 

motsågs av den kultur patienten kom ifrån.  

 

Sjuksköterskorna upplevde även att de många gånger hade för lite kunskap om 

olika kulturer och traditioner (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). Detta kunde 

också påvisas av det som Ozolins och Hjelm (2003) fått fram, att sjuksköterskorna 

hade svårt att förstå patienternas upplevelser av krig och hot, och hur detta 

påverkade dem idag. Sjuksköterskorna i Lundberg et al. (2005) studie upplevde 

också att de saknade kunskap om hur patienten och dess anhöriga ville ha det vid ett 

eventuellt dödsfall (a.a). 

 

Sjuksköterskorna i Ozolins och Hjelms (2003) studie menade att en svårighet också 

var att många invandrare hade en bristande kunskap om vilken vårdinrättning de 

skulle söka sig till när de var sjuka. De hade dålig kunskap om hur den svenska 

vården såg ut och var upplagd, vilket kunde försvåra mötet med vården. Detta 

kunde enligt sjuksköterskorna leda till att fel resurser i form av till exempel en 
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ambulans användes till en patient som egentligen inte behövde den. 

Sjuksköterskorna upplevde det också som svårt när patienterna inte hade med sig de 

rätta papper som behövdes för att få vård (a.a).  

 

Flera av sjuksköterskorna som Hultsjö och Hjelm (2005) intervjuat hade mött 

asylsökanden som litade på att de genom sjukvården skulle hitta en orsak till att få 

stanna i Sverige, många asylsökanden hade också fått detta råd av olika advokater. 

Sjuksköterskorna hade tagit hand om patienterna när de försökt begå självmord i ett 

försök att få stanna. Vidare upplevde sjuksköterskorna i Hultsjö och Hjelms (2005) 

studie att detta var väldigt svårt att hantera och de visste inte hur de skulle föra detta 

vidare. Sjuksköterskorna talade även om att detta var ett problem som gjorde att de 

förlorade tilltron till samhället (a.a). 

 
Mötet med människor från andra kulturer  
Det kunde finnas en förutfattad mening hos sjuksköterskorna om hur vissa patienter 

skulle vara. Detta visade sig genom att många talade om hur deras uppfattning om 

olika kulturer hade förändrats under åren när det mött patienter med en annan 

kulturell bakgrund än de själva (Ekblad et al. 2000).  

 

”In the multicultural encounter there is a risk that things are taken for 

granted: there are opinions and attitudes, for example, how people from 

different cultures should behave.” (Ekblad et al. 2000 s. 627). 

 

Det finns mycket som skiljer kulturer åt och sjuksköterskorna talade om många 

svårigheter när dessa skillnader möter varandra i vården. En av dessa svårigheter 

beskrev sjuksköterskorna som Hultsjö och Hjelm (2005) intervjuat, att det i vissa 

kulturer är mannen som ska ha all kontakt i mötet med auktoriteter så som sjukvård 

och polis. Detta kunde bli ett stort dilemma för sjuksköterskan när det var kvinnan 

som var sjuk och hon som behövde bli undersökt. I andra kulturer var det också 

vanligt att läkaren sågs som överstående alla andra. Detta hade i många fall lett till 

att patienten och dess anhöriga endast talade med läkaren och inte litade på 

sjuksköterskan. Detta kunde ge stora brister i omvårdnaden enligt sjuksköterskorna, 

eftersom att de inte lyssnade på vad sjuksköterskan sa om vad som skulle göras och 

hur det skulle utföras (a.a). Ozolins och Hjelm (2003) påpekade också att 

sjuksköterskorna många gånger upplevde det som att patienterna undanbad sig hjälp 

endast för att den som skulle hjälpa dem var kvinna och sjuksköterska (a.a).  

 

Den annorlunda syn som finns om två uttalade könsroller har sjuksköterskorna 

upplevt som jobbigt i mötet med patienter från en annan kultur i flera artiklar 

(Hultsjö & Hjelm, 2005; Lundberg et al. 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). 

Sjuksköterskorna i Hultsjö och Hjelm (2005) och Lundberg et al. (2005) artiklar 

påtalade att många av deras patienter med en annan kulturell bakgrund ville bli 

vårdade av en sjuksköterska av ett särskilt kön. Det var oftast viktigast att kvinnor 

vårdades av kvinnor. Ozolins och Hjelm (2003) fann i sin studie att 

sjuksköterskorna inte bara såg detta som ett problem för deras yrkesgrupp, utan de 

upplevde även svårigheter när de skulle försöka hitta en läkare som var av det kön 

som krävdes.  

 

En annan skillnad som sjuksköterskorna påpekade var antalet närstående som fanns 

vid patientens sida och hur involverade de var i vården (Lundberg et al. 2005; 

Ekblad et al. 2000). Många sjuksköterskor upplevde att den stora mängden 

närstående störde på avdelningarna, de var många gånger väldigt högljudda, de 
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ringde mycket och uppehöll sig i både patientrum och korridorer (Ozolins & Hjelm, 

2003). Den stora mängden närstående gjorde också att många sjuksköterskor 

upplevde det som problematiskt när de var tvungna att ta hand om både patienten 

och dess närstående. Detta ansågs ta viktig tid från de andra patienterna (Hultsjö & 

Hjelm. 2005). 

  

Sahlsten et al. (2005) och Ozolins och Hjelm (2003) observerade att närstående i 

flera fall kunde bestämma över huvudet på den som var sjuk och sjuksköterskorna 

kände då att de ställdes inför dilemmat om hur de skulle fullfölja sitt arbete som 

vårdare av den sjuke. Ozolins och Hjelm (2003) framhävde också att 

sjuksköterskorna upplevde att de ibland hamnade i konflikter med de närstående om 

vilken vård som var bäst för patienten (a.a). 

 

Många patienter med en annan kultur reagerade och uttryckte sig inte heller på det 

sätt som sjuksköterskorna tidigare mött i vården, och detta gjorde att 

sjuksköterskorna blev osäkra i detta möte (Hultsjö & Hjelm, 2005). Lundberg et al. 

(2005) beskrev att sjuksköterskorna också uppfattade det som att patienterna till 

exempel erfor och uttryckte smärta på ett annorlunda sätt, vilket sjuksköterskorna 

upplevde som svårt att bemöta.  

 

Kommunikationsproblem  
Kommunikationsproblem belystes i alla de studerade artiklarna och hade en stor 

inverkan på mötet med människor från en annan kultur (Ekblad et al. 2000; Gebru, 

Åhsberg och Willman, 2007; Hultsjö & Hjelm, 2005; Lundberg et al. 2005; Ozolins 

& Hjelm, 2003; Sahlsten et al. 2005).  

 

”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 an opinion because of the communication barriers.” (Hultsjö 

& Hjelm, 2005 s. 281).  

 

Problemen började redan när personen som inte kunde tala svenska ringde till 

vårdenheten. Sjuksköterskorna ansåg att det varit svårt att avgöra ifall den som ringt 

behövde hjälp eller hade klarat av att hjälpa sig själv, på grund av att de inte förstod 

varandra över telefonen. Detta gjorde till exempel att många ambulanser skickades 

iväg i onödan (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

 

När patienten väl kommit till vårdinrättningen fortsatte oftast språkproblemen. De 

förekom mellan personal och patient, men också mellan personal och närstående. 

