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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Det tvärkulturella vårdmötet kan innebära ett möte mellan två eller flera individer 
med olika kulturella bakgrunder som integrerar med varandra. Dessa tvärkulturella möten kan 
resultera i att sjuksköterskan ställs inför olika utmaningar. När sjuksköterskan och patient 
möter varandra för första gången kan det finnas förutfattade meningar om den andre och ge 
en felaktig tolkning av varandra samt kan stora kulturella skillnader förekomma och 
kulturkrock kan uppstå. Detta kan i sin tur leda till att patienten får en nedsatt kvalitet på 
omvårdnaden som ges.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av det tvärkulturella 
vårdmötet i Skandinavien. 
Metod: En litteraturstudie som bygger på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 
Innehållsanalys gjordes med inspiration av Graneheim och Lundman tolkning av kvalitativ 
innehållsanalys. 
Resultat: Följande kategorier framkom i resultatet, kommunikationsproblem, kulturella 
skillnader samt bristande kunskap. De flesta sjuksköterskorna upplevde att bristande 
kommunikation var den största utmaningen i mötet med patienter med en annan kulturell 
bakgrund och att kulturella skillnader var utmanande i deras arbete. Bristande kunskap och 
erfarenhet om patienter med en annan kulturell bakgrund gav sjuksköterskorna en känsla av 
otrygghet och oro i vårdmötet.  
Slutsats: Sjuksköterskor upplevde svårigheter i det tvärkulturella vårdmötet eftersom det 
uppstod olika hinder i mötet. Det är meningsfullt i samband med det tvärkulturella vårdmötet 
att sjuksköterskan och patient förstå varandra för att kunna uppfylla patientens behov. 
Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräcklig med kunskap om olika kulturer. Det är 
av vikt att ha insikt om de olika aspekterna som uppkommer vid det tvärkulturella vårdmötet.  
 
Nyckelord: Bristande kunskap, kommunikationsproblem, kulturella skillnader, sjuksköterska, 
tvärkulturella vårdmöten, upplevelser.
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Inledning  

Duffy (2001) beskriver att den ökande invandringen till västvärlden kan medföra att nya 

utmaningar ställs på sjuksköterskorna. Enligt Freudenberg (2000) kan det i ett mångkulturellt 

samhälle leda till att sjuksköterskor påverkas på grund av olika syn på hälsa och ohälsa, 

språk, olika religionsgrupper samt olika erfarenheter av olika hälsosystem. Vidare skriver 

Freudenberg (2000) att dessa olika syner kan ha en positiv påverkan eller skapa problem för 

hälso- och sjukvårdssystemet och det kan även vara svårt för samhället att kunna planera ett 

hälso- och sjukvårdssystem som blir accepterad av olika etniska grupper. Kultur och dess 

påverkan på individen anser Freudenberg (2000) att den borde vara kärnan i den 

hälsofrämjande interventionen. 

 

Hansen (2007) menar att kunskapen om andra kulturer kan vara betydelsefull inom hälso- 

och sjukvården eftersom detta leder till att patienten kan få en känsla av att bli bemött med 

respekt. Enligt Maier- Lorentz (2008) kan den kulturella kunskapen även leda till högre 

kvalitet och säkerhet i vården och att patienten kan känna sig nöjd. Enligt Fatahi, Hellström, 

Skott och Mattson (2008); Gerrish, Husband och Mackenzie (1996); Berlin, Johansson och 

Tomkvist (2006) saknar de flesta sjuksköterskor den kulturell kunskap och kompetens för att 

möta de behov som patienter med annan kulturell bakgrund har.  

 

Enligt Leininger och McFarland (2002) behöver sjuksköterskan kunskap och förståelse om 

patientens kulturella bakgrund för att kunna möta de olika behoven patienter med en annan 

kulturell bakgrund har. Fatahi, Nordholm, Mattson och Hellström (2010) och Chevannes 

(2002) skriver att forskning finns inom det tvärkulturella vårdmötet men fortfarande finns det 

brister på vissa kulturella frågor, bland annat förståelse för kulturella skillnader, som uppstår 

mellan sjuksköterskan och patienter med en annan kulturell bakgrund. Willman, Stolz och 

Bahtsevani (2011) menar att trots att det finns forskning inom ett område kan det inte bli för 

mycket då det leder till en bättre evidens. Genom denna studiens sammanställning kan det 

förhoppningsvis leda till en bredare förståelse hur det upplevs av sjuksköterskor i 

Skandinavien att bemöta patienter med annan kulturell bakgrund. 
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Bakgrund 

Kultur 

Enligt Barbosa da Silvia (2003) kan kultur definieras som ett komplicerat mänskligt fenomen 

som bland annat omfattar olika typer av kunskap, trosföreställningar och övertygelser om 

människan, samhället, naturen samt eventuellt tron på förekomsten av en eller flera gudar. 

Helman (1994) skriver att hälsa och ohälsa kan ses olika beroende på vart individen kommer 

ifrån. Människor bildar sig en förståelse av verkligheten utifrån den kultur samhället har 

(DeMarinis, 1998). Vidare skriver Helman (1994) att kultur är ett ord som kan dela in 

människor i olika grupper och belyser likheter och skillnader mellan dessa individer som 

bland annat trosuppfattning. Enligt Leininger och McFarland (2002) kan kulturer vara 

dynamiska och genomgår ständiga förändringar och därför kan det var vikt att sjuksköterskor 

kan vara flexibla och lyhörda inför varje möte med patienter från en annan kulturell 

bakgrund.  

 

Kultur kan påverka hur känslor uttrycks samt vilka verbala och icke-verbala uttryck som blir 

lämpliga och den har även en påverkan på språket (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 

2013). Enligt Hanssen (2007) kan kultur ha en inverkan på hur människor uppfattar det som 

kommuniceras. Det som kommuniceras mellan sjuksköterskan och patient kan tolkas olika 

och kan leda till missförstånd mellan dessa individer, samt kan skillnader mellan dessa 

individer med två olika kulturella bakgrunder leda till att kulturkrock uppstår då de 

exempelvis kan ha olika syn på hälsa och ohälsa.  

 

Tvärkulturella vårdmötet 

Enligt Götlind (1998) kan vårdmötet definiera som ett möte mellan bland annat sjuksköterska 

och patient. Vidare skriver Götlind (1998) att vårdmötet kan vara vårdens kärna och bygger 

på ett samspel mellan sjuksköterskor, patient samt dess anhöriga. Vidare beskrivs det att 

vårdmötet kan vara mer än bara det sociala mötet mellan två eller flera individer utan den ses 

som en fördjupande process, där sjuksköterskan slutligen kan förstå och åtgärda patientens 

behov av vård (Götlind, 1998).   

