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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det blir allt vanligare i vår globaliserade värld att inte växa upp eller bo i det land 

man är född. För Sverige innebär det att antalet utlandsfödda medborgare har ökat. Som 

sjuksköterska kan det vara svårt att vårda patienter med annan kulturell bakgrund. Forskning 

visar på t.ex. frustration och irritation hos både sjuksköterska och patient bland annat på 

grund av språkbarriären som kan utgöra ett hinder i omvårdnaden. Ökad kunskap om 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med annan bakgrund kan leda till en bättre 

förståelse och tillämpning i vården, och där igenom bidra till säkrare vård. Syfte: Att 

identifiera och syntetisera publicerade kvalitativa studier som belyser sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund. Metod: Metasyntes av 13 

vetenskapliga artiklar utförda med kvalitativ metod gjordes med hjälp av en tolkning av 

Noblit och Hares (1988) beskrivning av en metasyntes. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter och frustration i vården av patienter med annan kulturell bakgrund, en 

språkbarriär, att få en adekvat översättning, tiden, missförstånd, bristande kulturell 

kompetens, med anhöriga, se människan bakom kulturen och att känna sig respekterade. 

Slutsats: Mer kulturförståelse och utbildning är en strategi som skulle kunna leda till att 

sjuksköterskor fick en bättre upplevelse och förståelse för patienter med annan kulturell 

bakgrund, och där med kan vården förbättras.  

Nyckelord: Kommunikation, kommunikationsbarriärer, transkulturell vård, kulturella skillnader, 

transkulturell omvårdnad, kvalitativa studier och vårdpersonalens attityder. 
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ABSTRACT 

Background: It is increasingly common in our globalized world not to grow up or stay in the 

country of our birth. For Sweden, this means that the number of foreign-born citizens has 

increased. As a nurse, it can be difficult to care for patients with different cultural 

backgrounds. Research shows, for example frustration and irritation for both nurse and 

patient, partly because of the language barrier that may pose barriers to care. Increased 

knowledge of nurses' experiences of caring for patients with different background can lead to 

a better understanding of care and through that safer care. Aim: To identify and synthesize 

published qualitative studies that illustrates nurses' experiences of caring for patients with 

different cultural background. Method: Meta-Synthesis of 13 scientific papers conducted 

with qualitative methods was made using an interpretation of Noblit and Hare's (1988) 

description of a meta-synthesis. Result: The nurses found it difficult and frustrating, a 

language barrier, getting a proper translation, time, misunderstanding, lack of cultural 

competence, with relatives, see the man behind the culture and feel respected. Conclusion: 

More understanding of culture and education is a strategy that could lead to the nurses had a 

better experience and understanding of patients with different cultural backgrounds, and 

therefore can improve care. 

Keywords: Communication, communication barriers, transcultural care, cultural diversity, 

transcultural nursing, qualitative research and attitude of health personnel 
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Introduktion 

”When you are sick and in bed you want to feel close with those who are 

caring for you” (Cortis, 2000, s.57).  

Arbetet som sjuksköterska innebär möten med patienter från olika kulturella bakgrunder. Att 

ge bästa möjliga vård till personer med annan kulturell bakgrund och som kanske dessutom 

pratar andra språk kan vara svårt. Bisogni, Festini, Focardi, Mannini och Neri (2009) kommer 

i sin studie fram till att effektiv kommunikation är en huvudaspekt för att ge en kompetent 

mångkulturell vård.  Författaren har i sitt arbete som sjuksköterska sett frustration och 

irritation hos både sjuksköterska och patient bland annat på grund av språkbarriären som 

blivit ett hinder i omvårdnaden. Detta kan leda till förseningar i verksamheten då det kan dra 

ut på tiden och att patienten söker vård igen. Enligt Hansen (2007) ser sjuksköterskan och 

patienten sin kultur som självklar, vilket kan innebära en kollision i mötet mellan parterna 

samt ge upphov till en känsla av osäkerhet.  Det finns behov av att utforska vad som finns 

publicerat inom området, utifrån sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med en 

annan bakgrund. Detta för att erbjuda samt att ge patienter oavsett kulturell bakgrund vård på 

lika villkor.    

Litteratursammanställning 

Det blir allt vanligare i vår globaliserade värld att personer inte växer upp eller bor kvar i det 

landet de föds i. I Sverige innebär det att antalet utlandsfödda medborgare har ökat 

(Socialstyrelsen, 2009). Allt fler utländska medborgare har under de senaste tio åren sökt 

skydd, bosatt sig, arbetat och studerat i Sverige. Under 2009 fick 98 644 personer, inklusive 

EU-medborgare, uppehållstillstånd. Det är en ökning med 10 procent jämfört med året innan 

(Migrationsverket, 2010). I en studie av Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres 

(2004) undersöktes dansk sjukvårdspersonals förhållningssätt och upplevelser av mötet med 

utlandsfödda patienter. 40 % av vårdpersonalen upplevde att de inte kunde möta behoven 

som de utlandsfödda patienterna hade och en fjärdedel av de intervjuade kände att dessa 

patienter inte fick lämplig behandling, vård och information. I studien tillfrågades 

undersköterskor, sjuksköterskor och läkare om synen på utlandsfödda när de söker vård, 

rådgivning, och om de upplever en högre belastning. I samtliga svar uppgav personalen att 

det fanns brister, särskilt i kommunikationen samt personalens negativa attityd till patienter 

med annan kulturell bakgrund. Cortis (2000) kommer i sin studie fram till att patienterna 

hade förväntningar om att personalen var mottagliga, visade kunskap om att vårda patienter 
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med annan kulturell bakgrund och gjorde det bra. Resultatet visade dock att brister fanns i 

både kunskap, empati samt förmågan att ge stöd till patienterna.  Således visade denna studie 

att patienternas förväntningar på en god vård inte blev uppfylld.  

Vårdens oförmåga att bedriva en god vård för patienter med annan kulturell bakgrund 

äventyrar patienternas rättigheter om god vård på lika villkor. Björngren (2010) skriver om 

att alla patienter har rätt till samma goda vård och lika behandling oavsett etnicitet, 

ekonomisk status eller bakgrund. Även hälso- och sjukvårdslagen (SOFS 1982:763) 

poängterar vikten av att alla människor har rätt till lika vård oavsett bakgrund, etnisk 

tillhörighet, religion eller politiska åsikt. Alla individer ska också ges en god och 

individanpassad vård.  I distriktsslöterskans arbetsbeskrivning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012) står följande: 

”Det etiska förhållningssättet hos distriktssköterskan är särskilt viktigt 

och innebär bland annat respekt för patientens unikhet, integritet och 

autonomi i de skiftande situationer och miljöer som är 

distriktssköterskans arbetsfält” (SFF, s.7). 

Kommunikation lyfts ofta upp i hälso- och sjukvården och är av stor vikt. För att ett möte ska 

vara bra och effektivt måste vårdtagare och vårdgivare ”prata samma språk” så att båda 

parterna förstår varandra. För att en behandling ska ge effekt måste patienten bli väl 

informerad, vara aktiv i sin vård och vilja göra en förändring (Fossum, 2007). Dialekter och 

ansiktsuttryck är till exempel uttryck som kan avgöras av den kultur en människa kommer 

ifrån. Kroppsrörelser, ansiktsuttryck och fysisk beröring är exempel på ickeverbal 

kommunikation. Det är viktigt att ha den icke verbala kommunikationen i åtanke vid den 

verbala kommunikationen. Verbal kommunikation innefattar muntlig och skriftlig 

kommunikation som sjuksköterskan och patienter använder för att visa sina föreställningar, 

tankar och erfarenheter av en sjukdom eller utav omvårdnaden. För att kunna kommunicera 

krävs ett gemensamt språk (Hansen, 2007). 

Det finns inom vården metoder som tillämpas i syfte att underlätta kommunikation mellan 

patient med annat språk och än det som talas i vården. En hjälp som sjukvården idag kan bistå 

med är tolk. Enligt lag har alla som inte behärskar svenska rätt till tolk vid kontakt med 

myndigheter i Sverige. En tolk utgörs av en person som översätter direkt utan att ta in sina 

egna värderingar. Tolkar har tystnadsplikt, är neutrala, opartiska och är skyldiga att följa 
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regelverk, samt göra det möjligt för individer att kommunicera med ett gemensamt språk 

(Fossum, 2007). I en studie av Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels, & Meeuwesen (2008) 

framkommer det att mer tolkanvändning är nödvändig för att komma förbi språkbarriären 

som kan uppstå mellan patienten och sjuksköterskan. Enligt Black (2008) löper det stor risk 

att vårdtiden ökar, samt att patienten åter söker hjälp för sitt problem när tolk inte används. 

Därför gynnar det samhället att tolk används även ur ett ekonomiskt perspektiv. När tolk inte 

går att nå kan anhöriga användas, dock uppstår ofta en osäkerhet hos sjuksköterskan om all 

nödvändig information förmedlas till patienten.       

Kultur 

Patient och vårdare kommuniceras inte enbart med sitt verbala och kroppsliga språk. Även 

den kultur patient och vårdare bär med sig påverkar hur de båda ska ha möjlighet att förstå 

varandra. Kultur är ett begrepp som definieras på många olika sätt. En utav dem mest kända 

är Taylors definition från 1871: 

”That complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, 

custom and any other capabilities and habits acquired by man as member 

of society”(Helman, 2007, s.2). 