Detta gjorde att många sjuksköterskor kände att de inte fick fram den information 

de hade att ge till patienterna vilket i sig kunde göra patienterna oroliga (Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Lundberg et al. 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). Ozolins och Hjelm 

(2003) hävdade också att sjuksköterskorna upplevde det som svårt att avgöra om 

patienten hade sänkt medvetandegrad eller helt enkelt inte förstod språket när de 

inte svarade på frågor. Detta kunde enligt sjuksköterskorna göra att patientens 

skador ökade då de tolkat fel och tagit förgivet att patientens problem var att den 

inte förstod svenska och den därmed inte fått hjälp så fort som det hade behövts 

(a.a).  

 

Sjuksköterskorna ansåg att de hade för lite tid att kommunicera med sina patienter 

(Sahlsten et al. 2005) och sjuksköterskorna som Lundberg et al. (2005) har 

intervjuat upplevde att det var ännu svårare att förstå vad utlandsfödda patienter sa 
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och vad de menade med sitt kroppsspråk. Lundberg et al. (2005) förde också fram i 

sin studie att det ansågs vara svårt att ge en tillfredsställande individuell vård till 

patienter som inte förstod språket. Främst för att de inte själva kunde tala om hur de 

ville bli omvårdade (a.a).  

 
För att förbättra kommunikationen med patienter från en annan kultur i den svenska 

sjukvården finns det möjlighet att ta hjälp av en tolk. Sjuksköterskorna beskrev 

också att de i många fall även använt närstående som tolkar. De ansåg att det vid 

flera tillfällen varit jobbigt att använda närstående som tolkar då de inte litade på att 

denne översatte allt, och kanske inte heller förstod allt som sades (Ekblad et al. 

2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). Det fanns också tillfällen då 

sjuksköterskorna upplevde att anhöriga struntade i att föra frågan vidare till 

patienten och själv svarade (Ozolins & Hjelm, 2003).  

 

Sjuksköterskorna ansåg att det kunde vara svårt att hitta en professionell tolk, och 

även om det fanns tillgång till en kunde det bli problem (Lundberg et al. 2005). 

Sjuksköterskorna hade uppfattningen att det fanns många saker som behövde 

stämma för att patienten skulle kunna lita på tolken och tolksituationen skulle kunna 

vara en del av den goda omvårdnaden (Ozolins & Hjelm, 2003; Hultsjö & Hjelm, 

2005; Lundberg et al. 2005). Sjuksköterskorna som Ozolins och Hjelm (2003) 

intervjuat ansåg att de största problemen uppkom när tolken endast valdes utifrån 

vilket språk denne talade. De beskrev situationer som de upplevt, som att många 

patienter hade varit med om svåra saker, ibland på grund av olika minoritetsgrupper 

i landet de kom ifrån och när en person som kom från denna del av landet då skulle 

fungera som tolk kunde det leda till konflikter (a.a). Sjuksköterskorna beskrev 

också hur svårt det kunde vara att hitta en tolk av rätt kön (Hultsjö & Hjelm, 2005) 

och en tolk som hade kunskap om vård och sociala förhållanden (Lundberg et al. 

2005).  

 
Att se möjligheterna 
Denna kategori innehåller sjuksköterskornas upplevelser av hur de kunde förbättra 

sina möten med människor från andra kulturer i den svenska vården. Det ger en 

kunskap om vad som ansågs behövas för att kunna möta människor på ett värdigt 

och respektfullt sätt i vården. 

 

Kunskap om andra kulturer och sin egen kompetens 
För att sjuksköterskorna skulle kunna möta sina patienter på ett bra sätt upplevde de 

att de först själva måste förstå hur viktigt det var att ha kunskap om sina patienters 

bakgrund för att kunna förstå hur de upplevde att bli omhändertagna av andra samt 

möta den svenska vården (Gebru et al. 2007).  

 

”To become competent in the delivery of transcultural care, the 

students should recognize their own values and be open to cultural 

differences.” (Lundberg et al. 2005 s. 259). 

 

Sahlsten et al. (2005) förde fram sjuksköterskornas tankar om att de måste ha 

kunskap om hur viktigt det var att lyssna på sina patienter. Även Ekblad et al. 

(2000) och Lundberg et al. (2005) menade att det var viktigt att lyssna på sina 

patienter, men de förde också fram att sjuksköterskorna upplevde att detta fick en 

större roll i mötet med patienter från andra kulturer. Sahlsten et al. (2005) påvisade 

att sjuksköterskorna upplevde att kollegor som lyssnade och uppmärksammade 

patienterna gjorde dem mer deltaktiga i vården, på detta sätt lärde de känna 
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patienterna och fick dem att förstå och vilja hjälpa till. Det ansågs vara viktigt att 

skapa en trygg och tillitsfull relation med patienterna för att de inte skulle känna sig 

osedda eller att de var i vägen. Sjuksköterskorna som Ekblad et al. (2000) intervjuat 

talade om att de upplevde att det var viktigt att inte bara höra vad patienten sa, utan 

också kunna läsa av den icke-verbala kommunikation som hela tiden pågick mellan 

patient och sjuksköterska. Detta gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de var 

tvungna att ha kunskap om både verbal och icke-verbal kommunikation (a.a).   

 

Sjuksköterskorna upplevde att de redan hade en vetskap om att det finns många 

olika kulturer representerade i vårt samhälle. De ville ha mer kunskap att möta 

patienterna med en annan kultur på ett sätt som värdesätter människan som en unik 

individ (Ekblad et al. 2000; Lundberg et al. 2005). Sjuksköterskorna i Ekblad et al. 

(2000) studie ansåg att det var viktigt att ha kunskap om hur världen såg ut i stort, 

hur olika familjesituationer kunde se ut, samt att ha en viss kunskap om de 

religioner som finns representerade i världen. Det upplevdes också som 

betydelsefullt för sjuksköterskorna att få höra från patienterna och deras närstående 

om hur de ville bli bemötta, samt hur de hade upplevt tidigare vårdmöten, allt för att 

detta nya vårdmöte skulle bli så effektivt och värdefullt som möjligt (a.a).  

 

De sjuksköterskor som Lundberg et al. (2005) och Ekblad et al. (2000) intervjuat 

ansåg att de behövde inhämta mer kunskap om andra kulturer. Sjuksköterskorna 

upplevde att detta skulle kunna ske genom kurser, och att sjuksköterskeutbildningen 

blev mer inriktad mot mångkulturell vård.   

 

Dokumentation – för att kunna möta patienten  
Gebru et al. (2007) fokuserade på tanken att om sjuksköterskorna skulle kunna 

möta sina patienter på ett bra sätt behövde de ha kunskap om sin patients tro, tankar 

och kultur. På så vis kunde de planera en individuell vård som gynnade den 

enskilda individen.  

 

”The study findings indicated that nurses and physicians identified 

immigrant patients in an holistic manner by including factors 

describing the patient’s cultural background in their documentation in 

patients’ records.” (Gebru et al. 2007 s. 2062). 

 

Det visade sig också att sjuksköterskorna ansåg att det var av stor vikt att från första 

stund ha kunskap om var patienten var född och vad denna hade upplevt i sitt 

hemland (a.a). Sjuksköterskorna upplevde att de behövde ha kunskap om vad 

patienten talade för språk, hade upplevt och hur de utövade sin kultur för att kunna 

tillgodose ett bra vårdmöte. Hur kulturen kunde påverka människan i vården gav 

sjuksköterskorna ett exempel på. De berättade om en patient som vägrade att äta, 

vilket inte berodde på att patienten inte var hungrig. Orsaken var istället att det inte 

serverades någon mat som var tillagad eller av den sort som patientens kultur tillät 

(Lundberg et al. 2005).   