 

Trevellbee (1971) skriver att vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient kan växa fram 

under vårdmötet och kan ses både som en process och ett medel för att uppfylla patientens 
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omvårdnadsbehov. Relationen mellan individerna uppnås när de har gått igenom olika 

interaktionsfaserna, "Det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig 

förståelse och kontakt”. När sjuksköterskan och patient möter varandra för första gången kan 

det finnas förutfattade meningar om den andre som ger en felaktig tolkning av varandra. 

Därför kan det vara meningsfullt att sjuksköterskan ser patienten som en unik person och att 

sjuksköterskan kan lägga de dolda fördomarna åt sidan (ibid.). I vårdmötet kan det krävas en 

ömsesidig kommunikation av både individerna eftersom kommunikation kan anses vara en 

grundläggande del i omvårdnad (Attree, 2001). Pergert et al. (2008); Sheldon, Barrett och 

Ellington (2006) menar att en effektiv kommunikation kan vara en grundläggande faktor för 

en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten samt kan vara avgörande för att 

tillhandahålla en god vård. Briscoe och Lavedel (2009) skriver att när sjuksköterskan och 

patienten inte har ett gemensamt språk under vårdmötet kan det uppstå ett direkt hinder 

mellan dessa två individer. Vidare skriver Briscoe och Lavedel (2009) att detta kan i sin tur 

leda till att patienten får en nedsatt kvalitet på sin vård samt att det kan bli svårt att diskutera 

patientens kliniska problem och val av behandling eller vård. 

 

Enligt DeMarinis (1998) kan det tvärkulturella vårdmötet innebära ett möte mellan två eller 

flera individer med olika kulturella bakgrunder som interagerar med varandra. DeMarinis 

(1998) skriver att begreppet tvärkulturell är synonymt med begreppen interkulturell, 

transkulturell och mångkulturell. Vidare nämner DeMarinis (1998) att begreppet tvärkulturell 

är en term som kan tillämpas i mötessammanhang där två eller flera kulturer samspelar. 

Magnusson (2002) skriver att i det tvärkulturella mötet kan skillnaden mellan sjuksköterskans 

och patientens kulturer vara mycket stora och detta kan i sin tur kräva mer tid och resurser för 

att uppnå förståelse av patientens behov av omvårdnad i jämförelse med den inhemska 

befolkningen. DeMarinis (1998) förklarar att detta kan i sin tur leda till att svårigheter och 

frustration bland sjuksköterskor uppstår under vårdmötet med patienter och hindrar att mötet 

blir genuint. En faktor som kan påverka det tvärkulturella vårdmötet är enligt Jacobs (2008) 

ifall en tolk är närvarande eller inte. Vid det tvärkulturella vårdmötet kan det vara 

meningsfullt att tolk medverkar för att övervinna den språkliga barriären, skapa och höja 

patientens tillfredsställelse och för att kvalitén på patientens vård ska uppnås (Jacobs, 2008). 

Enligt Jacobs, Kroll och Green (1995) och Moreno, Otero- Sabogal och Newman (2007) kan 

olika följder uppstå när anhöriga tolkar åt patienten, exempelvis kan översättningen leda till 

att viktig information mellan sjuksköterskan och patient utelämnas av anhöriga. Detta kan 

bero på att anhöriga inte förstår språket eller inte vill skapa oro hos patienten. 
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Upplevelser  

Enligt Travelbee (1971) kan individens upplevelse vara något subjektivt det vill säga att en 

upplevelse är något individuellt och unikt och kan därför inte förstås av någon annan. Vidare 

skriver Travelbee (1971) att upplevelser kan påverka personer både negativt som positivt och 

kan även skapa glädje eller oro hos individen. Eriksson (1987) skriver att i ett 

vårdsammanhang kan upplevelse beskrivas som djup, vilket kan innebär att upplevelsen 

innefattar och engagerar hela människan. Där människan möter sig själv och sina innersta 

känslor. Kalengayi, Hurtig, Ahlm och Ahlberg (2012) menar att sjuksköterskor kan ställas 

inför olika hinder i arbetslivet, men upplevelsen av vad som är hinder och hur den kan 

påverka sjuksköterskans arbete varierar beroende på vilka kunskaper och erfarenheter 

sjuksköterskan har. 

 

Teoretisk referensram 

I Leininger och McFarland (2002) teori beskrivs det att kultur kan vara de värderingar, 

levnadssätt och mönster som utmärker ett folk och påverkar deras beslut och handlingar samt 

att kulturer har även biologiska, fysiska, andliga och historiska kännetecken. Detta kan enligt 

Leininger och McFarland (2002) vara av vikt att som sjuksköterskor att känna till för att 

kunna vårda patienter från andra kulturer och kunna ha en human människosyn. Vidare menar 

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

sjuksköterskan har förutfattade meningar, vilket kan leda till diskriminering av patienter. 

Enligt Leininger och McFarland (2002) kan det i vissa kulturer hända att den sjuka personen 

inte är lika central, utan fokus anses ligga på människan som en del av familjen. Det vill säga 

att när individen blir sjuk kan hela familjen bli involverade. Vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient bör utvidgas till att omfatta familjen, grupper, samhällen och 

kulturer eftersom detta kan ha en stor betydelse för dessa individer (Leininger & McFarland, 

2002). 

 

Enligt Leninger och McFarland (2002) är transkulturell omvårdnad ett betydelsefullt begrepp 

där grundtanken är att förstå olika kulturer och inom transkulturell omvårdnad studeras 

människans förutsättningar för hälsa samt hur den kan tolkas. Vidare skriver Leininger och 

McFarland (2002) att patienter med en annan kulturell bakgrund kan tolka upplevelse av 

sjukdom och hälsa på ett helt annat sätt, och även effekten av omvårdnad och behandling kan 
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tolkas olika. Sjuksköterskan bör enligt Leininger och McFarland (2002) ha ett holistiskt 

synsätt samt vara lyhörd och uppmärksam på patientens kulturella bakgrund där syftet är att 

skapa en kulturellt anpassad, säker och meningsfull vård för patienten oavsett kulturell 

bakgrund. Transkulturell omvårdnad kan innebära att respektera och förstå varje individs 

kulturella bakgrund, medförda värderingar, övertygelser och livsstil (Leininger & McFarland, 

2002). 