Utifrån bland annat Taylors definition beskriver Helman (2007) begreppet kultur som en 

uppsättning av riktlinjer (både uttryckliga och underförstådda) som individer ärver som 

medlemmar i ett visst samhälle. Som berättar för dem hur de vill visa världen, hur man 

upplever det emotionellt, och hur man beter sig i kulturen i relation till andra människor, till 

super naturliga krafter eller gudar, och den naturliga miljön. Ett sätt som kulturen använder 

för att överföra dessa riktlinjer till nästa generation är genom att till exempel använda sig utav 

symboler, språk samt ritualer. Omedvetet styrs alla handlingar enligt DeMarinis (1998) av 

vilken kultur en människa tillhör. Till en början föds vi in i en kultur som vi ofta lever i tills 

vi dör. Vi lever i vår kultur som individer, alla är olika men delar en kulturell grund 

(DeMarinis, 1998). Att förstå värderingar, intressen och fördomar i kulturen vi föds in i är en 

förutsättning för att kunna förstå andra kulturer. Mötet är inte emellan två olika kulturer utan 

mellan en patient och vårdare med olika kulturella bakgrunder (DeMarinis, 1998 & Olsson, 

2007). 

Ett mångkulturellt samhälle betyder alltså att det finns två eller flera kulturer som kräver 

kommunikation över gränserna. Engagemang, respekt och acceptans krävs för att uppnå 



 

8 
 

tvärkulturell kompetens som innebär förmågan att prata över kulturgränserna. Om en 

tvärkulturell kompetens uppnås leder det till ett tvärkulturellt samhälle där kulturer möts och 

interagerar med varandra (DeMarinis, 1998).  

Omvårdnad med fokus på kulturella aspekter 

Begreppet kultur har inom sjuksköterskans profession synliggjorts och förtydligats först 

under de senaste femtio åren. Leininger (2001) presenterade för första gången 

kulturbegreppet som grundläggande inom omvårdnaden 1950, teorin ”Culture Care” 

presenterade hon först 10 år efter. Teorins syfte var att lyfta den kulturella mångfald som 

finns runt om i världen. Det för att kulturellt kunna anpassad vården till patienter med olika 

kulturell bakgrund.  ”Sunrise Modellen” skapades som en hjälp för sjuksköterskorna för att 

identifiera kulturella faktorer som berör patientens upplevelse av vård. Sjuksköterskan kan 

genom sju begrepp som tas upp i modellen få en omfattande bild av patientens livsvärld, 

vilket förbättrar den holistiska vården i praktiken. Begreppen innefattar utbildning och 

ekonomi, politik och juridik, patientens världsuppfattning och värderingar, teknologi, religion 

och filosofi, släktband och sociala förhållanden och kulturella livsstilar och uppfattningar 

(Leininger, 2001).  

Leininger och McFarland (2002) definierar transkulturell omvårdnad som ett område av 

studier och praktiker som fokuserar på att jämställa värdet av kulturell omvårdnad, och 

undersöker grupper och enskilda personer med olika kulturell bakgrund. Ett mål med 

transkulturell omvårdnad är att medverka till att vårdpersonal skapar kulturspecifik, lika 

omvårdnad och välmående för patienterna. För att kunna uppnå det krävs det att personalen 

har kulturkompetens vilket enligt Andersson, Scrimshaw, Fullilove, Fielding och Normand 

(2003) innebär att politiker och verksamma i yrket träffas och tillsammans kommer överens 

om en strategi för att bättra och effektivisera kulturmöten i vården.  Samhället, vården och 

individen ska fungera effektivt i mötet med olika kulturmöten, dess beteende och behov. En 

kulturkompetent vård bör alltså innefatta personal med mångkulturell bakgrund, som speglar 

samhället och dess brukare. Tolkar som talar patienternas språk, utbildning om kultur och 

språk avseende de patienter som vårdas, information och litteratur på patienternas första 

språk i enlighet med patienternas kulturella normer och med kulturellt specifika vårdmiljöer. 

Ett annat sätt att se sin kultur anser Hansen (2007) är att patienten och sjuksköterskan ser sin 

kultur som naturlig eftersom den alltid funnits där.  Vilket kan medföra en kollision i mötet 

mellan parterna då personerna ofta är formade efter sin egen kultur. En osäker attityd hos 
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både sjuksköterska och patient kan då uppkomma eftersom de ställs inför något annorlunda. I 

en studie av Essat och Hamilton (2008) framkom det att patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna ofta hade en dålig attityd, och behandlade dem med brist på respekt. 

Sjuksköterskorna hade ingen kulturell mottaglighet, kvinnorna i studien som var klädda med 

burka upplevde sig ogillade utav sjuksköterskorna. Patienterna hade även en känsla av att 

sjuksköterskorna i gjorde egna besöks regler till en del patienter som inte gällde för alla.  

Många studier som behandlar omvårdnad med fokus på kulturella aspekter finns tillgängliga 

ur patientens perspektiv (Lundberg, 2000 & Benkert, Coleman-Burns & Pohl, 2004). 

Däremot finns det färre med sjuksköterskans perspektiv. Även Ekman och Emani (2007) 

skriver att kunskapsbrist finns i hur mångkulturell omvårdnad ska tolkas och implementeras i 

svensk sjukvård. Lundberg, Bäckström och Widen (2005) har kommit fram till att mer 

teoretisk förankring av transkulturell omvårdnad behövs i sjuksköterskeutbildningen i 

Sverige. Det för att sjuksköterskor ska få den färdighet och kunskap som behövs för att vårda 

patienter med annan kulturell bakgrund. Med uttrycket patient med en annan kulturell 

bakgrund menar författaren i detta arbete att patient och sjuksköterska kommer från olika 

delar av världen och har skilda modersmål. 

Syfte 

Syftet med studien är att identifiera och syntetisera publicerade kvalitativa studier som 

belyser sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund. 

Design 

Polit och Beck (2012) beskriver kvalitativ forskning som en organisering och förklaring av 

berättande data för att finna viktiga underliggande teman, kategorier och mönster av 

relationer. Det görs inte i kvantitativa studier, där studien oftast leder till en mer exakt 

mätning av ett fenomen, eller en jämförelse mellan olika fenomen. Friberg (2006) menar att 

flera kvalitativa studier får en ny tolkning genom analysering och syntetisering som kan 

underlätta forskningsresultatets omsättande till praktisk användning. I den här studien ansåg 

författaren det mest lämpligt att använda sig utav en kvalitativ metod eftersom syftet rör 

människors upplevelse.  

I en metasyntes görs en tolkning av redan publicerade forskningsresultat grundade på 

kvalitativ forskning. En metasyntes görs för att komma fram till en ny tolkning av 

sammanställd information och skapa en helhet av ett speciellt fenomen, inte för att lägga 
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samman resultat från olika studier. Det resultat som framkommer i en metasyntes kan 

innebära en mer säker och stabil kunskap genom att en helhet skapas.  Många forskare 

använder metasyntes, sättet att beskriva den varierar dock (Friberg, 2006 & Polit & Beck, 

2012). Bondas och Hall (2006) menar att metasyntesens primära egenskap och värde är den 

metodologiska och teoretiska utvecklingen när den kombineras med en del reflektioner.   

En metasyntes av kvalitativa studier har genomförts i den här studien. Författaren har valt att 

använda sig utav metasyntes då förespråkare för metasyntesen menar att tillämpning av 

metasyntes inte bara medför en sammanfattning av tidigare forskningsresultat utan ger en 

djupare kunskap om ett visst valt fenomen (Downe & Walsh, 2006). Olika typer av 

metasyntes finns tillgängliga. I denna studie användes Noblit och Hares (1988) tolkning av en 

metaetnnografi. Enligt Britten et al. (2002) är metaetnografi ett sätt att göra en metasyntes. 

Polit och Beck (2012) beskriver metaetnografin som mer koncentrerad på att konstruera 

tolkningar istället för att fokusera lika mycket på analysen.  Denna studies tolkning av en 

etnografi inkluderar sju steg, där steg 1-2 är föranalys vilket innebär bestämning av 

forskningsfråga, litteratursökning, screening, kvalitetsgranskning och dataextraktion, steg 3-6 

är datasyntes och steg 7 är slutsteget, vilket utgör studiens resultat.  

Litteratursökning 

Ämnesspecifika databaser som har använts är CINAHL, MEDLINE och Academic Search 

Elite.  

Inklusionskriterier: 

• Vetenskapligt granskade artiklar  

• Ej äldre än från år 2000  

• Engelskspråkiga  

• Studierna ska behandla sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med annan 

kulturell bakgrund.  

 

Sökorden som användes var: Communication, communication barriers, transcultural care, 

cultural diversity, transcultural nursing, qualitative research och attitude of health 

personnel. Booleska termerna AND och OR användes. I databasen CINAHL användes 
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sökordet Communication och Communication barriers vilket inte gjordes i de två återstående 

databaserna. Därför har sökningar gjorts i efterhand för att se om ytterligare träffar kunde 

finnas med sökorden, dock utan resultat. Referenslistor genomsöktes i redan funna artiklar för 

att samla ihop ett material vilket gav 1 artikel till resultatet. För att få fram den artikeln 

gjordes en manuell sökning, vilket innebar att en sökning på artikeln titel gjordes i CINAHL. 

Studier som handlar om sjuksköterskestuderande har valts att exkluderas då studenterna kan 

se på ämnet annorlunda än en utbildad sjuksköterska. I tabellerna nedan följer en beskrivning 

på tillvägagångssättet av sökandet i databaserna. 

