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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Begreppet transkulturell omvårdnad är flerdimensionellt samt komplext och innefattar 
flera begrepp. Kultur är något som är individuellt och då under ständig förändring. Därmed bör 
sjuksköterskan vara flexibel i transkulturella vårdmöten. Målet i mötet mellan sjuksköterska och 
patient är att skapa en vårdrelation som bidrar till en tillvaro där patienten kan känna trygghet och tillit 
till hälso- och sjukvården. Att kommunicera innebär att inta information samt att ge information. För 
sjuksköterskan och annan hälso- sjukvårdspersonal ger kommunikationen möjlighet till att utöva 
personcentrerad vård och på så sätt tillfredsställa enskilda individers behov. Att uppnå 
personcentrerad och säker vård innebär en större utmaning i de fall där ett gemensamt talande språk 
saknas. Madeleine Leininger används som teoretisk referensram då teorin fokuserar på transkulturell 
omvårdnad och hur sjuksköterskor bör bemöta patienter med annan kulturell bakgrund.  
Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella vårdmötet.   
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Analysen 
gjordes utifrån inspiration av Granheim och Lundmans tolkning av Krippendorfs innehållsanalys.  
Resultat: Följande kategorier framkom i resultatet erfarenheter relaterade till skillnader på kulturella 
beteenden, erfarenheter relaterade till kommunikation samt hälso- och sjukvårdspersonals 
erfarenheter av bärande kunskap i transkulturella vårdmöten. Den utmaning i det transkulturella 
vårdmötet som beskrevs till största del var språkbarriärer. Detta mötte sjuksköterskorna med hjälp av 
olika strategier som tolk och verbal- och ickeverbal kommunikation. Vidare utmaningar var de 
oväntade beteenden som sjuksköterskorna uppfattade patienterna att ha. De oväntade beteendena 
grundar sig i kulturella skillnader. En kulturell kompetens underlättar för sjuksköterskan vid mötet av 
oväntade beteenden hos patienter med annan kulturell bakgrund. 
Slutsats: Sjuksköterskor upplevde språkbarriärer som det största hindret i transkulturella vårdmöten. 
Utmaningar för sjuksköterskorna att förstå situationer beskrevs även där patienter uppvisade oväntade 
beteenden, vilket grundas i kulturella skillnader. Vidare utveckling och utbildning i kulturell 
kompetens kan innebära en större möjlighet till att möta dessa beskrivna oväntade beteenden. Vilket 
innebär en bättre personcentrerad omvårdnad för denna patientgrupp.  
 
Nyckelord: Kulturell bakgrund, kulturell kompetens, sjuksköterskans erfarenheter, transkulturell 

omvårdnad, transkulturella vårdmöten, 
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Inledning 

Tidigare forskning visar på en brist på nödvändiga kunskaper och färdigheter hos 

sjuksköterskor samt andra yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården i mötet med 

människor från annan kulturell bakgrund än deras egen (Berlin, Johansson & Tornqvist, 

2006, Jirwe, Gerrish, Keeney & Emami, 2009). Kai, Beavan, Faull, Dodson, Gill och 

Beighton (2007) beskriver att sjuksköterskor kan känna sig osäkra i situationer där de möter 

personer med annan kulturell bakgrund, om de inte besitter specifik kulturell kompetens. En 

begränsad förståelse för hur den kulturella mångfalden inom och mellan olika 

invandrargrupper kan påverka hälsans föreställningar och beteende, vilket kan innebära att 

sjuksköterskor behandlar alla patienter enligt de normer som den dominerande kulturella 

gruppen har (Serrant Green, 2001). Den förändrade sammansättningen av det svenska 

samhället innebär utmaningar när det gäller att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster 

som är mottagliga för behoven hos en mångkulturell befolkning (Jirwe et al., 2009). Tidigare 

forskning har redovisat att patienter med annan kulturell bakgrund samt hälso- och 

sjukvårdspersonal anser att en stor del i utmaningen med mötet är att upprätta en effektiv 

kommunikation (Gerrish, Chau, Sobowale, Birks 2004, Hamilton & Essat 2008).   