 

Leininger och McFarland (2002) menar på att teorin kan fungerar som en guide för 

sjuksköterskor när de ska vårda patienter med en annan kulturell bakgrund, det vill säga att 

teorin kan fungera som en vägledning i omvårdnadsprocessen. Leininger och McFarland 

(2002) skriver att teorin belyser olika faktorer, exempelvis religiösa-, sociala- och 

utbildningsfaktorer, som kan påverka omsorgen och välbefinnande hos patienten. Genom att 

ta del av teorin kan olika hinder minimeras i arbetet när sjuksköterskor möter patienter från 

olika håll i världen som har olika synsätt. Vidare belyser Leininger och McFarland (2002) 

vikten av att ha kunskaper inom kultur i omvårdnaden, att lära sig om andra kulturer och 

skapa sig en förståelse för sjuksköterskan är ingen lätt uppgift. Genom att ta lärdom från 

patienterna med olika kulturer kan sjuksköterskan lättare skapa sig en bild om vad patienterna 

kan ha för förväntningar på omvårdnaden (Leininger & McFarland 2002). 

 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av det tvärkulturella vårdmötet i 

Skandinavien.  

 

Metod 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts vilket enligt Olsson och Sörensen 

(2011) innebär att tidigare empiriska studier inom valt ämne söktes i databaser som sedan 

granskades och sammanställdes. En kvalitativ ansats sätter fokus på människans subjektiva 

upplevelser enligt Olsson och Sörensen (2011) och strävar efter en djupare helhetsförståelse 

för mänskliga upplevelser.  

Datainsamling och urval 

Litteratursökning har genomförts i databaserna Cinahl och PubMed. Dessa databaser utgörs 

bland annat av vårdvetenskapliga artiklar som berör sjuksköterskans yrkesroll (Willman, 
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Stoltz & Bahtsevani, 2011). Cinahl står för Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature och är omvårdnadsinriktad och PubMed användes för att söka artiklar som är 

publicerade men inte har hunnit indexerats i databaser (Willman et al. 2011).  

 

Sökorden som användes var: Communication, Cultural Diversity, Denmark, Experience, 

Migrant, Norway, Nurses experiences, Nurse-Patient Relations, Sweden, Transcultural 

Nursing, Transcultural Care. I sökningen kombinerades sökorden med booleska 

sökoperatorer AND och OR (bilaga 1) för att få en väsentlig litteratur inom området. OR 

användes mellan olika sökord för att få ett bredare resultat på sökningen och AND användes 

för att avgränsa sökningsområdet (Forsberg & Wengström, 2013). I sökningarna har även 

sökfunktionen ”peer reviewed” och ”research article” markerats för att få fram artiklar som är 

vetenskapligt granskade, det vill säga att artiklarna har granskat enligt Willman et al. (2011) 

av experter inom området innan de publicerats. Sökningen gjordes först på Cinahl där 

sökorden skrevs in på Subject Headings list (ämnesordlista) för att få den rätta definitionen på 

de valda sökorden. Sedan kombinerades sökorden för att få fram relevanta artiklar (bilaga1). 

Avslutningsvis gjordes en fritextsökning för att hitta fler artiklar till studien. Vid 

fritextsökning inkluderar databasen alla de referenser som någonstans innehåller det sökta 

ordet (Willman et al. 2011).  

 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara från Skandinavien och vara publicerade 

från år 2000 och framåt. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt genomgått en peer-

reviewed. Artiklarna skulle utgå från sjuksköterskans upplevelser och ha en kvalitativ 

forskningsdesign. De artiklar där blandad vårdpersonal intervjuades det vill säga att det var 

bland annat läkare och undersköterskor exkluderades, eftersom det var svårt att tyda vem som 

sa vad.  

 

Sökningen resulterade i 436 artiklar i Cinahl. Sökningar i PubMed gav 361 träffar. Alla titlar 

lästes igenom varav 54 abstrakt från Cinhal och 20 abstrakt från PubMed då de ansågs svara 

på studiens syfte. Efter att ha läst abstrakten bestämdes vilka artiklar som var relevanta till 

syftet. Detta resulterade i att 15 artiklar sparades. Efter att ha läst artiklarna i sin helhet föll 

fem bort, för att dessa inte uppfyllde inklusionskriterierna.  
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Kvalitetsgranskning 

De utvalda tio artiklarna diskuterades först och därefter gjordes en kvalitetsgranskning med 

hjälp av Willmans et al. (2011) granskningsprotokoll (bilaga 2) där det slutligen blev tio 

artiklar (bilaga 3). Syftet med en granskning var att se ifall artiklarna höll en god kvalité 

(Willmans et al. 2011). Granskningsprotokollen hade 14 ja/nej/vet ej svar. För varje ja svar 

gav det ett poäng och nej/vet ej svar gav noll poäng. Poängtalen omvandlades till procenttal, 

det vill säga att varje ja svar gav cirka sju procent. Artiklar som bedömdes ha hög kvalitet låg 

mellan 85-100 procent och de som låg mellan 70 -84 procent klassades som medel. Artiklar 

med 55–69 procent bedömdes ha låg kvalitet.  

 

Dataanalys 

En innehållsanalys av de valda tio artiklar gjordes med inspiration av Graneheim och 

Lundman (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) 

skriver att en innehållsanalys görs för att förstå texten bättre. Första steget i analysen var att 

artiklarnas resultat lästes igenom var för sig ett flertal gånger, samtidigt markerades meningar 

som ansågs vara relevanta för studiens syfte. Tankar och funderingar kring de markerade 

meningarna skrevs ner var för sig för att få en bredare förståelse kring innehållet. Därefter 

valdes meningsenheter ut ur varje artikel var för sig som ansågs svarade på studiens syfte. 

Därefter jämfördes och diskuterades sinsemellan angående om meningsenheterna var 

relevanta till studiens syfte. Meningsenheterna som valdes skulle inte vara för långa då det 

kan leda till feltolkning eller vara för korta då risken finns att viktig information kan missas 

(Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenhet innebär ord, meningar eller stycken ur en text 

som hör ihop med studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheter valdes 

tillsammans och skrevs ner på små etiketter och därefter spreds de ut på golvet. Tillfälliga 

kategorier bildades under tiden. Samtliga valda meningsenheterna diskuterades tillsammans 

om igen ifall de svarade på syftet. Meningsenheterna översattes med hjälp av lexikon från 

engelska till svenska och sedan kortades ner till en kondensering där det viktigaste i texten 

bevarades. När kondensering gjordes, återvändes det till originaltexten för att minimera att 

tolkningsfel har uppstått eller att det viktiga i texten har förbisett eller missat. Vidare kortades 

kondenseringen till koder med endast få ord som talade om vad meningsenheten handlade 

om. Koderna diskuterades och jämfördes för att se vad de hade gemensamt. Slutligen 

skapades kategorierna efter vad koderna hade gemensamt. Analysen kom fram till tre 

kategorier (bilaga 4). 
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Resultat  

Utifrån tio artiklar har analysen resulterat i tre kategorier, kommunikationsproblem, kulturella 

skillnader och bristande kunskap. Dessa kategorier reflekterar sjuksköterskornas upplevelse 

av det tvärkulturella vårdmötet i Skandinavien. Citat finns under varje kategori för att styrka 

resultatet. 