TABELL 1 Resultat Sökning CINAHL 4/9-2012 

 Sökhistorik Antal träffar Antal valda artiklar 
1 Communication 28236 0 
2 Communication OR Communications 

barriers 
30572 0 

3 Transcultural care  1783 0 
4 Transcultural nursing 2749 0 
5 Transcultural care OR Transcultural 

nursing 
4470 0 

6 2 AND 5 85 6 
 

TABELL 2 Resultat Sökning Academic Search Elite 5/9-2012 

 Sökhistorik Antal träffar Antal valda artiklar 
1 Transcultural care 334 0 
2 Transcultural nursing 1008 0 
3 Transcultural care OR Transcultural 

nursing 
1213 0 

4 Cultural diversity 12639 0  
5 3 AND 4 106 2 
 

TABELL 3 Resultat Sökning  Medline 5/9-2012 

 Sökhistorik Antal träffar Antal valda artiklar 
1 Cultural diversity 8728 0 
2 Attitude of health personnel 83586 0 
3 Qualitative research 13467 0 
4 1 AND 2 791 0 
5 4 AND 3 84 4 
 

 



 

12 
 

TABELL 4 Manuell sökning 

Datum Databas Artikel 
3/9-
2012 

CINAHL “Cultural challenges in end-of-life care: 
reflections from focus groups’ interwiews 
with hospice staff in Stockholm”.  

 

Screening 

Artiklarna screenades först genom att titeln på samtliga 277 artiklar som framkommit i 

sökningarna lästes. En del artiklar kunde dock sorteras bort direkt efter att ha läst titeln. För 

att få en bild av om dem uppfyllde studies syfte och inklusionskriterier lästes samtliga 

abstract. Om artikeln efter genomläsning fortfarande stämde in beställdes den från biblioteket 

eller laddades ner från Internet och lästes i sin helhet. Enligt Polit och Beck (2012) är det 

viktigt att tänka på att även om en artikel inte behandlar precis ämnet som denna studie 

belyser, kan delar kunna komma att användas som till exempel svarar på specifikt syfte. 

Tretton artiklar totalt identifierades som svarade mot studiens syfte. 

FIGUR 1 Flödesschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal vetenskapliga studier från databassökning 
n = 277 

Antal studier som valdes efter 
databassökning 

n = 12 

Antal studier som valdes vid 
manuell referenssökning 

n = 1 

Exkluderade studier  
n = 0 

Full- text studier som totalt 
inkluderades i meta- etnografin 

n = 13 
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Kvalitetsgranskning  

CASP (Critical Appraisal Skills Programme) användes för att kontrollera studiernas kvalitet 

och användbarhet, se bilaga 1. CASP (2011) är ett redskap som hjälper individen att förstå 

forskningsresultat inom vård och omsorg. Ett flertal forskare använder CASP som 

kvalitetsgranskningsinstrument och ser det som användbart i sin screeningsprocess. 

Bedömningsinstrumentet kan vara till hjälp när ny kunskap evidensbaserad kunskap ska 

implementeras i praktiken (CASP, 2011). För att kunna presentera den vetenskapliga 

kvaliteten på ett bra och smidigt sätt för läsaren användes en mall hämtad ifrån SFF och SBU, 

se bilaga 2 (SSF & SBU, 1999). Bedömningen skedde med hjälp av CASP-modellen, betyg 

mellan I-III sattes på varje artikel. I innebar hög kvalitet, II mellan och III låg kvalitet. 

Dataextraktion 

Ett standardiserat dataextraktionsformulär presenteras i bilaga 2. Information som har 

extraherats ur varje studie är: 

• Titeln 

• Författare till studien 

• Land där studien genomförts 

• År för publicering och tidskrift 

• Syftet (varför studien gjorts) 

• Metod (Hur studien gjorts) 

• Studiens urval  

• Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund på 

sjukhus, vårdcentraler, vårdhem och i hemmet.  

Författarens kvalitetsgranskningsresultat presenteras även i detta formulär. 

Datasyntes  

Steg tre till sex i Noblit och Hares (1988) metod beskriver syntesen som tolkningarna i 

studien utgår ifrån. I steg tre valdes begrepp och nyckelmetaforer i den här studien ut genom 

att författaren läste den kvalitativa studien flera gånger. Exempel på begrepp från studien är: 
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språkproblem, uppstår irritation bland annat på grund av språkbarriären, äldre människor 

kan språket sämre samt missförstånd på grund av språket. Vid valet av nyckelmetaforer 

fanns tanken med hela tiden att det är viktigt att tänka på att det är bara en tolkning av den 

delen i studien, en annan läsare hade antagligen valt någon annan tolkning. En nyckelmetafor 

kan jämföras med ett tema i andra kvalitativa studier. I den här studien är ett exempel på en 

nyckelmetafor: Frustration till följd av språkbarriären. Steget innebar att vara uppmärksam 

på detaljer, och även vara observant i redovisningen så att inte användbar information till 

resultatet förbisågs. Studierna fördes samman i steg fyra för att komma fram till 

gemensamma begrepp och nyckelmetaforer. Det underlättade att välja ut nyckelmetaforer 

från varje studie för att se hur de relaterar till varandra. Tillsammans skapades begreppen i 

studien bland annat nyckelmetaforen: Frustration till följd av språkbarriären. Studierna 

kunde höra ihop på tre olika sätt, genom att vara varandras kontraster, vara helt likvärdiga 

eller bildade studierna tillsammans en helhet. I Steg fem flätades begrepp och 

nyckelmetaforer som var likvärdiga i de olika studierna ihop och jämfördes. Att jämföra 

nyckelmetaforerna i varje studie och i relation till andra studiers nyckelmetaforer ansågs 

viktigt, då det ofta tillsammans blir en helhet då de står för samma sak. Slutligen i steg sex 

skapades det en helhet utav varje individuell del. En utav utmaningarna i det sista steget var 

att skapa en egen bild utav helheten.  

Etiska övervägande 

Etiska övervägande har under hela processen funnits med och strävan efter att vara så 

objektiv som möjligt har varit i författarens åtanke. Enligt Polit och Beck (2004) ska 

personliga värderingar och åsikter inte medtagas, utan processen ska sträva efter att vara så 

objektiv som möjligt. Viktigt är även att inte ignorera utan ta med artiklar som motsäger 

resultatet från övriga studier. I kvalitetsgranskningsinstrumentet CASP som används, ingår 

även en punkt där författaren ska reflektera över etiska övervägande (Se bilaga 1).  

Resultat  

Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund 

sammanfattas i åtta nyckelmetaforer som illustreras i följande tabell. 
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TABELL 2 Illustrerar nyckelmetaforerna i studiens resultat  

Frustration till följd 

av språkbarriären 

Problematik med 

att få en adekvat 

översättning 

Tiden springer 

iväg 

Kulturens 

påverkan kunde 

leda till 

missförstånd 

Bristande kulturell 

kompetens  

Positiva och 

negativa aspekter 

med anhöriga 

Försöka se 

människan 

bakom kulturen 

Kände sig inte 

alltid respekterad 

 

En översikt över de först utplockade centrala begrepp som var grunden till varje ny 

nyckelmetafor, samt de artiklar som bidrog till dem presenteras i bilaga 4. I bilagan 

presenteras även vilka artiklar som låg till grund för varje nyckelmetafor, då samtliga artiklar 

inte fanns med i alla nyckelmetaforer.     

Frustration till följd av språkbarriären  

I samtliga studier som presenteras i bilaga 3 kom det fram att kommunikationsproblem 

uppstår i vården utav patienter med annan kulturell bakgrund. En språkbarriär uppstår mellan 

sjuksköterskan och patienten eftersom de inte förstår varandras språk, det leder även ofta till 

en frustration eller irritation hos sjuksköterskan (Birkelund & Nielsen, 2009; Cassidy, 

Graham, McCarthy & Tuohy, 2008; Cioffi, 2003; Ekblad, Emilsson & Marttila, 2000 & 

Hjelm & Hultsjö, 2005). I följande citat beskriver en sjuksköterska det så här:  

”It is very hard when you don’t speak their language. It’s frustrating for 

the patient and it’s frustrating for you” (Cioffi, 2003, s. 304).  

En del sjuksköterskor som intervjuades i de olika studierna upplevde som mest frustration då 

vården inte kunde ges enligt patientens önskan och de inte kunde ge stöd till patienten 

(Ekblad et al., 2000). Om vårdens kvalitet var densamma för patienter som pratade ett annat 

språk tvivlade sjuksköterskorna på (Gerrish, 2001). När information gavs till patienten fanns 

ofta en osäkerhet om patienten verkligen hade förstått informationen på rätt sätt (Hoye & 

Severinsson, 2008). Något annat som ofta uppstod mellan sjuksköterskan och patienten var 

missförstånd, oftast var det då språkbarriären som låg till grund för det (Cassidy et al., 2008; 
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Hoye & Severinsson, 2008 & Vydelingum, 2006). Missförstånd som ibland uppstod när 

patienten hade bristande kunskaper i språket var att sjuksköterskan missförstod patienten och 

information som låg till grund för bedömningen av patienten, samt planeringen av vården 

vilket ledde till att dokumentationen missades (Cassidy et al., 2008). Här kommer en 

sjuksköterska med ett exempel på när det lätt kunde uppstå missförstånd:   

”I found it a big block if they had no English, you didn’t know the history 

and they get intimidated and it was very hard to find out what had 

happened” (Casidy et al., 2008, s. 166).  

Den äldre generationen som pratade ett annat språk tyckte några sjuksköterskor var mer 

vanligt förekommande än att yngre inte pratade språket. De yngre patienterna hade ofta gått 

någon typ av språkskola och var mer mottagliga för att förstå. Vid vården av den äldre 

generationen uppstod oftare språkliga problem (Birkelund & Nielsen, 2009).  Även om 

svårigheterna med att förstå ibland var stora kände några sjuksköterskor medlidande med 

patienten. Tanken hos sjuksköterskorna fanns, att lära sig ett nytt språk inte är lätt 

(Vydelingum, 2005).  