 

Dokumentationen är idag en viktig del av sjukvården, speciellt vid vård av patienter 

med en annan kultur. Detta gav en inblick i vem patienten var och hur denne ville 

ha det (Gebru et al. 2007). Gebru et al. (2007) har visat att dokumentationen om 

patientens kulturella bakgrund till en viss del är tillfredsställande i den svenska 

vården. Men det kunde alltid bli bättre, och det fanns faktorer som kunde påverka 

omvårdnaden på ett negativt sätt om de inte fanns dokumenterade (a.a).  
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Sätt att överbrygga hindren i mötet med människor från en annan kultur 
För att komma runt de problem som beskrivs i citatet nedan försökte 

sjuksköterskorna hela tiden förbättra mötet med patienterna som inte kom från 

Sverige och ett sätt som de försökte förbättra detta på var att komma på nya sätt att 

kommunicera. De kunde till exempel skriva ner viktiga ord på patientens språk som 

gjorde att de kunde förstå varandra lite bättre (Gebru et al. 2007).  

 

”Sometimes the staff felt frustration at not being able to help because of 

language barriers if they recognized the need to give support to the 

patient and his or her relatives.” (Ekblad et al. 2000 s 627).  

 

Sjuksköterskorna ansåg att de närstående vara mer delaktiga i vården av patienter 

med en annan kultur. De menade att detta kunde vara en möjlighet då de närstående 

kunde hjälpa till att förklara, underlätta och lära sjuksköterskorna hur deras 

närstående ville bli omvårdade (Ekblad et al. 2000).  Sjuksköterskorna upplevde 

också att närstående kunde vara till en viss hjälp vid tolkning mellan sjuksköterskor 

och patient. Även personal från en annan kultur användes som hjälp i förståelsen av 

patienterna. De kunde hjälpa till att tolka, men även att förklara och få andra 

sjuksköterskor att förstå hur omvårdnaden av patienterna från andra kulturer kunde 

gå till (Ekblad et al. 2000; Lundberg et al. 2005). 

 

DISKUSSION 

 

I metoddiskussionen kommer vi att diskutera den valda metoden, vad som varit bra 

och dåligt, vad som kan ha påverkat vårt resultat och vad vi hade kunnat göra 

annorlunda. 

 

I resultatdiskussionen kommer de mest intressanta delarna av resultatet att 

diskuteras och det kommer att föras fram vilken effekt resultatet kan komma att få i 

det fortsatta arbetet med mångkulturell sjukvård. Vi kommer att föra fram våra 

tankar om resultatet i förhållande till tidigare studier. Vi kommer också att utefter 

textanalysen att besvara det syfte som finns med studien. Resultatdiskussionen 

kommer att vara upplagd så att vi först gör en kort sammanfattning av resultatet och 

sedan diskuterar vad som framkommit och vilka slutsatser som kan dras av detta. 

En diskussion om vilken betydelse den teoretiska referensramen haft inom det valda 

ämnet kommer också att presenteras.   

 
Metoddiskussion 
Forsberg och Wengströms (2003) beskrivning av en kvalitativ litteraturstudie har 

visat sig vara en bra beskrivning av arbetsgången. Kvalitativ inriktning innebär att 

vi studerar människors upplevelser, vilket stämmer väl överrens med vårt syfte. Det 

är viktigt att komma ihåg att författarens egen påverkan måste uppmärksammas då 

den kan påverka resultatet i en viss riktning eftersom den kvalitativa ansatsen oftast 

innebär att studien bygger på intervjuer och observationsdokument. Forsberg och 

Wengström (2003) menade att studien borde grundas på aktuell litteratur vilket 

gjorde att vi begränsade oss till åren 2000-2007. Denna begränsning gjorde att vi 

endast fick fram sex stycken artiklar vilket vi ansåg kunde vara till en nackdel. Med 

vetskapen om hur lång tid det tar för vetenskapliga studier att produceras och 

publiceras gjorde vi ett försök att utöka detta tidsintervall med tanken om att vi 

ändå kunde få fram aktuell litteratur. Den nya sökningen innefattade artiklar utgivna 
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mellan åren 1997-2008, men detta genererade inte i ett större antal artiklar. Vi ville 

också belysa sjuksköterskornas upplevelser av mötet med människor från andra 

kulturer i vården och resultatet och antalet artiklar hade sett helt annorlunda ut ifall 

vi valt att göra studien efter patientens perspektiv.  

 

Sökorden valdes ut redan på engelska och skrevs sedan in i svenska MeSH där 

förklaringarna var de samma som vi tänkt oss. En felkälla som kan förekomma är 

att författarna endast sökt orden var för sig i svenska MeSH och inte sökt i de 

enskilda databasernas thesaurus. Orden har också kombinerats med den booleska 

söktermen AND. De har inte kombinerats med OR och/eller NOT vilket författarna 

är medvetna om kan ha gett ett mindre utfall än om dessa ord kombinerats eller 

använts båda två.  

 

Willman et al. (2006) beskriver hur viktigt det är att finna sökord som stämmer 

överrens med syftet så vi valde även en annan begränsning i form av att artiklarna 

var tvungna att vara inriktade på Sverige. Sverige valdes ut eftersom det är det land 

med dess kultur som vi är uppväxta i och troligtvis kommer att arbeta i framöver. 

Invandringen till Sverige ökar och det är därför intressant att se hur vården klarar av 

att hänga med i de stora förändringar som samhället står inför. Eftersom denna 

begränsning kan vara en orsak till det begränsade antal artiklar vi funnit så gjordes 

trots tanken om Sverige som utgångspunkt ett försök med andra nordiska länder. 

Norway och the Nordic Region (inte funnet som MeSH term) var de två vi försökte 

med, men detta gav inte heller ett större utbud av artiklar. Ett fjärde försök gjordes 

med ett tillägg av ord, men detta gynnade inte heller vår sökning. I bilaga 3 finns de 

sökningar som vi gjort utöver de som vi använt artiklar från. Fler artiklar hittades 

vid de utökade sökningarna, men de var alla tvungna att väljas bort då de handlade 

om barn, var ur patientperspektiv eller var från USA. USA valde vi bort för att det 

är ett land som enligt oss inte är jämförbart med Sverige på grund av dess storlek, 

syn på sjukvård och antalet människor med olika bakgrunder. Med ett större antal 

artiklar hade resultatet möjligtvis kunnat se annorlunda ut. Men vi tänker oss att 

bristen på artiklar kan tyda på att ämnet är rätt så outforskat, vilket stämmer 

överrens med vad Leininger (2002a) påpekat om att sjuksköterskorna borde forska 

mer inom detta område då de behöver mer kunskap (a.a). Med tanke på att de 

artiklar som vi har funnit är skrivna under 2000-talet kan vi kanske se en förändring 

i tanken om mångkulturell vård. Det engagerar fler människor idag och detta gör att 

det förhoppningsvis kommer att komma fler artiklar och forskning om detta 

framöver.  

 

Willman et al. (2006) rekommenderade att databaser skulle väljas efter vilka som 

kunde tänkas troliga att hitta artiklar i som motsvarade valt syfte. De databaser som 

vi använde innehåller tidskrifter och artiklar skrivna om omvårdnad och sjukvård 

vilket stämmer överrens med det valda syftet. Vi anser att valet av databaser varit 

bra, men vi har upplevt att det ibland varit svårt att söka i dem då de varit upplagda 

på ett sätt som för oss var svårt att få grepp om. Vid användning av andra databaser 

hade resultatet kanske sett annorlunda ut. Vid de olika sökningarna fick vi många 

gånger fram samma artiklar, vilket gjorde att de automatiskt valdes bort när vi sökte 

i en ny databas. En av de artiklar som använts är inte baserad på intervjuer vilket 

gör att resultatet kan vara otillförlitligt. Men då denna studie handlade om vad 

sjukvårdspersonalen antecknade i patientjournalen om patientens bakgrund, kultur 

och tankar så ansågs den vara av stor vikt då det framkommit i de andra studier som 

använts i analysdelen hur viktigt det var för sjuksköterskorna att ha en förkunskap 

om sina patienter. Trots att dokumentationen kanske inte speglar sjuksköterskornas 



 16 

exakta upplevelser så anser vi att vad de väljer att anteckna om sina patienter 

speglar det de själva har lagt märke till, anser är viktigt att kollegorna får reda på 

samt själva hade velat veta innan de mötte patienten.   