Kommunikationsproblem 

I denna kategori framkom det att sjuksköterskor upplevde att bristande kommunikation var 

den största utmaningen i mötet med patienter med en annan kulturell bakgrund. Språkbarriär 

var ett problem som uppstod då sjuksköterskan och patienten inte förstod varandras språk och 

detta upplevdes av sjuksköterskorna att vårdkvalitén påverkades. Kommunikationsproblem 

ledde till att sjuksköterskorna kände irritation på grund av tidskrävande situationer och 

frustration av att inte kunna uppfylla de behoven patienten hade (Nilsen & Birkelund, 2009; 

Thyli, Athlin & Hedelin, 2007).  

 

Språkbarriären gjorde att det var svårt för sjuksköterskorna att veta ifall budskapet nådde 

fram till patienten och det var även svårt att bedöma hur mycket patienten hade förstått av 

informationen som getts (Nilsen & Birkelund, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att det var 

betydelsefullt att sjuksköterskan och patient förstod varandra (Fatahi, Mattson, Lundgren & 

Hellström, 2010). Eftersom i vissa livshotande situationer hade sjuksköterskorna inte kunnat 

skapa en förståelse över hur allvarligt situationen var på grund av kommunikationsproblem 

och detta ledde i sin tur till allvarliga konsekvenser (Ozolins & Hjelm, 2003). Vid ett tillfälle 

kunde inte sjuksköterskorna uppfatta om patienten var yr eller om patienten inte fattade det 

som hade sagts och blev därefter förvirrad (Ozolins & Hjelm, 2003). Missförstånd var även 

förekommande mellan sjuksköterskor på larmcentralen och patienter med en annan kulturell 

bakgrund på grund av kommunikationsproblem och patientens brist på hur sjukvårdssystemet 

fungerade. Patienterna hamnade ofta i fel vårdinstans och ofta anlände de till sjukhus med 

ambulans trots att det inte var allvarligt (Hultsjö & Hjelm, 2005).   

 

En metod som användes av sjuksköterskorna vid kommunikationsproblem var användning av 

professionell tolk. Dock upplevde sjuksköterskorna att användning av en professionell tolk 

kunde skapa problem som felaktig översättning på grund av olika dialekter, missförstånd, och 

undanhållande av viktig information (Fatahi et al. 2010; Hultsjö & Hjelm, 2005; Nilsen & 
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Birkelund, 2009). Brist på tolk och kostnadsfrågan var några anledningar som togs upp varför 

professionell tolk inte anlitades, sjuksköterskorna försökte avgränsa beställning av tolk till 

nödvändiga situationer (Fatahi et al. 2010; Nielsen & Birkelund, 2009). Dock kände 

sjuksköterskor en trygghet när patienten hade en professionell tolk eftersom kvalitén på 

vårdarbetet upplevdes bättre. Vidare nämns det att sjuksköterskorna upplevde att 

professionell tolk kunde bli billigare, då man inte behövde avbryta vården på grund av 

språkbarriär och vårdvistelsen kunde blir kortare (Fatahi et al. 2010). 

 

We spend enormous amounts of money on interpreters, and therefore the 

family is used, since this is the cheapest. That means that if 10–15 family 

members show up, you’d think that they can help… (Nilsen & Birkelund, 

2009, s 434). 

Det visade sig att sjuksköterskorna använde släktingar och vänner som tolk då professionella 

tolkar var svåra att få tillgång till. Sjuksköterskorna upplevde att det inte var optimalt och bör 

undvikas om möjligt eftersom vissa komplikationer uppstod när anhörig eller vän tolkade. 

Sjuksköterskor upplevde att anhöriga tolkade selektivt och personalen blev omedvetna om 

hur mycket patienten hade förstått samt att anhöriga och vänner var för känslomässigt 

involverade i patienten (Fatahi et al. 2010; Ekblad et al. 2000). Sjuksköterskorna upplevde 

även att de var beroende av familjemedlemmarna som tolkade i det dagliga 

omvårdnadsarbetet av patienter med en annan kulturell bakgrund, samt att anhöriga 

fungerade som en länk mellan sjuksköterskan och patient. Det fanns situationer då det var 

svårt att få tag på tolk, som till exempel vid akuta situationer och nattetid, och då måste barn 

till patienten användas som tolk vilket upplevdes av sjuksköterskorna inte vara lämpligt 

(Fatahi et al. 2010; Nilsen & Birkelund, 2009). Sjuksköterskan upplevde också att en del 

patienter blev trygga och bekväma vid närvaro av anhöriga som tolkade (Fatahi et al. 2010), 

men sjuksköterskorna upplevde också att i vissa situationer kunde patienten känna 

pinsamheter, exempelvis vid intima problem, och utelämnade information vid närvaro av 

anhöriga (Nilsen & Birkelund, 2009). 

 

Kulturella skillnader 

En del sjuksköterskor upplevde att kulturella skillnader var utmanande i deras arbete 

(Debesay, Harslöf, Bernd & Vike, 2014; Ekblad et al. 2000; Höye & Severinsson 2010; Höye 
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& Severinsson, 2008; Nilsen & Birkelund, 2009; Skott & Lundgren, 2009; Thyli et al. 2007). 

Sjuksköterskorna upplevde att olika kulturer hade olika syn på familjrelationer och att i vissa 

kulturer sågs hälsoproblem som en familjeangelägenhet (Ekblad et al. 2000; Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm 2003). Några sjuksköterskor upplevde att närvaron av 

anhöriga inne hos patienten som positiv, men flertalet av sjuksköterskorna ansåg detta som ett 

problem. Sjuksköterskor upplevde problem när många anhöriga vistades samtidigt hos 

patienten vilket upplevdes svårt för sjuksköterskan att nå fram till patienten fysiskt och 

psykiskt samt att patienter som delade rum blev störda av allt liv som förs (Hultsjö & Hjelm 

2005; Ozolins & Hjelm 2003; Nilsen & Birkelund, 2009). Konflikter mellan sjuksköterskorna 

och anhöriga förekom ofta, då anhöriga hade en ständig närvaro och var aktiva för att hjälpa 

patienten, under vårdbesöket (Debesay et al. 2014; Ekblad et al. 2009; Höye & Severinsson, 

2010; Thyli et al. 2007). Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att hitta balans mellan att 

ge en effektiv vård och respektera patientens kulturella behov (Debesay et al. 2014 & Ekblad 

et al. 2009). 