Problematik med att få en adekvat översättning 

Sjuksköterskorna upplevde ofta att det var svårt att få tag i tolk, kväll, natt och helg 

upplevdes det som extra svårt (Cioffi, 2003; Diver et al., 2003 & Hjelm & Hultsjö, 2005). 

Det hade ändå blivit lättare att få tag i tolk nu jämfört med förr om åren, och vården ansågs 

bättre (Cioffi, 2003).  

”We need interpreters very often. It’s difficult to find an interpreter when 

your need one” (Hjelm & Hultsjö, 2005, s.281).  

Eftersom det ibland fanns problem med att få tag i tolk var det inte ovanligt att 

familjemedlemmar användes som tolk för att det var praktiskt. Även om det inte alltid av 

sjuksköterskorna kändes riktigt bra (Bierkelund & Nielsen, 2009; Cassidy et al., 2008 ; 

Cioffi, 2003; Cioffi, 2005; Diver et al., 2003; Ekblad et al., 2000; Gerrish, 2000; Hjelm & 

Hultsjö, 2005; Jones, 2008; Severinsson et al., 2008 & Sommerville, 2007 ).  

Det kunde vara så att den anhöriga som översatte inte ville att patienten skulle berätta allt, 

eller att de sa någonting annat än det patienterna sa. Ibland uppstod problemet att den 

anhöriga inte förstod sjuksköterskan helt, och de kunde därför inte göra en korrekt 
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översättning (Diver et al., 2003; Ekblad, 2000 & Hjelm & Hultsjö, 2005). Några 

sjuksköterskor kallade därför alltid efter tolk vid känsliga saker eller för att förtydliga så allt 

var förstått, till exempel vid sjukdomsbesked eller vid död (Cioffo, 2003; Gerrish, 2001; 

Nielsen & Birkelund, 2009 & Sommerville, 2007). 

Användningen av tolk stod för höga kostnader för sjukhuset därför förekom det att 

sjuksköterskorna sparade in på tolkning om det inte var alldeles nödvändigt. Familjen fanns 

ofta nära till hands och användes därför, även flerspråkig personal användes om det fanns att 

tillgå (Birkelund & Nielsen, 2009 & Sommerville, 2007). Tidspressen när tolken väl kom var 

även ett problem så det fanns sjuksköterskor som tyckte att tiden inte räckte till för att få 

informationen de behövde om patienten (Cioffi, 2005).  Att prata med patienten genom en 

tolk ansågs också svårt då kontakten med patienten inte blev detsamma (Gerrish, 2001 & 

Sommerville, 2007). En sjuksköterska beskrev det så här: 

”So in some way it’s better than nothing…but I suppose it’s not as good 

as direct, one to one person”(Sommerville, 2007, s.584). 

En annan problematik med översättningen mellan patienten och sjuksköterskorna och 

användandet av tolk var att patienterna inte alltid ville öppna sig och berätta allt för en tolk, 

vilket oroade sjuksköterskorna. Tolken kunde vara en bekant från byn som patienten inte ville 

öppna sig inför, därför att rädslan att det skulle spridas var för stor (Cioffi, 2003 & Gerrish, 

2001). Även när en familjemedlem användes för att tolka kunde situationer uppstå då 

patienten inte ville berätta allt. Patienten ville ibland inte säga allt till exempel till sin dotter 

eller man. Att tala om sjukdom och kanske rädsla för döden ansågs svårt då anhöriga tolkade 

(Birkelund & Nielsen., 2008 & Gerrish, 2001). 

Tiden springer iväg 

Vissa sjuksköterskor ansåg det ta längre tid att vårda och lära känna en patient med en annan 

kulturell bakgrund (Diver et al., 2003 & Vydelingum, 2005). Att tiden sprang iväg kunde leda 

till en irritation hos sjuksköterskan och en stress fanns att andra patienter blev lidande av att 

tiden gick till att försöka förstå vad patienter med annan kulturell bakgrund sa (Birkelund & 

Nielsen, 2009). Ett citat från en sjuksköterska som beskriver hur hon känner: 

”I treat them with the same respect as all other patients, but when they 

open their mouth and don’t understand Danish and so forth , I of course 
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think, it’s irritating to spend a very very large amount of time on it, when 

you are busy, right?” (Birkelund & Nielsen, 2009, s.433).  

Men å andra sidan fanns det sjuksköterskor som poängterade vikten av att låta vården ta sin 

tid med patienter från en annan kulturell bakgrund (Diver et al., 2003). Att bedriva en god 

vård, visa och bli visad respekt utan att döma någon ansågs dock väldigt utmanande och det 

ansågs ta längre tid med patienter från en annan kulturell bakgrund (Sommerville, 2007).     

Kulturens påverkan kunde leda till missförstånd 

Språket var inte den enda anledningen till att det kunde uppstå en svår och ibland hjälplös 

känsla att vårda patienter med en annan kultur. Enligt sjuksköterskorna innebar det att kämpa 

mer för att kunna ge en god vård och förstå patienten (Diver et al., 2003 & Sommerville, 

2007). En del kvinnliga patienter till exempel vägrade klä av sig eller bli undersökt av en 

manlig sjuksköterska eller doktor (Hjelm & Hultsjö, 2005 & Vydelingum, 2005). En speciell 

relation tyckte några sjuksköterskor kunde skapas genom att lära sig ett antal meningar på 

patientens språk (Cioffi, 2003 & Jones, 2008). Mer kunskap om patientens kultur skulle 

underlätta enligt flera sjuksköterskor för att kunna ge rätt stöd och vård till patienterna 

(Cassidy, 2008). Ibland kunde även rädsla för att ta upp fel saker med patienten på grund utav 

okunskap om dennas kultur uppstå (Ang et al., 2012 & Vydelingum, 2005). En sjuksköterska 

handlade då så här: 

”…because of the cultural difference, I try to not speak as much. Cause 

sometimes even if it’s the same thing, but in another cultural setting, it 

may be unacceptable or offensive” (Ang et al., 2012, s. 2653).     

Patienters beteende upplevdes ibland störande eller konstigt utav sjuksköterskorna vilket 

oftast var på grund utav okunskap om patientens kultur (Birkelund & Nielsen, 2009; Ekblad 

et al., 2000; Hjelm & Hultsjö, 2005; Hoye & Severinsson, 2008 & Vydelingum, 2005). En 

del patienter med en annan kulturell bakgrund uttryckte sina känslor väldigt mycket, vilket 

upplevdes svårt att bemöta och ett dilemma för sjuksköterskorna. En osäkerhet hos dem 

uppstod om patienten kände så mycket smärta som den uttryckte, men även en irritation att 

dem uttryckte sig så mycket så det kunde störa andra patienter (Birkelund & Nielsen, 2009; 

Hoye & Severinsson, 2008 & Hjelm & Hultsjö, 2005).   

”I have found that they show a little more easily or faster than we do. 

They are louder. It is often more dramatic around migrants, they tear 
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their hair in despair and they cry with more emotion” (Hjelm & Hultsjö, 

2005, s.280).  

Bristande kulturell kompetens 

Flera utav sjuksköterskorna i de olika studierna var överrens om att okunskap inom 

transkulturell vård fanns, och att tillräcklig utbildning inte ges, men att den är nödvändig att 

få för att förbättra vården för patienter med annan kulturell bakgrund (Cioffi, 2003; Cioffi, 

2005; Cassidy et al., 2008; Diver et al., 2003; Ekblad, 2000; Hjelm & Hultsjö, 2005; Hoye & 

Severinsson, 2008 & Sommerville, 2007). Citaten nedan beskriver en sjuksköterskas 

upplevelse som rör bristen på utbildning: 

”My biggest issue is with the whole topic of education. I just feel we are not 

educated enough. We need to know a lot more about cultural nursing” (Cioffi, 

2005, s.81).  

En del ansåg att en checklista för vården vid olika kulturer och religioner skulle kunna vara 

till hjälp för att lättare förstå patienter med en annan kulturell bakgrund (Cassidy et al., 2008 

& Vydelingum, 2005). Andra ansåg att baskunskap och fakta om andra kulturer skulle vara 

till bra hjälp (Diver, 2003 & Cassidy et al., 2008). En sjuksköterskas önskemål innebar 

utbildning om allt ifrån maten patienterna ville ha, klädseln och hur assistansen skulle gå till 

vid hjälp med hygien.  

Lärorikt ansågs det också vara att sjuksköterskor möttes och delade varandras erfarenheter 

om transkulturell vård då mångfalden i Sverige är stor och beräknas öka kommande år 

(Ekblad et al., 2000). Även att lära sig genom patienterna ansåg en del sjuksköterskor som 

viktigt och mycket intressant (Diver et al., 2003).  

Positiva och negativa aspekter med anhöriga 

Sjusköterskor från de olika studierna var överrens om att antalet anhöriga till patienter från en 

annan kultur ofta fanns med hos patienten eller besökte patienten ofta och antalet var stort. 

Det tycktes kunna påverka vården (Birkelund & Nielsen, 2009; Diver et al., 2003;Hjelm & 

Hultsjö, 2005;Hoye & Severinsson, 2008; Jones, 2008 & Vydelingum, 2005). Några 

sjuksköterskor såg det som ett stort problem, som hanterades genom att sätta gränser för hur 

många som fick komma och bad de anhöriga att arrangera så inte så många kom på en gång. 