 

Analysmetoden baserar sig på Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

innehållsanalysen. Resultatet hade möjligtvis kunnat se annorlunda ut om annan 

analysmetod valts. Hur deras innehållsanalysmetod skall tolkas är också en fråga 

som kan förändra resultatet och något som flitigt diskuterats. Vi har sett deras 

beskrivning som en fem stegs metod som vi följt så noggrant som möjligt. Det var 

enligt oss en välförklarad modell som var lätt att följa under analysarbetet så som vi 

förstått det. Vi anser att modellen hjälpte oss att sammanställa och analysera 

texterna som vi hittat och analysen blev välstrukturerad. Om författarna haft en 

bättre förförståelse om analysmetoder hade tolkningen av både modell och analys 

kunnat se annorlunda ut. Då artiklarna som använts är på engelska och vi under 

kondenseringen översatt och kortat ner meningsenheterna till svenska finns en risk 

för feltolkning. Vid sammanfattningen finns också alltid en risk att relevant 

kunskap försvinner, eller inte tolkas så som det är tänkt att det bör tolkas.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av mötet med 

människor från andra kulturer i den svenska vården. Analysen visade att 

sjuksköterskornas upplevelser av bristande kunskap inom olika områden påverkade 

detta mötet. Det visade sig även att sjuksköterskorna upplevde svårigheter och 

möjligheter i detta möte. Svårigheter i form av kommunikation, problem med att 

patienterna inte kunde det svenska språket och att de inte visste hur de skulle 

bemöta patienterna. Upplevelserna av möjligheter visade sig i form av hur de kunde 

gå runt svårigheterna, med till exempel hjälp av personal med en annan kulturell 

bakgrund. Resultatet som framkommit har stämt överrens med det som författarna 

upplevt i samband med egna möten med människor från andra kulturer i den 

svenska vården.  

 

I resultatet framkom hur svårt sjuksköterskorna upplever att det är att avgöra hur 

sjuk någon från en annan kultur verkligen är (Hultsjö & Hjelm, 2005). Det ansågs 

också vara svårt att avgöra om patienten inte svarade på tilltal för att den inte 

förstod eller för att den hade en sänkt medvetandegrad (Ozolins & Hjelm, 2003). 

Det visade sig också att sjuksköterskorna upplevde att patienterna erfor smärta på 

ett annat sätt än vad de var vana vid (Lundberg et al. 2005). Sverige har en stor 

invandring (Migrationsverket, 2007) som sjuksköterskorna kan komma i kontakt 

med genom vården. Den stora invandringen och sjuksköterskornas känsla av 

osäkerhet i mötet med människor från andra länder kommer att påverka vårdandet. 

Detta kommer att påverka många människor då vi även har en vetskap om att 

många invandrare faktiskt drabbas av sjukdom när de kommit till Sverige 

(Klinthäll, 2007; Angel & Hjern 2004). Detta hävdar även Hjelm (1998) i sin 

avhandling, hon menar att utlandsfödda söker och behöver mer vård än svenskfödda 

i Sverige (a.a). Sjuksköterskornas upplevelser av hur svårt det kan vara att avgöra 

hur sjuk någon verkligen är och hur många invandrare, asylsökande och flyktingar 

som faktiskt söker vård måste tas i beaktande när vi läser vad lagarna säger om 

vården av människor med en annan kultur. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) anger att alla människor mer eller mindre ska ha rätt till vård och att de 

ska bemötas efter tanken om alla människors lika värde (a.a). De som inte fått 

uppehållstillstånd i Sverige har däremot bara rätt till akut sjukvård (Socialstyrelsen, 

1995), och illegala flyktingar har endast rätt till mycket akut sjukvård, som de i 
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många fall får betala för själva (Angel & Hjern, 2004). Någon skall möta de här 

människorna och det är väsentligt att bestämma hur det ska avgöras vem som 

verkligen är i behov av enbart akut sjukvård då detta upplevts som svårt av 

sjuksköterskorna. Att behöva avgöra och ifrågasätta vem som har rätt till vård 

kommer att påverka sjuksköterskans möte med människor från en annan kultur då 

hon hela tiden är tvungen att ifrågasätta hur sjuk någon verkligen är. Frågan är hur 

det är meningen att lagen skall följas, och vem som skall ha på sitt samvete att 

avgöra vem som har rätt till vård i Sverige och vem som inte har det. Detta kan 

innebära att sjuksköterskorna upplever en osäkerhet om hur de ska bedriva sitt 

arbete med människor från en annan kultur. Eftersom hon som tidigare framkommit 

upplever att patienterna erfar och visar känslor för smärta och sjukdom på ett annat 

sätt än vad sjuksköterskan är van vid. Med tanke på att lagen (SFS 1982:763) anger 

att vården skall ges med respekt och tanken om alla människors lika värde, kan vi 

också fråga oss hur sjuksköterskorna som arbetar för att hjälpa alla, skall kunna 

försvara att hon enbart kan hjälpa denna människa om den är i behov av enbart 

akutsjukvård. Vi kan också få en förståelse för hur svårt det kan vara att arbeta som 

sjukvårdspersonal i dessa lägen, och vilka stora krav det ställs på dem. Detta är 

något som även författarna upplevt i sitt arbete inom vården, hur svårt det kan vara 

att slitas mellan viljan att hjälpa alla och vetskapen om att detta inte är möjligt.  

 

Sjuksköterskorna i analysen kände sig även osäkra på hur de skulle bemöta 

patienter med en annan kulturell bakgrund i vården och ville ha mer kunskap om 

detta (Lundberg et al. 2005; Ekblad et al. 2000). Detta stämmer överrens med vad 

Lundberg (2000) och Hjelm (1998) fört fram i sina studier om hur viktigt det anses 

vara att ha kunskap om patienterna och de närståendes kulturella uppfattning då 

detta påverkar vården (a.a). Vikten av att som sjuksköterska inneha kunskap 

återspeglas också i den etiska koden för sjuksköterskor (ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor, 2007). Där anges det att sjuksköterskan ansvarar för att värdera sin 

egen kompetens för att kunna känna sig trygg i den situation som kan uppstå och 

för att hon skall kunna känna sig säker i sitt uppträdande, vilket ska främja 

allmänhetens tillit (a.a). Om vi sätter denna vetskap i samband med det Dahlberg et 

al. (2003) skriver om bristen på tid och att patienterna gör sjuksköterskorna osäkra 

som två orsaker till en bristande vårdrelation, kan vi anta att vårdrelationen med 

patienter med en annan kulturell bakgrund i vården många gånger blir sämre än vid 

vård av någon med samma eller liknande kulturella bakgrund som vårdaren. Detta 

kan innebära problem och en krävande arbetssituation för sjuksköterskan eftersom 

hon arbetar efter den etiska koden (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007) och 

själv vill känna att hon har den kunskap som krävs (a.a). Om ingen i vårdteamet 

känner att de har den kunskap som fordras för att möta människor med en annan 

kulturell bakgrund, hur ska de då kunna försvara att det är de som ska ta hand om 

just denna patient? Detta kan ge sjuksköterskorna en känsla av otrygghet i sitt 

arbete, och en vetskap om att de behöver mer kunskap för att kunna tillgodose ett 

bra och tillitsfullt vårdmöte som kan inge ett förtroende som patienten kan föra 

vidare till sina närmaste.  