 

a negative thing with many of the ethnic patients is, well, generally many 

of them are in bed, then many visitors come…and it’s a big problem when 

10–12–14 relatives come in to one room where three patients are already 

lying… If they come in a large flock, (Nilsen & Birkelund, 2009, s 435) 

 

Sjuksköterskorna upplevde det oväntade beteendet bland patienter med en annan kulturell 

bakgrund och deras anhöriga som vanligt förekommande och orsakade problem för 

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

Känslor bland patienter och deras anhöriga upplevdes av sjuksköterskorna som svåra och 

problematiska att förstå, då känslouttryck kunde vara dramatiska eller inga alls (Ekblad et al. 

2000; Höye & Severinsson, 2010). Sjusköterskorna upplevde att det var problem när 

patienterna och anhöriga inte samarbetade. Exempelvis när anhöriga till patienten vistades 

inne på rummet var de ofta högljudda vilket var svårt för sjuksköterskorna att hantera (Nilsen 

& Birkelund, 2009). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att sorgreaktionen vid dödsfall såg annorlunda ut bland patientens 

familj och detta beteende krockade ibland med sjuksköterskans kultur (Ekbland et al. 2000). 

Oväntade beteende kunde bero på kulturella skillnader som kunde vara frustrerande för 
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sjuksköterskor att förstå (Ekblad et al. 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 

2003). 

 

The mother did not seem to be sad, according to our Swedish norms, she 

didn’t cry or complain. I ask myself if she couldn’t read or if she didn’t 

want to talk about her ailments. You don’t really know how they act in 

China. It may not be appropriate in their culture to express pain or such 

matters to someone they don’t know. (Ozolins & Hjelm, 2003, s 87). 

 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter när de skulle motivera patienter med en annan 

kulturell bakgrund, till att delta i mobilisering eller motion för att behålla eller återfå en viss 

fysisk funktion. Sjuksköterskorna upplevde att vissa patienter föredrog så lite aktiviteter som 

möjligt vid sjukdomar (Debesay et al. 2014). 

 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter när patientens syn på könsroller inte var likt 

sjuksköterskans egna synsätt. En del sjuksköterskor upplevde frustration och brist på respekt 

när anhöriga och patienter inte ville prata med en kvinnlig sjuksköterska och krävde en 

manlig läkare som skulle ge order. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt när en patient 

inte ville bli vårdad av sjuksköterskorna eller läkare av det motsatte könet (Hultsjö & Hjelm, 

2005; Höye & Severinsson, 2008; Ozolins & Hjelm, 2003). 

 

Her husband was the interpreter and before discharge he wanted a talk 

with the chief. I came, because I was the ward sister. He refused to talk to 

me, because I was a woman. (Höye & Severinsson, 2008, s 244). 

 
Bristande kunskap  

Bristande kunskap och erfarenhet om patienter med en annan kulturell bakgrund gav 

sjuksköterskorna en känsla av otrygghet och oro i vårdmötet. Majoriteten av sjuksköterskorna 

ansåg att kulturfrågorna är viktiga i dagens mångkulturella samhälle (Debesay et al. 2014; 

Ekblad et al. 2000). Sjuksköterskorna upplevde att utmaningarna i det tvärkulturella 

vårdmötet förvärrades när sjuksköterskorna var obekanta med kulturella och religiösa 

sedvänjor. Sjuksköterskorna upplevde rädsla för att göra misstag eller oro att de skulle korsa 

kulturella gränser på grund av dålig uppfattning om hur patienterna vill ha det. 

Sjuksköterskornas oförmåga hur patienten uppfattade vissa beteende kunde leda till att 
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sjuksköterskorna upplevde osäkerhet. Exempelvis var det för sjuksköterskorna att röra 

patientens axel en naturlig del i omvårdnaden, men detta kunde leda till obehagliga 

situationer för vissa patienter med en annan kulturell bakgrund (Debesay et al. 2014).  

Sjuksköterskorna upplevde att mer kunskap om traditionerna i andra länder i förhållande till 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter saknades. Sjuksköterskorna upplevde att kunskap om olika 

kulturer i allmänhet ökar en förståelse för patienter med en annan kulturell bakgrund 

(Debesay et al. 2014; Ekblad et al. 2000; Fatahi et al. 2010). Hur familjemönster i de olika 

kulturer ser ut var också ett ämne som samtliga sjuksköterskor upplevde var viktigt för att få 

en bättre förståelse (Ekblad et al. 2000; Fatahi et al. 2010). Dock upplevdes det av en del 

sjuksköterskor att det fanns en risk att saker och ting tas för givet vid inlärning av olika 

kulturer, exempelvis hur en viss grupp beter sig och det skapar sig ett stereotypiskt synsätt. 

Det innebär att personer från samma land inte behöver ha samma kultur och tankesätt och 

varje möte med patienten är unik och inte den andra lik (Ekblad et al. 2000). Flera 

sjuksköterskor upplevde att deras idéer och åsikter har förändrats många gånger efter att har 

träffat patienter med olika kulturella bakgrunder, detta upplevdes av sjuksköterskorna att det 

har bidragit till en ökad kunskap om andra kulturer och religioner. Sjuksköterskorna upplevde 

att en ökad medvetenhet om de kulturella frågorna i arbetet har lett till en ökad öppenhet och 

även resulterat i en ökad medvetenhet hos sjuksköterskans egna kulturella bakgrund (Ekblad 

et al. 2000; Skott & Lundgren, 2009). 

 

When you mix cultures you let go of prejudice, like putting people into 

different boxes […] when you are there together with that person you feel 

that we are all like each other – even if some has brown eyes – we are just 

the same.  (Skott & Lundgren, 2009, s 226). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ litteraturstudie genomfördes då studiens syfte skulle belysa sjuksköterskors 

upplevelser. En kvalitativ ansats sågs vara lämpligt för denna studie då människornas 

upplevelser skulle studeras. Enligt Olsson och Sörensen (2011) och Willman et al. (2011) är 

den kvalitativa forskningen baserat på människans subjektiva upplevelser.  
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Forsberg och Wengström (2013) menar att en litteraturstudie grundas resultat på tidigare 

empiriska studier, vilket bidrar till att litteraturstudier omfattar ett större urval och leder i sin 

tur till att arbetet får en ökad trovärdighet. Studiens artiklar innefattar analys av data som 

baserats på intervjuer med 192 sjuksköterskor, med olika utbildningsnivå och 

yrkeserfarenheter. I vissa artiklar förekom det inte tydligt vilka bakgrunder sjuksköterskorna 

hade. Willman et al. (2011) menar att i den kvalitativa forskningen är det av stort värde att 

inkludera personer med varierande bakgrund som upplevt ett visst fenomen. Vidare beskriver 

Willman et al. (2011) att vid en litteraturstudie kan resultatet blir begränsat, då den endast tar 

upp tidigare empiriska studiers frågeställningar medan en empirisk studie kan ge författarna 

få svar på specifika frågeställningar. En empirisk studie hade också kunnat passa till denna 

studies syfte om den enbart riktade sig mot svensk kontext. Med en empirisk studie hade det 

blivit mer djup och tolkningsfel hade troligen minskat. I denna studie var syfte att belysa 

skandinaviska länder och då ansågs det att en litteraturstudie var mer passande. Enligt 

Segesten (2006) bör en empirisk studie undvikas på denna nivå, anledningen till detta är att 

studenten saknar tillräcklig kunskap inom forskning. Dessutom är det svårt att genomföra en 

god kvalitet på en empirisk studie på denna grundnivå när tidsrammen är begränsad (ibid.).  