Sjuksköterskorna påminde om att patienten behövde sömn och vila genom att vara för sig 

själv emellanåt (Birkelund & Nielsen, 2009).  
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Flera sjuksköterskor fick tvingas att begränsa antalet besökare på grund av att så många kom 

samtidigt. Att anhöriga inte hade någon respekt för besökstiderna upplevdes också (Hoye & 

Severinsson, 2008). Men å andra sidan, att involvera patientens familj beskrevs av en del 

sjuksköterskor som nyckeln för att kunna hjälpa till. Familjen var en stor resurs för att 

bedriva vården och göra det bra för patienten (Cioffi, 2003 & Diver et al., 2003). Två 

sjuksköterskor lyfter det positiva med att ha anhöriga hos patienten i följande citat: 

”The family will tell you what the patient’s needs are and you encourage 

the family to speak to you. You have to involve the family and sit down 

and talk with them” (Cioffi, 2005, s.81).  

Försöka se människan bakom kulturen 

Det fanns sjuksköterskor som var väldigt noga med att behandla alla patienter lika oavsett 

kulturell bakgrund (Cioffi, 2003; Cioffi, 2005; Diver et al., 2003; Sommerville, 2007 & 

Vydelingum, 2006). En sjuksköterska uttrycker sig i följande citat så här: 

”They receive the same care really as all the other patients; there are no 

special considerations, except that some patients may not be able to speak 

English” (Vydelingum, 2006, s.26).  

Förmågan av att försöka tänka sig in i patientens situation ansågs av en del sjuksköterskor 

viktig för att kunna ge en bra vård (Cassidy, 2008 & Cioffi, 2003). Även om en person är 

född in i en kultur, eller i ett land behöver inte det betyda att kulturen följs exakt, vilket 

många sjuksköterskor ansåg vara viktigt att tänka på. Det var nödvändigt att en 

individanpassad vård tillämpades. Det innebar att se till den enskildes behov för att kunna 

förstå patienten och ge rätt vård. En del personer håller sig hårt till sin kultur medan andra 

aldrig har tillämpat sin, då de kanske växt upp i ett annat land med annan kultur (Cioffi, 

2005; Diver et al., 2003 & Ekblad et al., 2000). I följande citat upplever en sjuksköterska just 

det: 

”…one lady…had left her homeland far behind her, and she was 

completely…British…” (Diver et al., 2003, s.345).   

Genom att identifiera olika kulturella kunskaper i sitt dagliga arbete och lära sig utav 

patienten kan sjuksköterskan bli bättre och kunna ge en bra vård. Exempel genom att fråga 
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patienten ofta om det kändes bra, om det gick bra att göra på ett visst sätt samt vilket sätt som 

var bäst att bli hjälpt på.    

Kände sig inte alltid respekterade 

En känsla av att ibland inte känna sig respekterad gjorde att sjuksköterskorna ofta blev 

irriterade och kände att de inte kunde utföra sitt jobb riktigt. Det kunde vara i sammanhang då 

patienten bara ville prata med en doktor för att de bara kände tillit till doktorer (Ang et al., 

2012 & Hjelm & Hultsjö, 2005).  En patient sa följande till en anhörig: 

”They are just nurses. They don’t now anything. Go and ask the doctor” 

(Ang et al., s.2651).  

Patienten kunde ibland uttrycka ännu mindre respekt inför en kvinnlig sjuksköterska (Hjelm 

& Hultsjö, 2005). Ofta i andra kulturer är mannen talespersonen och de har svårt att vända sig 

till en kvinna när de vill prata om någonting viktigt (Hoye & Severinsson, 2008). I citaten 

nedan beskriver en sjuksköterska en situation då hennes kön spelade roll: 

”Her husband was the interpreter and before discharge he wanted to talk 

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

me, because I was a woman” (Hoye & Severinsson, 2008, s.343).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Användningen av metaetnografi som metod i den här studien anses ha fungerat väl, då ett 

sammanhang för att bygga ihop och tolka metoden relativt snabbt växte fram. Vid somliga 

tillfällen bedömdes det dock som svårt då det inte finns så många studier med liknande metod 

att få inspiration och vägledning av. Enligt Atkins et al. (2008) och Willman, Stolz och 

Bahtsevani (2011) har metaetnografin blivit mer populär de senaste åren, en riktig tydlig 

beskrivning saknas dock av metoden. Willman, et al. (2011)  skriver att det inte finns någon 

riktig ”mall” att gå efter när en matesyntes ska göras, eller att något sätt är bättre än något 

annat, då en del metodologiska frågetecken finns. Bara utförandet är logiskt, motiverat och 

strukturerat. Bondas och Hall (2006) säger att ett bra urval är om det finns ett klart syfte som 

är kombinerat med en betydande strategi, en bra förklaring och systematiskt genomförd 

process för att skapa en meningsfull och pålitlig syntes. Trots att det har funnits dålig 

vägledning hur metoden ska genomföras har studien genomförts på ett systematiskt sätt, och 

bedömningen är att resultatet är trovärdigt. 
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Kritik har riktats mot metoden då den inte sägs komma fram till någon ny kunskap utan bara 

sammanfattar andra kvalitativa studier innehåll (Polit & Beck, 2012). Förespråkarna säger 

dock att en ny tolkning bildas utav informationen och en djupare kunskap om fenomenet 

skaps (Friberg, 2006).  

Studiens resultat baseras på tretton artiklar som genomgick kvalitetsbedömning enligt CASP 

(Se bilaga 1). Genomgående visade kvalitetsbedömningen på hög kvalitet. Det betyder att de 

resultat som redovisas kan anses ha god trovärdighet. Inklusionskriterierna innebar att söka 

efter engelska vetenskapligt granskade artiklar senast ifrån år 2000 som behandlade 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med en annan kulturell bakgrund. Vilket 

kan resulterat i att artiklar har missats som behandlar ämnet på andra språk. Valet att använda 

sig utav relativt aktuell information är en fördel i studien då ämnet har diskuterats mer 

intensivt de senaste åren.  

Analysmetoderna för de olika studierna varierade vilket författaren ser som en fördel. I de tio 

studier där enskilda intervjuer genomfördes gavs en mer detaljerad bild av sjuksköterskans 

upplevelse. I de tre studierna som använde gruppintervjuer var lite mer ytliga i sina 

beskrivningar av sjuksköterskans upplevelse. Zimmer (2006) menar att blanda studier med 

olika metoder i sitt resultat är en stor utmaning, men det kan också leda till nya sätt att 

presentera metoden. Det viktiga är att varje studies metod måste presenteras i arbetet, i denna 

studie har så gjorts i tabellen i bilaga 3. Även Sandelowski och Barosso (2007) uppmuntrar 

att använda olika metoder då det kan utveckla en ny förståelse. De skriver även att en allmän 

metod för metasyntes inte finns, utan den väljs efter frågeställningen. Willman et al. (2011) å 

andra sidan menar att genom att blanda metoder kan en osäkerhet uppstå som kan prägla 

resultatet och hela studien eftersom metoderna som används kan vara så olika.   

Studierna som är gjorda i artiklarna är ifrån England, Sverige, Danmark, Norge, Australien, 

Irland, USA och Malaysia vilket kan ha påverkat resultatet. Sjuksköterskorna i studierna kan 

uppleva att vårda patienter med annan kulturell bakgrund olika beroende på landets 

sjukvårdssystem, och migrationspolitik. Studierna är också utförda i olika kontext allt ifrån 

sjukhus till palliativt vårdhem. Detta innebär en styrka för studien då det skapas en 

övergripande uppfattning om sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter med annan 

kulturell bakgrund oavsett kontext. Studiernas gemensamma liknelser i form av 

nyckelmetaforerna visar på att resultatet kan föras över till ett annat kontext. Forskare i 
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kvalitativa studier använder sig gärna utav resultat om möjlighet finns som kan brukas i olika 

sammanhang (Polit & Beck, 2012).   

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med 

annan kulturell bakgrund. Studien visar att sjuksköterskor i hög grad upplever att vården av 

patienter med en annan kulturell bakgrund kan vara svår och att vårdmötena många gånger 

upplevs som frustrerande. Resultatet visar även att en problematik finns att få en adekvat 

översättning i kommunikationen med patienten, samt att tiden springer iväg i vården. Det 

kom även fram att kulturens påverkan ofta ledde till missförstånd, vilket kunde bero på 

bristande kulturell kompetens. Sjuksköterskorna i studien upplevde att patienternas anhöriga 

hade både negativa och positiva aspekter i vården. Se hela människan kom fram i resultatet 

var viktigt för några utav sjuksköterskorna, att några sjuksköterskor inte kände sig 

respekterade visade sig dessutom.  

Frustration till följd av språkbarriären låg ofta till grund för missförstånd mellan patient och 

sjuksköterska, brist i dokumentationen samt i planeringen av vården enligt studiens resultat. 

En barriär uppstod då sjuksköterskan inte förstod patientens språk vilket kunde leda till en 

känsla av frustration hos sjuksköterskan. Tidigare studier visar att sjuksköterskor ofta anser 

att det finns svårigheter i kommunikationen med patienter med annan kulturell bakgrund 

(Boi, 2000 & Coffman, 2004).  En problematik med att få en adekvat översättning visade sig 

även finnas utifrån resultatet. Sjuksköterskorna upplevde det svårt att få tag i tolk vilket ofta 

ledde till att familjemedlemmar användes för att översätta samtalet, även om det inte ansågs 

som optimalt utav sjuksköterskorna. Missförstånd var vanliga på grund av språkbarriären och 

många sjuksköterskor tvivlade på om patienter med annan kulturell bakgrund fick jämlik vård 

i för hållande till övriga patienter. Coffman (2004) kommer i sin studie fram till att 

sjuksköterskorna kände att språkbarriären bidrog till att inte kunna ge en vård med god 

kvalitet eller kommunicera med patienten, och att det var svårt att få tag i tolk när det 

behövdes. Luckman och Muñoz (2005) skriver att det är viktigt som sjuksköterska att vara 

förberedd med frågor när tolken kommer, att försöka bygga upp ett förtroende för patienten 

redan innan tolken kommer genom att till exempel försöka säga några ord på deras språk. 