 

Analysen visade att sjuksköterskorna också ansåg att det var viktigt att försöka 

förstå den enskilda individens livsvärld. De menade att kunskap och förståelse om 

vad människan tidigare har upplevt är en viktig del i det fortsatta mötet med vården 

(Emami et al. 2001; Sahlsten et al. 2005). Tanken om människans livsvärld nämner 

även Dahlberg et al. (2003) som en viktig del av vården. De menade att det krävs en 

kunskap om patientens livsvärld för att tillgodose en individuell omvårdnad. Även 

den etiska koden (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007) för fram att 
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sjuksköterskorna skall tillstå med en omvårdnad som respekterar alla människors 

värderingar, trosuppfattningar och kulturella behov och som motsvarar de 

mänskliga rättigheterna (a.a). Att bemöta patientens livsvärld kan vara svårt i 

vanliga fall, men det blir ännu svårare när sjuksköterskan inte förstår vad patienten 

försöker förklara och tala om för henne, vilket många gånger är fallet vid mötet 

med patienter från en annan kultur. Den bristande kunskapen, här i form av 

okunskap att kommunicera med någon som inte talar samma språk som 

sjuksköterskan, har därmed påverkat vården på ett negativt sätt.  

 

Kommunikationen har i analysarbetet visat sig vara en viktig del av vårdandet 

enligt sjuksköterskorna. Det har också framkommit att det upplevs som ett stort 

problem i mötet med patienter från en annan kultur, då sjuksköterskorna varken har 

kunskap om den verbala eller icke-verbala kommunikationen som pågår. 

Kommunikation som ett problem har visat sig i flera artiklar från resultatet (Ekblad 

et al. 2000; Gebru et al. 2007; Hultsjö & Hjelm, 2005; Lundberg et al. 2005; 

Ozolins & Hjelm, 2003; Sahlsten et al. 2005) och i andra studier (Hjelm, 1998).  

Det har också visat sig att patienterna upplever att det är svårt att kommunicera i 

vården och att bristen på denna kontakt gör även dem osäkra (Hanssen, 2007; Angel 

& Hjern, 2004). Dahlberg et al. (2003) menar också att sjuksköterskan är tvungen 

att prata med patienterna och lyssna på dem för att kunna förstå deras livsvärld 

(a.a). Genom analysen har vi fått en förståelse för hur svårt det kan vara med 

kommunikationen mellan människor från olika kulturer och hur viktigt det är för 

sjuksköterskan att kunna förstå sina patienter. Den bristande kommunikationen gör 

att vi kan anta att människans livsvärld alla gånger inte uppmärksammas, och att 

detta kan ge en bristande kunskap om patienten och en bristande 

omvårdnadssituation. Både patienter och sjuksköterskor blir osäkra i detta möte och 

det gör också att mötet mellan dem blir sämre än vad det behöver vara. Patienternas 

syn på den svenska sjukvården blir sämre eller fortsätter vara dålig och 

sjuksköterskornas syn på vården av patienter från en annan kultur kan bli och ses 

som negativ och skrämmande. Det kan också inge en känsla av otillräcklighet för 

sjuksköterskan, hon kan inte uppnå de mål hon har med sig i sin yrkesprofession. 

Förhoppningsvis kan kunskapen om detta ge en ökad förståelse för problemen och 

det i sin tur kan göra att sjuksköterskan vågar ta tag i problemen och försöka hitta 

lösningar. De är inte ensamma att uppleva att det är svårt att förstå sina patienter 

och de kan tack vare detta gemensamt komma på sätt att ta sig runt de svårigheter 

som förekommer.  

 

Analysen har även visat att sjuksköterskan upplever det som att det i många 

kulturer är ett tecken på vördnad och en naturlig del av livet att ta hand om och vara 

deltagande i vården av sina gamla föräldrar eller sjuka närstående (Ekblad et al. 

2000; Lundberg et al. 2005) . Heikkilä och Ekman (2000) har fått fram liknande 

resultat, de skriver att de närstående har ett väldigt stort inflytande på patienterna 

från andra kulturer (a.a). I resultatet och andra studier visade det sig att 

sjuksköterskorna också upplevde att närstående var mer involverade i vården av 

patienter med en annan kulturell bakgrund (Lundberg et al. 2005; Ekblad et al. 

2000) och familjerna och mängden närstående ansågs som väldigt stor (Ekblad et. 

al 2000; Lundberg, 2000; Lundberg et al. 2005). Resultatet visar också att många 

sjuksköterskor upplevde det som svårt att möta denna stora grupp med närstående 

(Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). Sjuksköterskornas upplevelse av 

detta måste på något sätt förändras då andra studier (Lundberg, 2000) visat att 

patienterna upplever det som viktigt att ha sina närstående nära och det har visat sig 

att detta kan göra att patienterna tillfrisknar snabbare (a.a). Det finns idag inget 
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utrymme i den svenska vården att ta hand om och bemöta alla patientens närstående 

vilket vi kan uttyda genom det resultat som framkommit om att sjuksköterskorna 

tycker att de närstående kan vara svåra att möta. Detta gör att sjuksköterskorna 

upplever en osäkerhet. Osäkerheten hos sjuksköterskorna kan göra att de helt enkelt 

undviker att möta patienterna och dess närstående, vilket i sig leder till en sämre 

omvårdnad av dem och en ökad känsla för patienterna att inte passa in, varken på 

sjukhuset eller i Sverige.  

 

Sjuksköterskorna i analysen upplevde mycket negativt i samband med mängden 

närstående, men resultatet för också fram att de kunde ha stor hjälp av dem. De 

kunde få hjälp för att få en förståelse för patienten, kunskap om hur just denna 

patient vill bli omvårdad och en vetskap om vad patienten tidigare har upplevt 

(Ekblad et al. 2000 & Lundberg et al. 2005). Att sjuksköterskorna upplevde 

närstående som både en negativ och positiv del av vården kan kanske bero på att 

sjuksköterskorna inte är vana vid närstående som tar mycket plats, och den svenska 

vården är inte heller anpassad för att de många närstående skall kunna fylla en 

funktion i omvårdnaden. För att detta ska kunna vara möjligt bör nog 

sjuksköterskorna ändra sin syn på detta möte och även den praktiska utformningen 

av vårdrummen måste förändras. Om patienterna fick ett rum var, skulle möjligtvis 

de närstående kunna vara mer delaktiga i omvårdnaden och inte anses att de var i 

vägen. Som vården ser ut idag finns ingen möjlighet för detta. Men förhoppningsvis 

kommer även den svenska sjukvården att behöva utvecklas, och kan då bli mer 

mångkulturellt inriktad vilket vi i analysen kommit fram till att många 

sjuksköterskor önskar.  

 

Om kravet att tillgodose en mångkulturell vård handlar den teoretiska referensram 

som använts under arbetet. Det är Madeleine Leiningers teori ”Theory of Culture 

Care Diversity and Universality”. Med tanke på att flera av de artiklar som använts 

(Ekblad et al. 2000; Gebru et al. 2007; Heikkilä & Ekman, 2000; Hultsjö & Hjelm, 

2005; Lundberg, 2000; Lundberg et al. 2005; Ozolins & Hjelm, 2003) under 

arbetets gång nämner Leininger och har med hennes teori i sina arbeten så anser vi 

att valet av teori stämmer väl överrens med det syfte som finns till studien och är en 

teori som haft en genomslagskraft i arbetet om mångkulturell vård.  