 

Söktermen som användes kombinerades med de booleska sökoperatorerna "OR" och "AND" 

för att få relevant information som svarade på studiens syfte samt för att avgränsa så att 

artiklar som inte svarade på studiens syfte exkluderades. Frisökning av söktermer gjordes för 

att få en eventuell ökad information till studien. I inklusionskriterierna valdes endast artiklar 

som var skrivna på engelska i studien, eftersom mycket av den forskning som finns är skriven 

på engelska och vidare menar Segesten (2006) att engelska är numera vetenskapens officiella 

språk och detta ger en möjlighet för andra forskare att forska vidare. Mycket forskning fanns 

från bland annat England, USA och Australien om just sjuksköterskornas upplevelser av det 

tvärkulturella vårdmötet. I studiens syfte valdes det att inte ha artiklar från hela världen för 

det kan påverka resultatet på grund av att de har ett annat sjukvårdssystem samt stora 

kulturella skillnader. Enligt Hanssen (2007) och Campina-Bacote (2002) kan det finnas stora 

kulturella skillnader inom olika länder. De skandinaviska länder som innefattar Danmark, 

Norge och Sverige har enligt Svenska Regeringen (2002) liknande vårdsystem, alltså 

skattefinansierade och vård på lika villkor för alla. Då det fanns lite forskning från Sverige 

valdes det att göra en sammanställning från Skandinavien. 
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Artiklarna granskades med hjälp av Willmans et al. (2011) granskningsprotokoll eftersom 

den upplevdes som lättförståligt och skriven på svenska. Enligt Willman et al. (2011) väljs 

granskningsprotokoll efter vilken design studien har. Granskningsprotokollet kan även 

anpassas eller modifieras och med det menas att vissa frågor kan exkluderas från 

granskningsprotokollet (ibid.). Modifiering i denna studie valdes att inte göras eftersom det 

ansågs att det var ett sätt att hålla sig kritiskt och att frågorna ledde till en diskussion. Det 

fanns frågor som upplevdes svåra, exempelvis "råder det datamättnad?", detta ledde till 

diskussion. Granskningsprotokolls frågorna diskuterades för att undvika eventuella 

tolkningsfel mellan varandra. Hälften av artiklar hade hög kvalité och hälften hade medel 

kvalité. Det kan finnas en risk att artiklar värderas högt på grund av brist på erfarenhet och 

enligt Willman et al. (2011) finns det risk för övervärdering och undervärdering vid 

granskning av artiklar. 

 

Vid litteraturstudiens analys av artiklarna ansågs det att Graneheim och  

Lundman (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys vara lämplig för studien och den 

upplevdes tydlig och strukturerad. En innehållsanalys innebär att texten analyseras på ett 

systematiskt och stegvist sätt för att lättare kunna identifiera mönster och tema (Forsberg & 

Wengström, 2013). Meningsenheterna valdes var för sig och därefter jämfördes och 

diskuterades dessa valda meningar många gånger för att komma fram till enighet. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) bidrar detta till att trovärdigheten för resultatet ökar, om en 

gemensam förståelse och tolkning finns. När meningsenheterna valdes översattes dem från 

engelska till svenska vilket tolkningsfel kan ha uppstått och vidare menar Willman et al. 

(2011) att risken finns för feltolkning vid översättning mellan olika språk. För att få en 

korrekt översättning som möjligt användes det en engelsk/svensk lexikon. Kondenseringen 

upplevdes svår eftersom det fanns en risk att meningsenheterna förlorade sin innebörd och 

även kodningen upplevdes svårt.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att sjuksköterskorna upplevde det tvärkulturella vårdmötet som svår 

och att vårdmötena många gånger upplevdes som frustrerande. Resultatet i studien visade att 

de största utmaningar som sjuksköterskor upplevde i det tvärkulturella vårdmötet var 

kommunikationsproblem och kulturella skillnader. Dessutom upplevde sjuksköterskorna att 

de saknade kunskap om olika kulturer. 
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Studiens resultat visade att kommunikationsproblem är ett av dem störta problemen som 

sjuksköterskorna upplevde under det tvärkulturella vårdmötet. Sjuksköterskan upplevde att 

patienten inte förstod allt som kommunicerades och det är också svårt att ta reda på om 

patienten verkligen förstod det som informerats. Detta bekräftas av Pergert et al. (2008) som 

menar att kommunicera med patienter kan handla om viktig information, omtänksam 

konversation och att sociala interaktioner byggs upp mellan sjuksköterska och patient. Attree 

(2001) menar att kommunikation är en grundläggande del i omvårdnad och kräver en 

ömsesidig kommunikation av både individerna. Många sjuksköterskor upplevde irritation och 

frustration på grund av kommunikationsproblem som uppstod i samband med det 

tvärkulturella vårdmötet. De flesta sjuksköterskor upplevde även att det tvärkulturella 

vårdmötet kräver ganska mycket tid på grund av språkbarriären och att vårdkvalitén 

påverkades. Leininger och McFarland (2002) betonar att kommunikation är en grund för att 

en god vårdrelation mellan sjuksköterska och patient ska skapas och för att vårdkvalitén ska 

upplevas bättre av patienten. Detta styrks även av Travelbee (1971) som menar att 

kommunikationen är ett betydande redskap för att sjuksköterskan lättare ska kunna bilda 

relation med patienten och är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna förstå 

patientens tankar och känslor. Sjuksköterskorna upplevde att det var betydelsefull att förstå 

varandra för att bland annat kunna informera patienten om olika biverkningar som kan uppstå 

vid en behandlig. Enligt International Council of Nurses, [ICN] (2012) ligger det i 

sjuksköterskans ansvar att kunna ge all information som krävs för tillämpa en säker vård.   