Prata till patienten och inte tolken, att vara tydlig och saklig genom att prata om en sak i taget 

var viktigt för att underlätta språkförståelsen. Familjen ska undvikas att använda som tolk, då 

all information oftast inte kommer fram, patienten och dess anhöriga kan även bli generade. 

När tolk inte finns får sjuksköterskan försöka vara så tydlig så möjligt, prata sakta, upprepa 
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sig och använda olika ord för samma sak, prova på något språk resurserna finns. Kirkham 

(1998) menar att genom att tillsammans kommunicera med gester och liknande kan ett 

gemensamt språk bildas mellan sjuksköterskan och patienten. Att ha ögonkontakt och läsa av 

ansiktsuttryck anses primärt för att lyckas. Leininger och McFarland (2002) skriver att det är 

en stor utmaning för sjuksköterskor att lära sig uttryck inom olika kulturer, både för att kunna 

kommunicera verbalt och ickeverbalt. En känsla av frustration finns alltså hos sjuksköterskan 

i kommunikationen med patienter med annan kulturell bakgrund, vilket även har visat sig i 

tidigare studier (Boi, 2000 & Coffman, 2004). Orsaken till frustrationen kan bero på 

svårigheten med att få tag i tolk, språkbarriären som uppstår samt sjuksköterskans attityd. 

Genom att agera lugnt som sjuksköterska och utgå från att ge en jämlik vård kan underlätta 

kommunikationen med patienten och vården. 

Resultatet visade att tiden ofta sprang iväg vilket gjorde att sjuksköterskorna upplevde 

irritation och stress i vården av patienter med annan kulturell bakgrund. Sjuksköterskorna 

blev ofta irriterade och stressade då tid togs ifrån andra patienter. Å andra sidan fanns det 

sjukköterskor som tog sig tid för varje enskild patient och såg det inte som ett problem. I en 

studie av Benkert, Coleman-Burns, Faan och Pohl (2004) framkom det att många patienter 

upplevde att sjuksköterskorna inte tog sig tid för dem, dock fanns det några som ansåg 

motsatsen.  I denna studies framkom det att sjuksköterskorna hade en annan inställning samt 

andra resurser på ett palliativt vårdhem än ett sjukhus som gjorde att samma frustration inte 

uppstod. Det fick ta den tid som behövdes och att ge patienten god vård var det viktigaste, 

medan vården på sjukhuset ofta innebar mer stress och patienterna upplevdes mer 

tidskrävande, vilket gav mindre tid till de andra patienterna. Enligt Benkert et al. (2004) är att 

ta sig tid en avgörande aspekt för att kunna skapa en god relation med patienten. Även 

Murphy och Macleod (1993) kommer i sin studie fram till att genom att ta sig tid till 

patienten är det primära för att kunna skapa en relation som bygger på tillit. Även om 

sjuksköterskan inte förstår patienten kan det betyda väldigt mycket för de om någon sitter där 

och håller handen. Att arbeta med relationen mellan sjuksköterska och patient ansågs viktigt 

från båda parterna även för att undvika missförstånd i kommunikationen samt kulturen. 

Björngren (2010) tar upp vikten av att patienten känner tillit för sjuksköterskan för att 

relationen mellan dem ska bli så bra som möjligt i vårdandet. Trots att tiden ofta är en 

bristvara är det viktigt som sjuksköterska att vara lugn och agera som om att det fanns tid. 

Till exempel genom att ta av sig jackan på hembesöket, sätta sig ner, lyssna på patienten och 

visa att man bryr sig. På så sätt kan sjuksköterskan få patientens tillit samt undvika 
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missförstånd ibland annat kommunikationen., vilket även kan gynna sjuksköterskan 

tidsmässigt i längden.  

Det var inte bara språkbarriären och tiden som kunde ställa till problem i vården utav 

patienter med annan kulturell bakgrund, utan likaså missförstånd på grund av bristande 

förståelse om patientens kultur eller religion. Patienter kunde upplevas störande av 

sjuksköterskorna och en osäkerhet samt svårighet hur patienterna skulle bemötas fanns. 

Helman (2000) skriver att det ofta uppstår missförstånd då människor med olika kulturer 

möts på grund utav förståelse för varandra saknas. Ett sådant exempel kan vara att 

generalisera en grupp personer efter religiös tillhörighet. Studiens resultat visar även att 

bristande kulturell kompetens fanns hos sjuksköterskorna. Tidigare forskning manar att 

bristen på utbildning påverkar vården av patienter med annan kulturell bakgrund, därför är 

utbildning nödvändig att få (Boi, 2000 & Coffman, 2004). I Berlins, Johanssons och 

Törnkvists (2006) och Murphy och Macleod (1993) studier lyfts bristen på kunskap om 

sjuksköterskornas vårdande av patienter med annan kulturell bakgrund. Finnström och 

Söderhamn (2005) skriver att sjuksköterskornas kulturförståelse och kompetens måste höjas 

eftersom det är de som utbildar patienten och ska förklara hur olika undersökningar med mera 

går till på ett adekvat sätt. Genom att utbilda sjuksköterskor så att de till exempel använder 

och förstår kroppsspråk samt verbal kommunikation kan underlätta kommunikationen, vilket 

leder till att de kan ge en mer tillfredställande vård. Sjuksköterskor som inte har kunskap om 

patientens kultur och värderingar kan inte erbjuda en kulturell vård som patienten är värd 

(Luckman & Muñoz, 2005).  

Trots att det i studien kom fram att majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att en brist på 

kunskap om transkulturell vård fanns och att utbildning var nödvändig fanns det några 

sjuksköterskor som menade motsatsen. Betydelsen av att lära sig utav patienterna lyftes och 

sjuksköterskornas intresse var stort. Sjuksköterskorna i Skott och Lundgren (2009) studie 

ansåg att det inte var någon stor skillnad att vårda patienter med annan kulturell bakgrund i 

jämförelse med andra patienter. Istället kan ett utbyte av kunskap skapas mellan 

sjuksköterskor och patienter med annan kulturell bakgrund. 

Genom att anhöriga användes som en resurs i vården med patienten tyckte en del 

sjuksköterskor var bra. Motsatsen fanns dock som tyckte att antalet anhöriga var för många 

och att dem ofta störde. Då familjen ses ha både positivt och negativt inverkan på patientens 

hälsa och i vården, anses det viktigt att sjuksköterskan förstår familjens roll och mening för 
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att kunna bygga upp en god relation (Coffman, 2004 & Cortis, 2000). En somalisk kvinna 

berättar att till exempel smärta inte ska uttryckas i deras kultur, den ska väntas ut, gärna 

genom att ha många anhöriga i sin omgivning som stöd (Finnström & Söderhamn, 2005). 

Behandla alla patienter lika oavsett kulturell bakgrund betraktades av några sjuksköterskor i 

studien som extra viktigt, även att ge en individanpassad vård. Skott och Lundgren (2009) 

kommer fram till att om två människor från olika kulturer möts är det viktigt att vara 

mottaglig för mångfald, det kan även leda till ny kunskap.  

Sjuksköterskorna upplevde det svårt och frustrerande att inte känna sig respekterade av 

anhöriga och patienter. Det berodde oftast på de kulturella skillnaderna som fanns och 

sjuksköterskornas brist på kunskap om dessa. I Murphy och Macleod (1993) studie upplevde 

sjuksköterskorna en del samarbetsproblem med anhöriga och patienter på grund utav deras 

kulturs syn på kvinnor. I en del kulturer har kvinnorna en mer sekundär roll när det bland 

annat gäller att kommunicera, mannen är den som talar för sin familj. Därför såg en del 

manliga patienter ner på kvinnliga sjuksköterskor vilket medförde problem i omvårdnaden. 

Halligan (2006) skriver i sin studie att sjuksköterskorna ofta kände ett måste att förklara olika 

situationer väldigt noggrant för anhöriga, en upplevelse av att vara tvungen att försvara sig 

uppstod hos sjuksköterskorna. Genom att höja kompetensen inom området kan vara ett sätt 

att hjälpa sjuksköterskan med att i alla fall förstå varför problemen uppstår, vilka kulturer det 

berör samt att kunna hantera situationen så det känns bättre.   

För att kunna påverka sjuksköterskans kunskap inom området att vårda patienter med annan 

kulturell bakgrund är att göra insatser i sjuksköterskeutbildningen.  Gerbu och Willman 

(2003) skriver att den transkulturella vården har varit saknad i sjuksköterskeutbildningen 

tidigare, och de förflutna paradigm som finns för inlärning av mångkulturell vård är inte 

tillräckliga. En djupare förståelse för patientens kultur, och kännedom om hur kunskapen kan 

användas ska eleven fått innan sjuksköterskeutbildningen är över.  