 

Sjuksköterskornas etiska kod (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007) anger som 

tidigare skrivits att vården skall erbjudas efter tanken om varje människas 

individualitet i relation till de mänskliga rättigheterna (a.a). Detta stämmer väl 

överrens med Leiningers teori. Att flera använt sig av hennes teori ger oss också en 

möjlighet att se hur dem kommit fram till att hennes teori och ”The Sunrise Model” 

påverkat och influerat vården. Lundberg et al. (2005) för fram i sin studie att 

sjuksköterskornas upplevelse av att patienterna borde få en vård anpassad till deras 

egen kultur stämmer bra överrens med Leiningers tankar om kultur och vård i ett 

ömsesidigt utbyte (a.a). Det negativa med denna teori är att hennes forskning 

utspelat sig i andra länder än i Sverige, men vi får i det stora hela anta att resultatet 

går att återspegla i den svenska vården och hennes tanke om mångkulturell vård kan 

överföras till den svenska sjukvården. 

  

Sjuksköterskornas upplevelser av svårigheter och möjligheter mynnar egentligen ut 

i en känsla, vikten av att ha kunskap. Sjuksköterskorna upplever att de behöver mer 

kunskap om andra kulturer för att kunna erbjuda en mångkulturell vård (Ekblad et 

al. 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Lundberg et al. 2005; Sahlsten et al. 2005). Detta 

stämmer väl överrens med Leininger och McFarland (2002) tankar. De anser att det 
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behövs mer utbildning inom detta område. De menar även att för att uppnå den 

mångkulturella vård som ”The Theory of Culture Care Diversity and Universality” 

strävar efter kommer det i framtiden att krävas en förändring i undervisningen av 

blivande sjuksköterskor (a.a). Leininger (2002a) för också fram att vi idag har flera 

möjligheter att lära oss av varandra (a.a). Detta stämmer med vad Hjelm (1998) 

påpekar, att vi genom ett ökat samspel med andra människor får kunskap om hur vi 

ska agera i mötet med människor från andra kulturer. Leininger och McFarland 

(2002) hävdar också att det kommer att krävas att all utbildning inom 

sjuksköterskeyrket ska vara kulturellt baserad i framtiden, men de anser också att 

detta kan bli mycket svårt att uppnå. Då det idag finns få sjuksköterskor som kan 

undervisa inom ämnet mångkulturell vård (a.a). Detta stämmer väl överrens med de 

tankar författarna haft under arbetets gång, att det är viktigt att sjuksköterskorna får 

med sig det mångkulturella tänkandet redan från skoltiden, för att hela tiden kunna 

sträva efter att kunna tillgodose en individanpassad vård och för att 

sjuksköterskorna ska kunna känna att de kan möta patienter från en annan kultur på 

ett värdefullt sätt som värnar om människans olikhet.  
 

Leininger (2002c) beskriver ”The Sunrise Model” som en modell som skall 

användas för att få en vård som kan behandla och bemöta människor från andra 

kulturer så som de förväntar sig och bör bli bemötta utifrån deras tro och tankar. 

Hon menar också att sjuksköterskor som är introducerade i detta globala tänkande 

klarar av att möta den mångkulturella vården på ett säkert och effektivt sätt (a.a). 

Att redan under skoltiden få ta del av denna teori och modell skulle kunna vara ett 

sätt för sjuksköterskor att få mer kunskap och en chans att känna sig säkrare när det 

kommer till mötet med människor från andra kulturer i den svenska vården. Det kan 

också ge dem ett sätt som förklarar hur de skall gå tillväga i dessa möten. 

 

Sjuksköterskorna i de artiklar som använts i analysen hävdar att de saknar kunskap 

och utrymme för att tillgodose en mångkulturell vård och vi har också fått förslag 

på hur detta kan förbättras. Men samtidigt har det visat sig att det kan finnas 

fördomar som gör vården av människor från andra kulturer svår. Ekblad et al. 

(2000) menade att sjuksköterskorna hade förutfattade tankar om hur vissa patienter 

skulle vara (a.a). Detta stämmer överrens med vad Dahlberg et al. (2003) skriver att 

det är viktigt att sjuksköterskan inte har förutfattade meningar om hur vissa 

personer skall vara och bete sig för att kunna tillgodose en god omvårdnad. 

Heikkilä och Ekman (2000) menar också att patienterna möter den svenska vården 

med fördomar och redan förutbestämda tankar om hur den svenska vården skall 

bemöta dem (a.a). Tanken om fördomar för också Leininger (2002b) fram som en 

orsak till att olika grupper och människor inte får den vård de behöver (a.a). 

Fördomarna om hur olika människor skall vara och bete sig behöver 

uppmärksammas i sjukvården för att sjuksköterskorna skall kunna tillgodose sig 

den ökade kunskap de kan få genom olika kurser, men även för att de ska kunna ta 

tillvara den kunskap de faktiskt redan har. Kunskapen att försöka lära sig om varje 

patient med hjälp av patienterna själva eller dess närstående. Det går inte att läsa sig 

till all kunskap och det går inte att bygga kunskapen på tidigare erfarenheter. Varje 

nytt vårdtillfälle är ett nytt möte med en unik människa, och detta måste tas tillvara. 

Det bästa sättet är precis som Ekblad et al. (2000) för fram att sjuksköterskorna 

både vill och behöver höra från patienterna och närstående hur de vill bli bemötta 

och hur de upplevt tidigare vårdtillfällen (a.a). För att på så vis inte låta sina 

fördomar spegla omvårdnaden av olika grupper av människor i samhället.  
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Enligt analysen där författarna till studierna som använts mestadels intervjuat 

kvinnliga sjuksköterskor kan vi se att likaså könsroller är ett dilemma. Även Dufwa 

(2004) menar att sjuksköterskeyrket varit ett kvinnoyrke som männen på senare tid 

fått inträde till (a.a). Att det finns både manliga och kvinnliga sjuksköterskor i 

dagens Sverige är någonting som borde kunna tas tillvara. Analysen har visat att 

beroende på vilken kultur du kommer ifrån så har könsroller olika betydelse. 

Hultsjö och Hjelm (2005), Lundberg et al. (2005) och Ozolins och Hjelm (2003) för 

fram att en del patienter har en önskan om att vårdas av någon av samma kön (a.a). 

Även Hanssen (2007) menar att det kan vara svårt att vårda en patient som kommer 

från en annan kultur om sjuksköterskan inte är av samma kön som denne. Hon 

påpekar att till exempel ortodoxa män inte får röra vid en annan kvinna än dem i sin 

familj, vilket kan vara svårt vid en omvårdnadssituation där sjuksköterskan är 

kvinna (a.a). Vidare påpekar Hanssen (2007) att det är skillnader i andra kulturers 

syn på kvinnan och hennes plats i familjen, men också i samhället jämfört med vad 

sjuksköterskorna i Sverige är vana vid (a.a). Ozolins och Hjelm (2003) menade 

också att många kvinnliga sjuksköterskor upplevde att patienterna undanbad sig 

hjälp enbart för att den som skulle hjälpa dem var kvinna och sjuksköterska (a.a). 