 

Resultatet visade att användningen av tolkservice inte utnyttjades helt på grund av brist på 

professionell tolk. Det framkom inte om det även var brist på telefontolk eller om det 

användes. Detta kan påverka resultatet eftersom det inte framkom tydligt om professionell 

tolk var fysisk närvarande vid vårdmöte. Fatahi, Nordholm, Mattsson och Hellström (2010) 

menar att vid användning av en professionell tolk vågar inte patienten prata om sina problem, 

patienten kan vara rädd att informationen ska komma ut i samhället. Det är därför vissa 

patienter känner sig mer trygg när de har sina anhöriga som tolk. Dock betonar Jacobs et al. 

(1995); Moreno et al. (2007) att det inte är lämpligt att ha anhöriga som tolk eftersom 

anhöriga kan underhålla viktig information. 

 

Studiens resultat visade att sjuksköterskor upplevde att kulturella skillnader som utmanande i 

deras arbete, exempelvis ständig närvaro av anhöriga och känslouttryck som ett problem. Det 
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framkom också i studien att i vissa kulturer sågs hälsoproblem som familjeangelägenhet och 

detta styrks även av Leininger och McFarland (2002) som anser att vårdrelationer mellan 

sjuksköterskor och patienter bör utvidgas till att omfatta bland annat familj, eftersom detta 

kan ha stor betydelse för patienten. Detta styrks även av Hansen (2007) som menar att ohälsa 

hos en patient kan ses i många kulturer som en familjeangelägenhet. Patientens och dess 

anhörigas syn på könsroller upplevdes av sjuksköterskorna som frustrerande och brist på 

respekt. Anhöriga vägrade i vissa situationer att prata eller få behandling av en kvinnlig 

sjuksköterska. Vissa sjuksköterskor upplevde att det var svårt att ge en effektiv vård och 

respektera patientens kulturella behov. Enligt Leininger och McFarland (2002) är det 

meningsfullt att sjuksköterskorna anpassar sig efter patientens behov och kulturella 

värderingar. Vidare menar Leininger och McFarland (2002) att sjuksköterskor bör ha ett 

holistiskt synsätt, respektera samt vara lyhörda och uppmärksamma på patientens kulturella 

bakgrund för detta skapar en säker och meningsfull vård. Perget et al. (2008) påpekar att det 

kan finnas flera hinder i en vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienter med en annan 

kulturell bakgrund. En av dessa hinder är enligt Perget et al (2008) de kulturella skillnader 

och som kan leda till missförstånd och dessutom påverka relationen mellan sjuksköterskan 

och patient samt omvårdnaden hos patienten.  

 

Bristande kulturell kunskap bland sjuksköterskor framkom i studiens resultat. Många 

sjuksköterskor upplevde att de saknar kulturella kompetenser för att kunna möta patienter 

med en annan kulturell bakgrund. Halligan (2006) hävdar att när kunskaper om olika kulturer 

brister hos sjuksköterskorna när de ska ge omvårdnad till patienter med en annan kulturell 

bakgrund kan hinder uppstå i samband med omvårdnaden. Enligt Leininger och McFarland 

(2002) ska transkulturell omvårdnadsteori fungera som en vägledning för sjuksköterskor när 

de möter patienter men en annan kulturell bakgrund. De flesta sjuksköterskor upplevde 

osäkerhet vid vård av patienter med en annan kulturell bakgrund på grund av bristande 

kunskaper om andras kulturer och vidare betonar Leininger och McFarland (2002) att brist i 

kulturellkompetens kan medföra förutfattade meningar och kan leda till diskminering av 

patienter. Dock upplevde många sjuksköterskor att deras syn har förändrats efter att de har 

träffat patienter med olika kulturella bakgrunder och har lett till kunskap om olika kulturer 

och religioner. Detta styrks även av Leininger och McFarland (2002) som menar att genom ta 

lärdom från patienterna med olika kulturella bakgrunder kan sjuksköterskorna skapa sig en 

bild om vad patienten har för förväntningar på vården. I studiens resultat framkom det att 

genom inlärning om olika kulturer finns det en risk att saker och ting tas för givet, varje möte 
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med patient är unik och inte lik den andra. Travelbee (1971) betonar att det är meningsfullt 

att sjuksköterskorna ser patienten som en unik person samt kunna lägga sina egna fördomar åt 

sidan. 

Slutsats 

Slutsatsen av denna studie visar att sjuksköterskor upplevde svårigheter i det tvärkulturella 

vårdmötet eftersom det uppstod olika hinder i mötet. Det anses vara meningsfullt i samband 

med det tvärkulturella vårdmötet att sjuksköterskan och patient förstå varandra för att kunna 

uppfylla patientens behov. Det är av vikt att ha en lämplig tolk involverad i mötet om det 

krävs och att kunna nå professionella tolkar inom rimlig tid för patienten är något som 

sjukvården bör sträva efter. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräcklig med 

kunskap om olika kulturer. Detta kan leda till osäkerhet och negativa upplevelser bland 

sjuksköterskor när de vårdar patienter med en annan kulturellbakgrund. Det är viktigt för 

kommande sjuksköterskor att belysa det tvärkulturella vårdmötet eftersom sjuksköterskor 

kommer någon gång komma i kontakt med patienter från andra länder med olika kulturella 

bakgrunder. Därför är det av vikt att ha insikt om de olika aspekterna som uppkommer vid 

det tvärkulturella vårdmötet. Vidare forskning behövs inom området om vad som kan 

förbättra sjuksköterskornas kulturella kompetens och vilka krav som kan ställas på 

sjuksköterskeutbildningen i ett mångkulturellt samhälle.  

 

Självständighet  

Under arbetes gång har det legat ett gott samarbete mellan Carmen Menjivar och Zinah 

Abdulkarim. Databassökningen gjordes var för sig sedan gick vi igenom sökresultatet 

tillsammans för att sammanställa ett gemensamt sökresultat. Det som har skrivit tillsammans 

är inledning, bakgrund, metod, analys, resultat, diskussion och slutsats. Carmen har varit 

ansvarig för tabeller över layout, databassökning och bedömningsprotokoll. Zinah har varit 

ansvarig för tabeller över artikelredovisning och meningsenheterna.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i  

Cinhal Antal träffar Sökdatum Lästa 
abstrakt 

Sparade Antal 
valda 
artiklar 

1) Transcultural Nursing 
or Transcultural Care 

(heading) 

4780     

2) Sweden OR Norway 
OR Denmark) 
(fritext) 

35754     

3) Nurse-Patient 
Relations 

(Heading) 

20399     

4) Nurses experiences 
   (fritext) 

1679     

5) Culture 
Diversity/cross cultural 
(heading) 

8032     

1 OR 5 AND 2 
*(Peerrev. English, 
research art.) 

79 26/2 10 5 3 

1 AND 3               
* 

60 26/2 5 3 1 

1 AND 4 OR 5 
 

43 26/2 6 0 0 

Communications 
barriers AND 2 

18 26/2 10 1 1 

 
Fritext Cinhal 26/2 Träffar Lästa abstrakt Sparade Antal valda 

Nurses experiences AND 

Communication AND 

care 

185 20 1 1 

Nursing AND Migrants 51 3 2 3 

 

PubMed Antal träffar Sökdatum Lästa 
abstrakt 

Sparade Antal valda 
artiklar 

Cross Cultural AND 
Nurses exper. 