Som tidigare sagt finns svårigheter och frustration hos sjuksköterskan i vården av patienter 

med annan kulturell bakgrund. Stöd i vården skulle den kliniska sjuksköterskan kunna få 

genom Leiningers (2001) Sunrisemodell. Om sjuksköterskor tar hjälp av modellen i sitt 

arbete skulle det kunna bidra till mindre missförstånd, och användas som en manual för att 

vårda patienter med en annan kulturell bakgrund. En nyckelmetafor som kom fram i resultatet 

i denna studie var bland annat att kulturens påverkan kunde leda till missförstånd. Vilket kan 

undvikas om kunskap fanns om de sju begreppen i Leiningers teori och att de användes. En 
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sammanfattning av de bärande delarna för att vårda en patient från en annan kulturell 

bakgrund skulle kunna hjälpa sjuksköterskor. Till exempel följande begrepp ur 

Sunrisemodellen kunde användas i utgångspunkt från den här studiens resultat: utbildning, 

patientens världsuppfattning och värderingar, religion och filosofi, släktband och sociala 

förhållanden och kulturella livsstilar och uppfattningar. 

Slutsats  

Eftersom Sverige blir allt mer mångkulturellt ställer det högre krav på sjukvården och på 

sjuksköterskor. Den här studien visar att många sjuksköterskor upplever frustration och 

tycker det är svårt att vårda patienter med en annan kulturell bakgrund. Faktorer som bidrar 

till de upplevelserna är bland annat språk och kultur förståelsen samt bristande tid. Genom att 

höja sjuksköterskornas komptens i transkulturell omvårdnad, kan underlätta i vården för 

sjuksköterskorna genom att en förståelse för patienterna och dess anhöriga skulle kunna 

skapas. Genom att sjuksköterskor träffas och delar med sig av sina kunskaper om 

mångkulturell vård vilket kommer fram i resultatet, kan bidra till att höja kompetensen inom 

området. En annan åtgärd skulle även kunna vara att lägga in mer transkulturell omvårdnad i 

sjuksköterskeutbildningen vilket enligt flertalet studier idag saknas. Sjuksköterskan kan då 

förstå patienterna mer samt känna mindre frustration och svårigheter i vården.  I framtida 

studier skulle det vara intressant att ta reda på vad sjuksköterskorna anser skulle behövas för 

resurser för att kunna vårda patienter med annan bakgrund, samt hur mycket det skiljer 

mellan kontexten vilken vård patienter med annan kulturell bakgrund får.  
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Bilaga 2  Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, kvalitativa studier (SFF & 

SBU, 1999). 

I = hög II = medel III = låg 

Studie med kvalitativ metod, 
väldefinierad frågeställning, 
relevant urval samt väl 
beskriven 
undersökningsgrupp och 
kontext. Metod och analys 
väl beskriven och 
genomförs, resultatet är 
logiskt och begripligt, god 
kommunicerbarhet. 

 

 

- 

Dåligt/vagt formulerad fråge-
ställning, 
undersökningsgrupp för 
liten/otillräckligt beskriven, 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning. 
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Bilaga 3. Sida 1 (7) Extraktionsformulär 

Titel Författare, 
Land  

År,tidsskrift Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet  

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

Cioffi, J. 
Australien 

2003. 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies. 

Beskriva 
sjuksköterskans 
erfarenhet av att 
kommunicera 
med patienter 
från en annan 
kulturell 
bakgrund. 

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer 
gjordes. 
Innehållsanalys. 

23 sjuksköterskor 
med minst 5 års 
erfarenhet av att vårda 
patienter från en 
annan kulturell 
bakgrund 

Prioritera tillgången 
till att förstå 
patientens språk. 
Uppmuntra 
sjuksköterskorna till 
att förstå, uppskatta 
och acceptera 
mångfald. 

I 

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

Ekblad, S., 
Marttila, A. 
& Emilsson, 
M.    
Sverige 

2000. 
Journal of 
Advanced 
Nursing . 

Att sammanfatta 
sjuksköterskornas 
reflektioner om 
kulturella 
bekymmer som 
kan uppkomma 
vid livets slut. 

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer 
gjordes. 

19 personal (mest 
sjuksköterskor) 
intervjuades och 
medverkade i en 
tredagars kurs som 
handlade om vård i 
livets slut och den 
kulturella aspekten. 
Åldern låg mellan 24-
62 år, medelåldern 47 
år.   

Det kom fram att det 
ibland uppstod 
missförstånd, mycket 
på grund av brist på 
kommunikation. 
Viktigt med öppen 
kommunikation för 
att underlätta mötet 
och lyfta frågor som 
gäller multikulturell 
vård. 

I 
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Bilaga 3. Sida 2 (7) Extraktionsformulär 

Titel Författare, 
Land 

År, 
tidsskrift 

Syfte Metod  Urval Resultat Kvalitet 

Educational 
needs of 
nurses when 
nursing 
people of a 
different 
culture in 
Ireland 

Cassidy, I., 
Graham, 
M.M., 
Mccarthy, J. 
& Tuohy, D. 
Irland 
 

2008. 
International 
council of 
Nurses. 

För att 
diskutera 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att vårda 
patienter ifrån 
en annan 
kultur.   

Kvalitativ 
studie. Semi 
strukturerade 
intervjuer 
gjordes. 

Sjuksköterskor som 
vårdat människor med 
olika kultur i minst 6 
månader som ville dela 
med sig av sina 
erfarenheter 

Stöd och utbildning 
var nödvändigt för att 
sköterskorna skulle 
kunna förbättra vården 
för patienter från en 
annan kultur. 

I 

Emergency 
Nurses’ 
caring 
experiences 
with 
Mexican 
American 
patients. 

Jones, M-J. 
USA 

2008. Journal 
of 
Emergency 
Nursing 

Att förstå den 
akuta 
situationen vid 
vårdandet av 
Mexikan 
Amerikanska 
patienter. 

Fenomenologisk 
kvalitativ studie. 
Intervjuer 
gjordes. 
Innehållsanalys. 

 

 

6 sjuksköterskor 
tillfrågades. 5 fick ingå 
som jobbat minst 1 år 
på avdelningen och var 
3:e generationen 
amerikaner. 

Språkbarriären 
påverkade många 
aspekter i vården, 
bland annat 
kontinuiteten. 

I 



 

40 
 

Bilaga 3. Sida 3 (7) Extraktionsformulär 

Titel Författare, 
Land 

År, tidsskrift Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Immigrants 
in 
emergency 
care: 
Swedish 
health 
care staff ’s 
experiences. 

Hjelm, K. & 
Hultsjö, S. 
Sverige 

2005. 
International 
Nursing 
Review. 

Att identifiera om 
sjukvårdspersonalen 
upplevde problem I 
vården av 
invandrare och I så 
fall jämföra dessa. 

Explorativ 
kvalitativ 
studie. Fokus 
grupp 
intervjuer 
gjordes. 

35 sjuksköterskor och 
undersköterskor 
medverkade. 22 
kvinnor och 13 män. 
Kravet var att ha 2 års 
erfarenhet av 
vårdarbetet. 

Det svåraste 
problemet personalen 
tyckte de ställdes 
inför var att ta hand 
om asylsökande 
flyktingar. 

I 

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

Hoye, S. & 
Severinsson, 
E.        
Norge 

2006. 
Intensive 
and critical 
care 
Nursing. 

Att undersöka 
sjuksköterskans 
uppfattningar om 
deras möten med 
multikulturella 
familjer. 

Explorativ 
kvalitativ 
studie. Fokus 
grupper. 
Innehållsanalys 

16 sjuksköterskor, 15 
kvinnor och 1 man 
uppfyllde kriterierna. 
Minst 2 års erfarenhet 
av yrket och hade 
erfarenhet av att vårda 
multikulturella 
familjer. 

Kulturella och 
etniska skillnader 
sågs som en stor 
utmaning. Ökad 
kunskap om olika 
kulturer och 
religioner såg 
sjuksköterskorna som 
ett sätt för att 
underlätta mötet. 

I 
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Bilaga 3. Sida 4 (7) Extraktionsformulär 

Titel Författare, 
Land 

År, tidsskrift Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

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

Nielsen, B. 
& 
Birkelund, 
R.   
Danmark  

2009. Nordic 
college of 
caring 
science. 

Skapa kunskap 
som kunde 
presenteras i 
sköterskornas 
arbete med 
minoritets 
patienter och 
för att utveckla 
professionen. 

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer 
gjordes och 
observationer. 
Fenomenologisk 

4 danska sköterskor på 
samma avdelning på ett 
danskt sjukhus deltog i 
studien. Alla hade 
minst fem års 
erfarenhet från yrket, 
och deras ålder var 
mellan 40-55 år.   

De största 
svårigheterna enligt 
sköterskorna var 
bristen i 
kommunikationen och 
språkbarriären som 
uppstod. Även 
kulturella normer och 
sättet att agera skilde 
sig mellan kulturerna 
och sköterskorna hade 
ibland problem att 
hantera detta. 

I 

Nurses’ 
experience 
of caring for 
culturally 
diverse 
patients in 
an acute 
setting. 

Cioffi, J. 
Australien 

2005. 
Contemporary 
Nurse. 

Beskriva 
sjuksköterskans 
erfarenheter av 
att vårda 
patienter med 
en annan 
kulturell 
bakgrund I en 
akut situation. 

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer 
gjordes. 
Innehållsanalys. 

10 sjuksköterskor med 
minst 5 års erfarenhet 
av att vårda patienter 
med annan kulturell 
bakgrund. Median 
åldern låg på 9,5 år. 

Behov fanns att utöka 
den kulturella 
kompetensen hos 
sjuksköterskorna, ett 
förslag var genom att 
samarbeta med 
patienten och dennes 
familj. 