Denna kunskap som framkommit om upplevelsen av svårigheter när det gäller 

genusperspektivet i den svenska vården måste diskuteras. Det finns som vi tidigare 

uppmärksammat både kvinnliga och manliga sjuksköterskor idag, men hur skall vi 

kunna använda oss av detta på bästa sätt? Dufwa (2004) för fram att det tidigare 

ansågs att kvinnor och män skulle kunna passa inom olika delar av vården. Männen 

ger sig tillrätta där det krävs mycket lyft och tekniskt kunnande och kvinnorna är 

bättre inom de områden som handhar den verkliga omvårdnaden (a.a). Det vi kan 

fråga oss är om detta skulle kunna vara tänkvärt än idag. Det kan finnas en viss 

nytta i att låta kvinnor vårda kvinnor och männen vårda män. Men genom detta tror 

författarna till denna studie att vi skulle gå miste om mycket kunskap och lärdomar 

av varandra. Det finns patienter som vill att den kvinnliga sjuksköterskan ska 

handha dem som vill bli omvårdade av en kvinnlig sjuksköterska. Men i dessa fall 

jämställs många gånger den manliga sjuksköterskan med läkaren och ses därmed 

som överstående den kvinnliga sjuksköterskan i mötet med patienterna. Vi som 

blivande sjuksköterskor upplever att detta skulle vara ett ännu större problem än att 

även i fortsättningen arbeta för en sjukvård där män och kvinnor arbetar sida vid 

sida och när det kommer till den enskilda patienten kan göra vissa undantag för att 

göra omvårdnaden så bra som möjligt.                                                                           

 

Slutsats 
 

Analysen visar på att kunskap är en stor brist i mötet med människor från andra 

kulturer. Kommunikationen fick också ett stort utrymme, vilket ansågs vara en 

viktig del för att en god omvårdnad skulle kunna ges utifrån livsvärdesperspektivet. 

Sjuksköterskorna upplever både svårigheter och möjligheter i detta möte. 

Upplevelsen av möjligheter ser författarna som ett tecken på att sjuksköterskorna 

vill arbeta för att alla deras patienter skall få en individuell och god omvårdnad, 

vilket stämmer väl överrens med den etiska kod som finns för sjuksköterskor.  

 

Vi upplever det som att många av de svårigheter som framkommit i analysen är 

svårigheter som sjuksköterskan kan möta även i vården av patienter med samma 

kulturella bakgrund som hon själv. Skillnaden är att i mötet med människor från 

andra kulturer så blir dessa svårigheter tydligare och det är svårare att komma runt 

dem på ett tillfredsställande sätt som värnar för att sjuksköterskorna skall kunna ge 

en omvårdnad anpassad för den unika människan.  
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Det krävs mer kunskap inom området mångkulturell vård, och det är av största vikt 

att sjuksköterskorna får med sig detta tänkande redan tidigt i sin utbildning. Vidare 

forskning på området bör också förekomma. Det är viktigt att ta reda på och följa 

upp om sjuksköterskorna upplever att de fått en ökad insikt i detta arbete och om de 

känner sig säkrare i vården av patienter med en annan kulturell bakgrund än hon 

själv.  

 

Den kunskap som sjuksköterskorna upplever att de saknar anser vi att vi fått med 

oss till en viss del genom detta arbete. Vi har fått en möjlighet att komma mer 

förberedda ut i arbetslivet, och ha med oss en vilja att förbättra mötena med vården 

och erbjuda en vård som mer eller mindre motsvarar alla människors förväntningar 

på ett sätt som värnar om det sjuksköterskearbetet handlar om, att omvårda 

människor på ett sätt som främjar hälsa och den enskilda människans unikhet.  
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Bilaga 1 
 

DATABASSÖKNING 

 

Tabell 2: Sökning i Cinhal 

 

2008-01-23 
2000-2007 swedish & 
english     

Sökord Träffar Granskade Använda 

#1 Transcultural nursing 158 0 0 

#2 Culture 6881 0 0 

#3 Nursing 22927 0 0 

#4 Communication 7335 0 0 

#5 Immigrants 1208 0 0 

#6 Language 6537 0 0 

#7 Sweden 4433 0 0 

#1, #2, #3, #4, #5, #6 and #7 0 0 0 

7, 6 and 1 2 2 1 

7, 5, 4, 3 2 1 1 

7, 5, 3, 2  4 3 0 

7, 4, 1 1 0 0 

7, 1 6 0 0 

7, 3, 2 36 2 1 

7, 5, 1 3 0                  0 

7, 5, 3  9 0                  0 

 

Tabell 3: Sökning i Academic Search Elite 
 

2008-01-24 2000-2007 + full text     

Sökord Träffar Granskade Använda 

#1 Transcultural nursing 50 0 0 

#2 Culture 48663 0 0 

#3 Nursing 67524 0 0 

#4 Communication 74320 0 0 

#5 Immigrants 8150 0 0 

#6 Language 38397 0 0 

#7 Sweden 14136 0 0 

#1, #2, #3, #4, #5, #6 and #7 0 0 0 

7, 6 and 1 0 0 0 

7, 5, 4, 3 0 0 0 

7, 5, 3, 2  2 0 0 

7, 4, 1 0 0 0 

7, 1 0 0 0 

7, 3, 2 39 2 2 

7, 5, 1 0 0 0 

7, 5, 3  9 1 0 
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Tabell 4: Sökning i Elin@Blekinge 
 

2008-01-24 2000-2007     

Sökord Träffar Granskade Använda 

#1 Transcultural nursing 764 0 0 

#2 Culture 197972 0 0 

#3 Nursing 129887 0 0 

#4 Communication 244961 0 0 

#5 Immigrants 14734 0 0 

#6 Language 160551 0 0 

#7 Sweden 24770 0 0 

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1  0 0 0 

7, 6, 1 0 0 0 

7, 5, 4, 3  0 0 0 

7, 5, 3, 2 1 0 0 

7, 4, 1  0 0 0 

7, 1 7 0                  0 

7, 3, 2 12 0                  0       

7, 5, 1 3 0                  0 

7, 5, 3 8 1                  1 

 

Tabell 5: Sökning i PubMed 

 

2008-01-25 2000-2007, swedish-english     

Sökord Träffar Granskade Använda 

#1 Transcultural nursing 897 0 0 

#2 Culture 114616 0 0 

#3 Nursing 89915 0 0 

#4 Communication 96599 0 0 

#5 Immigrants 2141 0 0 

#6 Language 46437 0 0 

#7 Sweden 15362 0 0 

#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 1 0 0 

7, 6 and 1 1 0 0 

7, 5, 4, 3 2 0 0 

7, 5, 3, 2  6 0 0 

7, 4, 1 2 0 0 

7, 1 11 0                  0 

7, 3, 2 91 0                  0       

7, 5, 1 2 0                  0 

7, 5, 3  7 0                  0 



 

Bilaga 2 
 

ARTIKELREDOVISNING 

 

Tabell 6: Artiklarna i analysen  

 

Författare Namn och år Tidsskrift Syfte Metod Resultat  
Ekblad, S., Marttila, A., & 
Emilsson, M. 

Cultural challenges 
in end-of-life care: 
reflections from 
focus groups’ 
interviews with 
hospice staff in 
Stockholm. 
 
2000 

Journal of Advanced 
Nursing 

Syftet med studien var att i 
fokusgrupper reflektera 
över ett 3-dagars 
seminarium om 
multikulturell palliativvård. 
Ett andra syfte var att få 
kunskap om hur det är att 
arbeta med patienter med 
annan kulturell bakgrund 
inom den palliativa vården. 
Det sista syftet var att se 
om det ansågs behövas 
mer kunskap inom 
området.    

Kvalitativ metod med tre 
fokusgrupper med totalt 
19 deltagare.  