98 28/2 4 0 0 

Culture Diversity AND 
Nurses exper. 

142 28/2 6 0 0 

Transcultural care OR 
Transcultural Nursing 
AND Sweden OR 
Denmark OR Norway 

121 28/2 10 3 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Kvalitetsbedömningsmall för studier med kvalitativ metod efter Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011, s 175-176). 

 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja  Nej  Vet ej 

Patientkarakteristiska:  

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 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet    

Hög  Medel    Låg 

Kommentar 

 

Granskare (sign)…………………….. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Debesay, J., Harsløf, I., Bernd, 
R. & Vike, H. 
(2014) 
Norge 
 

Facing diversity under 
institutional constraints: 
challenging situations 
for community nurses when 
providing care to ethnic 
minority patients. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
Hermeneutik synsätt. 

19 sjuksköterskor i hemsjukvården. 
17 kvinnliga och 2 män. 

Hög 

Ekblad, S.,Marttila, A. & 
Emilsson, M. 
(2000). 
Sverige 

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

Kvalitativ studie. 
Intervjuer pågick i 
1-2 timmar och 
bandades 

19 personer som deltog och indelade i 3 
focusgrupper, majoriteten var sjuksköterskor. 

Hög 

Fatahi, N., Mattsson, B., 
Solveig M. Lundgren, S M. & 
Hellström, M.  
(2010) 
Sverige 

Nurse radiographers’ 
experiences of 
communication with patients 
who 
do not speak the native 
language. 

En kvalitativ studie. 
Intervjuerna 
bandinspelade och 
transkriberade. En 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Tre fokusgrupps-intervjuer med 11 erfarna 
röntgensjuksköterskor 
9 kvinnliga och 2 män 

Medel 

Høye, s. &  Severinsson, E. 
(2008) 
Norge 

Intensive care nurses’ 
encounters with 
multicultural families in 
Norway: An exploratory 
study 

En deskriptiv 
explorativ kvalitativ 
design 

16 sjuksköterskor Medel 

Høye, s. &  Severinsson, E. 
(2010) 
Norge 

Professional and cultural 
conflicts for 
intensive care nurses. 

En kvalitativ studie.  
Data analyserades 
med hjälp av 
kvalitativ 
innehållsanaly. 

16 intensivvårdssjuksköterskor deltog i 
flerstegs fokusgruppsintervjuer. 

Medel 

Hultsjö, S. & 
Hjelm, K., 
(2005) 
Sverige 
 
 

Immigrants in 
emergency care: 
Swedish health 
care staff´s 
experiences 
 

Kvalitativ studie, 
halvstrukturerade 
gruppintervjuer 

22 kvinnliga och 13 manliga sjuksköterskor 
med minst 2 års erfarenhet 
 

Hög  
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Nielsen, B. & Birkelund, R. 
(2009). 
Denmark 
 
  
 
 
 

Minority ethnic patients in 
the Danish healthcare system 
– a qualitative study of 
nurses’ experiences when 
meeting minority ethnic 
patients. 

Kvalitativ studie. 
Explorativ studie som 
baserad på 
fenomenologisk 
design. 

Fyra danska sjuksköterskor med etnisk dansk 
bakgrund och 5 års erfarenhet 

Hög 

Ozolins, LL. 
& Hjelm, 
K. (2003). 
Sverige 

Nurses´experiences 
of problematic 
situations with 
migrants in 
emergency care in 
Sweden. 

Explorative studie.  
Sjuksköterskorna fick 
skriva ner sina 
erfarenheter av 
problemsituationer. 
Analys med 
kvalitativa ansatser. 

32 kvinnliga sjuksköterskor och 
17 manliga sjuksköterskor 
 

Hög 

Skott, C. & Lundgren, S M. 
(2009) 
Sverige 

Complexity and 
contradiction: home care in a 
multicultural area.  

En kvalitativ studie, 
intervjuer och 
gruppdiskussioner 
 

5 disktriksjuksköterskor med olika erfarenheter 
och alla är födda i Norden 

Medel 

Thylib, B., Athlin, E. & 
Hedelin, B. (2007) 
Norge 

Challanges in community 
health nursing of old migrant 
patients in Norway – an 
exploratory study 

Kvalitativ studie 18 sjuksköterskor Medel 
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Bilaga 4 Meningsenheter 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

"Sometimes the staff felt frustration at not being 

able to help because of language barriers" 

(Ekblad et al. 2000). 

Personalen kände frustration, att 

inte kunna hjälpa pga 

språkbarriärer. 

Frustration av 

språkbarriär  

 

  

 

Kommunikationsproblem 

"but when they open their mouth and don´t 

understand Danish, I of course think, it´s 

irritating to spend a very very large of time on 

it, when you are busy" (Nielsen & Birkelund, 

2009). 

Inte förstå danska, irriterande att 

spendera en stor del av tiden, när du 

är upptagen. 

Irriterande vid 

språkbarriär    

  

"Misunderstandings may arise even though 

the staff and the patients share the same 

language" (Ekblad et al. 2000). 

Missförstånd kan uppstå mellan 

sjuksköterska och patient.  

Missförstånd    

"In some cultures it is common that whenever 

a person is sick, he or she will be totally cared 

for by their family..." (Höge & Severinsson, 

2010) 

I vissa kulturer är det vanligt när en 

person blir sjuk, då han/ hon vårdas 

av sin familj. 

Familjens roll i vården  Kulturella skillnader 

"All groups pointed out that the staff are not 

familiar with all the traditions and customs of 

different cultures" (Ekblad et al. 2000). 

Personalen känner inte till alla 

traditioner och seder bland olika 

kulturer. 

Brist på kulturell 

kunskap 

  

Bristande kunskap 
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"..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." 

(Ekbland et al.2000). 

Risk att saker och ting tas förgivet: 

åsikter och attityder t ex hur 

människor från olika kulturer ska 

bete sig. 

Förutfattade meningar    

Bristande kunskap 

  