I 
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Bilaga 3. Sida 5 (7) Extraktionsformulär 

Titel Författare, 
Land 

År, 
tidsskrift 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Nurses’ 
perspections of 
the barriers in 
effective 
communication 
with inpatient 
cancer adults 
in Singapore 

Ang, E., 
Hegney, D. 
& Tay, L-H. 
Malaysia 

2012. 
Jornal of 
Clinical 
Nursing. 

Undersöka 
faktorerna som 
påverkar 
effektiv 
kommunikation 
mellan 
sjuksköterskor 
i Singapore och 
cancerpatienter 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer 
gjordes. 

Sjuksköterskor på 
onkologiavdelning som 
jobbade med patienter 
under behandling eller 
palliativ vård. Alla som 
intervjuades var 
kvinnor då inga män 
jobbade där. 

Sköterskorna 
upplevde 
kommunikationsprobl
em med patienterna, 
särskilt när känsliga 
ämnen som till 
exempel döden kom 
upp. Ökad status för 
den moderna 
sköterskan och mer 
utbildning inom 
multikulturell vård var 
nödvändig. 

I 

Nurses’ 
experience of 
caring for 
South Asian 
minority ethnic 
patients in a 
general 
hospital in 
England. 

Vydelingum, 
V.    
England 

2006. 
Nursing 
Inquiry. 

Att undersöka 
hur engelska 
sjuksköterskor 
upplever att 
vårda 
Sydasiatiska 
patienter på ett 
sjukhus i 
England. 

Etnografisk 
kvalitativ studie. 
Gruppintervjuer 
gjordes Tematisk 
innehållsanalys 

43 sjuksköterskor 
deltog och medverkade 
i gruppintervjuer.  

Sjuksköterskorna hade 
inte alltid bra 
självkännedom, 
kunskapen om kultur 
var begränsad. Alla 
patienter från en 
etnisk minoritet 
behandlades lika 
oavsett vilket land 
dem kom ifrån. 
Kulturkompetensen 
inom vården behöver 
utvecklas. 

I 
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Bilaga 3. Sida 6 (7) Extraktionsformulär 

Titel Författare, 
Land 

År, 
tidsskrift 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

The nature 
and effect of 
communicati
on 
difficulties 
arising from 
interactions 
between 
district 
nurses and 
South Asian 
patients and 
their carers 

Gerrish, K. 
England 

2001. 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 

Undersöka 
kommunikatio
nen och 
effekten av 
kommunikatio
nsproblem 
mellan 
sjuksköterskor 
och 
Sydasiatiska 
patienter och 
deras vårdare. 

Etnografisk 
Kvalitativ 
studie. Djup 
intervjuer och 
observationer 
gjordes. 

Observationsstudie av 6 
distriktsskötersketeam. 
Tjugotvå sköterskor 
observerades totalt.  
Även djupintervjuer 
med åtta chefer 

Distriktssköterskorna 
skulle försöka att inte 
vara negativa vid 
mötet med patienter 
från en annan kulturell 
bakgrund och ta sitt 
ansvar i vården av 
dem.  

 

I 

 

 

The 
palliative 
care needs of 
ethnic 
minority 
patients: staff 
perspectives 

Divers, F., 
Molassiotis, 
A. & Weeks, 
L.      
England 

2003. 
Internationa
l Journal of 
Pallitative 
Nursing. 

Att undersöka 
hur 
sjuksköterskor 
arbetande I 
palliative vård 
uppfattar att 
arbeta 
multikulturellt. 
Vilka barriärer 
som uppstår 
och hur dem 
ska 
förebyggas. 

Kvalitativ 
studie. Semi 
strukturerade 
intervjuer 
gjordes. 
Innehållsanalys. 

5 sjuksköterskor som 
jobbade med pallitativ 
vård intervjuades. 4 
kvinnor och 1 man. 
Alla hade flera års 
erfarenhet av yrket. 
 

Det fanns behov av 
mer resurser och 
utbildning för 
personalen för att 
kunna förbättra den 
multikulturella 
vården. 
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Bilaga 3. Sida 7 (7) Extraktionsformulär 

Titel Författare, 
Land 

År, tidsskrift Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

The paradox 
of palliative 
care nursing 
across 
cultural 
boundaries 

Sommerville, 
J         
England 

2007. 
International 
journal of 
Palliative 
Nursing. 

Undersöka 
hur 
sjuksköterskor 
vårdar 
patienter från 
en annan 
kultur än 
deras egen I 
ett palliativt 
skede. 

Kvalitativ 
studie. Semi 
strukturerade 
intervjuer 
gjordes. 
Innehållsanalys. 

Sköterskor arbetande i 
ett område med högt 
antal patienter från en 
etnisk minoritets 
population valdes ut.  

Sköterskorna 
ansträngde sig för att 
ge optimal vård 
genom att ge av sig 
själva. Men vården 
hindrades ibland av 
brist på utbildning 
och resurser. 

I 
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Bilaga 4 Sida 1 (3) Översikt över resultatets centrala begrepp och nyckelmetaforer 

Centrala begrepp Nyckelmetaforer Författare & årtal 

Språkproblem 

Uppstår irritation bland annat 
på grund av språkbarriären 

Äldre människor kan sämst 
språket, är svårast 

Missförstånd på grund av 
språket 

 

Frustrations till följd av 
språkbarriären  

Bierkelund & Nielsen, 2009 

Cassidy, Graham, McCarthy 
& Tuohy, 2008 

Sommerville, 2007 

Gerrish, 2000 

Ang, Hegney & Tay, 2012 

Diver, Molassiotis & Weeks, 
2003 

Ekblad, Emilsson & Marttila, 
2000 

Vydelingum, 2006 

Hoye & Severinsson, 2008 

Hjelm & Hultsjö, 2005 

Cioffi, 2005 

Jones, 2008 

Svårt med översättning, 
säger patienten allt den vill 

Använda familjen som tolk 

Svårt att få tag i tolk 

Informera om känsliga saker 

Vid viktiga saker anlitas tolk 

Problematik med att få en 
adekvat översättning 

Bierkelund & Nielsen, 2009 

Sommerville, 2007 

Gerrish, 2000 

Diver, Molassiotis & Weeks, 
2003 

Ekblad, Emilsson & Marttila, 
2000 

Cioffi, 2005  

Cioffi, 2003 

Hoye & Severinsson, 2008 

Hjelm & Hultsjö, 2005 

Jones, 2008 

Cassidy, Graham, McCarthy 
& Tuohy, 2008 
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Bilaga 4 Sida 2 (3) Översikt över resultatets centrala begrepp och nyckelmetaforer 

Centrala begrepp Nyckelmetaforer Författare och årtal 

Tidskrävande Tiden springer iväg Bierkelund & Nielsen, 2009 

Diver, Molassiotis & Weeks, 
2003 

Hjelm & Hultsjö, 2005 

Vydelingum, 2006 

Uttrycker smärta mer, svårt 
att veta när patienten har ont 

Obekväm i situationer då 
sjuksköterskan tyckte 
patienten stör andra 

Annat beteende 

Hur vill patienten ha det ex. 
döden 

 

Kulturens påverkan kunde 
leda till missförstånd 

Bierkelund & Nielsen, 2009 

Sommerville, 2007 

Diver, Molassiotis & Weeks, 
2003 

Hjelm & Hultsjö, 2005 

Vydelingum, 2006 

Hoye & Severinsson, 2008 

Cassidy, Graham, McCarthy 
& Tuohy, 2008 

Ang, Hegney & Tay, 2012 

Ekblad, Emilsson & Marttila, 
2000 

Hoye & Severinsson, 2008 

Kändes brist på kunskap  

Vikten av att få utbildning 

Lär sig av misstagen 

Positiva till att själva söka 
info 

Lära sig av patienten 

Kroppsspråk 

Behöver en checklista, info 
om varje kultur 

Bristande kulturell 
kompetens 

Cassidy, Graham, McCarthy 
& Tuohy, 2008 

Hoye & Severinsson, 2008 

Sommerville, 2007 

Diver, Molassiotis & Weeks, 
2003 

Ekblad, Emilsson & Marttila, 
2000 

Hjelm & Hultsjö, 2005 

Cioffi, 2003 

Cioffi, 2005  
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Bilaga 4 Sida 3 (3) Översikt över resultatets centrala begrepp och nyckelmetaforer 

Centrala begrepp Nyckelmetaforer Författare och årtal 

  Jones, 2008 

Vydelingum, 2006 

Mycket besök av anhöriga 

Vill ha familjen nära 

Positiva att anhöriga hjälper 
till 

Positiva och negativa 
aspekter med anhöriga 

Bierkelund & Nielsen, 2009 

Diver, Molassiotis & Weeks, 
2003 

Ekblad, Emilsson & Marttila, 
2000 

Hoye & Severinsson, 2008 

Vydelingum, 2006 

Cioffi, 2005 

Jones, 2008 

Vikten av att se hela 
människan 

Anstränger sig mer  

Kulturella spelar ingen roll 

Det kunde ha varit jag 

Hur beter dem sig i sin 
kultur, kanske är som jag? 

Vikten av att se människan 
bakom kulturen 

 

 

 

Sommerville, 2007 

Diver, Molassiotis & Weeks, 
2003 

Vydelingum, 2006 

Cioffi, 2005 

Cioffi, 2003 

Sjuksköterskorna upplevde 
inte att dem dög, bara 
Doktorn  

Ingen respekt 

Vill inte prata med personal 

Kände sig inte alltid 
respekterad 

Ang, Hegney & Tay, 2012 

Hjelm & Hultsjö, 2005 

Hoye & Severinsson, 2008 

Cioffi, 2005 

Vydelingum, 2006 
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