Det visade sig att det fanns 
svårigheter med att arbeta med 
människor med annan kulturell 
bakgrund. Några orsaker som 
visade sig var kommunikation och 
aktiva anhöriga. Det visade sig 
också att personalen ville ha mer 
kunskap för att kunna bemöta den 
allt mer mångkulturella vården.  

Gebru, K., Åhsberg, E., & 
Willman, A. 

Nursing and 
medical 
documentation on 
patients’ cultural 
background. 
 
2007 

Journal of Clinical 
Nursing 

Att undersöka om och i 
vilken utsträckning 
sjuksköterskan 
dokumenterar patientens 
kulturella bakgrund I 
journalen. 

En deskriptiv studie där 
de gått igenom 121 
patientjournaler från 
patienter som inte var 
födda i Sverige och dog 
1999 från den svenska 
databasen om orsaker 
till dödsfall. Och i dessa 
letat efter anteckningar 
gjorda om kulturella 
olikheter. 

Alla faktorer kunde hittas i någon 
av patientjournalerna, och de var 
upplagda efter The Sunrise Model. 
Vissa faktorer var bättre förklarade 
och mer närvarande än andra.  



 

Hultsjö, S., & Hjelm, K. Immigrants in 
emergency care: 
Swedish health 
care staff’s 
experiences. 
 
2005 

International council 
of Nurses 

Syftet är att se om 
sjuksköterskor i 
akutsjukvård och 
psyktiarisk vård upplever 
svårigheter i vårdandet av 
invandrare. Och om detta 
upplevs jämföra de olika 
enheterna. 

Explorativ studie. 35 
sjuksköterskor 
intervjuades i 
fokusgrupper.  

De största problemen som visade 
sig var vårdandet av 
asylsökanden. Olikheter mellan de 
olika enheterna fanns, men var 
inte jätte många.  

Lundberg, P.C., 
Bäckström, J., & Widén 
S. 

Caregiving to 
Patients Woh Are 
Culturally Diverse 
by Swedish Last-
Year Nursing 
Students. 
 
2005 
 

Journal of 
Transcultural Nursing 

Syftet var att beskriva sista 
års sjuksköterskestudenters 
upplevelser av vårdandet 
av patienter med annan 
kulturell bakgrund.  

En deskriptiv studie. Ett 
frågeformulär med 
öppna frågor gjordes 
med ett stort antal 
studenter, samt 
intervjuer med en 
mindre grupp studenter.  

Resultatet visade att de tillfrågade 
saknade mycket kunskap om 
kulturell omvårdnad, samt att de 
önskade att de hade mer av denna 
vara.  

Ozolins, L.L., & Hjelm, K. Nurses’ 
experiences of 
problematic 
situations with 
migrants in 
emergency care in 
Sweden. 
 
2003 

Clinical Effectiveness 
in Nursing 

Syftet var att undersöka 
och beskriva 
sjuksköterskors upplevelser 
av problematiska 
situationer med invandrare i 
akutsjukvård. 

En explorativ studie.  49 
sjuksköterskor skrev ner 
sina upplevelser av 64 
problematiska 
situationer. Detta 
analyserades efter en 
kvalitativ metod.   

Resultatet bygger på nio kategorier 
från de insamlade data. 
Svårigheter relaterade till oväntat 
beteende, språkbarriärer, 
svårigheter med kontakten med 
närstående, viljan att tala med 
auktoriteter, organisationsfaktorer, 
svårigheter pågrund av könsroller, 
situationer upplevda som hotande, 
svårigheter relaterade till 
patientens tidigare upplevelser av 
våld, alternativ medicin. 

Sahlsten, M.J.M., 
Larsson, I.E., Pols, 
K.A.E., & Lindencrona, 
C.S.C. 

Hindrance for 
patient 
participation in 
nursing care.  
 
2005 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences  

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors tankar om 
orsaker till hinder för 
patientdeltagande i vården.  

Kvalitativ metod. Öppna 
intervjuer i 7 
fokusgrupper med allt 
som allt 31 
sjuksköterskor som 
arbetat mellan 2-38 år i 
vården.  

De bygger resultatet på tre teman 
kompetens, involvering av 
utomstående och organisation och 
arbetsmiljö.  



 

Bilaga 3 
 

FÖRSÖK TILL FÖRÄNDRAD SÖKNING 

 

Tabell 7: Sökning Cinhal (Norway) 

 

2008-02-05 2000-2007 swedish+english     

Sökord Träffar Granskade Använda 

1 Transcultural nursing 173 0 0 

2 culture 3924 0 0 

3 nursing 38062 0 0 

4 communication 5183 0 0 

5 immigrants 653 0 0 

6 language 3097 0 0 

7 norway 599 0 0 

#7,#6,#5,#4,#3,#2 and #1 0 0 0 

#7,#6 and #1 0 0 0 

#7,#5,#4 and #3 0 0 0 

#7,#5,#3 and #2 0 0 0 

#7,#4 and #1 0 0 0 

#7 and #1 0 0 0 

#7,#3 and #2 3 0 0 

#7,#5 and #1 0 0 0 

#7,#5 and #3 0 0 0 

 

Tabell 8: Sökning i Cinhal (1997-2008) 

 

2008-01-31 1997-2008 swedish+english     

Sökord Träffar Granskade Använda 

#1 Transcultural nursing 1409                     0                     0  

#2 Culture 18671                     0                  0 

#3 Nursing 192074                     0                  0 

#4 Communication 24995                     0                  0 

#5 Immigrants 2650                     0                  0 

#6 Language 18151                     0                  0 

#7 Sweden 6274                     0                  0 

#1, #2, #3, #4, #5, #6 and #7 0                     0                  0 

7, 6 and 1 2                     0                  0 

7, 5, 4, 3 3                     0                  0 

7, 5, 3, 2  5                     0                  0 

7, 4, 1 4                     0                  0 

7, 1 12                     0                  0 

7, 3, 2 51                     0                  0 

7, 5, 1 4                     0                  0 

7, 5, 3  11                     0                  0 

 



 

 

Tabell 9: Sökning i Academic Search Elite (the Nordic Region) 

 

2008-02-05 2000-2007     

Sökord Träffar Granskade Använda 

1 transcultural nursing 553 0 0 

2 culture 95674 0 0 

3 nursing 83083 0 0 

4 communication 156012 0 0 

5 immigrants 16713 0 0 

6 language 79348 0 0 

7 the nordic region 28 0 0 

#7,#6,#5,#4,#3,#2 and #1 0 0 0 

#7,#6 and #1 0 0 0 

#7,#5,#4 and #3 0 0 0 

#7,#5,#3 and #2 0 0 0 

#7,#4 and #1 0 0 0 

#7 and #1 0 0 0 

#7,#3 and #2 0 0 0 

#7,#5 and #1 0 0 0 

#7,#5 and #3 0 0 0 

 

Tabell 10: Sökning i Cinhal (experience och nurse) 

 

2008-02-06 
2000-2007 Swedish+ 

English       

Sökord Träffar Granskade Använda 

1 Transcultural nursing 173 0 0 

2 culture 3924 0 0 

3 nursing 38062 0 0 

4 communication 5183 0 0 

5 immigrants 653 0 0 

6 language 3097 0 0 

7 experience 7369 0 0 

8 nurse 11984 0 0 

8, 7, 1 4 0 0 

8, 7, 6, 1 0 0 0 

8, 7, 4 5 0 0 

8, 7, 3, 2 48 0 0 

8, 7, 5 22 0 0 

7, 1 9 1 0 

 