 

Under andra kvartalet 2015 (april-juni) lämnades 213 000 asylsökningar in till EU, vilket 

visar på en ökning med 85 % jämfört med samma period 2014 (Eurostat, 2015). Av ovan 

nämnda problem finns det ett behov att sammanställa tidigare studier inom ämnet för att 

utveckla den nödvändiga kunskap, färdighet och attityd som behövs av sjuksköterskan i det 

transkulturella vårdmötet. 
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Bakgrund  

Kommunikation i vårdmötet 

Kommunikation är en grundläggande del i omvårdnad (Jirwe, Gerrish & Emami 2010, 

Momeni et al., 2008). Kommunikationen i vårdmötet handlar om att dela information, 

konversationer kring sin vård samt sociala interaktioner (ibid.). Jirwe et al. (2010) menar att 

när det gäller patienttillfredsställelse och kvalitet på omvårdnaden är kommunikation en 

betydande faktor. Då ett gemensamt talande språk saknas upplever patienterna missnöje över 

deras vård vilket även påverkar kvaliteten på vården. Denna situation förvärras då patienten 

upplever oro och sårbarhet på grund av sitt hälsotillstånd. Kommunikation som process 

innefattar tolkning av ton, tal, ansiktsuttryck, kroppsspråk och gester. Att sjuksköterskan kan 

kommunicera effektivt med patienter är betydande för omvårdnaden (ibid.). Jirwe et al. 

(2010) beskriver att det är svårigheter för sjuksköterskan att förklara det yrkesprofessionella 

språket för patienter. Vilket blir till en ännu större utmaning då patienten har en annan 

kulturell bakgrund än sjuksköterskan och inte talar ett gemensamt språk (Jirwe et al., 2010, 

Momeni et al., 2008).  

 

Savio och George (2013) menar att kultur skapas genom kommunikation. Kommunikationen 

är ett medel för mänsklig interaktion genom vilken kulturella karaktärsdrag uppstår. Dessa 

karaktärsdrag kan innebära roller, normer, regler samt ritualer. Individer syftar inte till att 

skapa en kultur utan kultur är en naturlig biprodukt av social interaktion (ibid.). Enligt Cioffi 

(2003) omfattar interkulturell kommunikation olika strategier. Strategierna omfattar respekt 

och uppskattning av och bekvämlighet för kulturella skillnader. Ta till godo av den lärdom 

som kan fås av kulturella utbyten. Samt att inte döma, medvetenhet om sina egna kulturella 

värderingar samt fördomar. Kunskap om olika kulturer krävs vid interkulturell 

kommunikation. Förmåga att inse att kulturen kan vara anledning för patientens upplevelse 

av sin hälsa. Kommunikationsförmåga, förmågan för verbal och ickeverbal kommunikation, 

förmågan att tala tydligt och sakta, tålamod och uppmärksamhet om missförstånd uppstår och 

att i de fall förklara de missförstånd som uppstått. Dessa beskrivna betydande delar vid 

interkulturell kommunikation visar att språket är en del av kommunikationsprocessen och att 

kulturens påverkan genom dess karaktärsdrag även har stor påverkan (ibid.). 
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Kulturell bakgrund 

Jirwe et al. (2010) menar att sjuksköterskor möter särskilda utmaningar när det kommer till 

vård av patienter med annan kulturell bakgrund än deras egna. I dessa situationer måste 

sjuksköterskorna anpassa sina vårdande strategier för att kunna möta de kulturella behov 

patienten har. Kultur beskrivs vara värderingar, idéer, språk, kommunikation, normer och 

övertygelser hos en grupp människor. Kultur är dynamiskt och genomgår ständigt 

förändringar vilket då kräver av sjuksköterskan att vara lyhörd och flexibel. Vidare beskriver 

Jirwe et al. (2010) att tidigare forskning har redovisat att patienter med annan kulturell 

bakgrund ofta upplever sämre kvalitet av vården i motsatts till majoritetsbefolkningen. 

Sjuksköterskor, tillsammans med annan hälso- och sjukvårdpersonal beskrivs sakna den 

nödvändiga kunskap som krävs för att kunna möta de behov som patienter med annan 

kulturell bakgrund har (ibid.). Enligt Momeni et al. (2008) är det av betydelse att 

sjuksköterskan tar hänsyn till patientens kulturella bakgrund för att identifiera det som är 

viktigt för patienten utifrån de aktuella kulturella värderingarna. Däremot ska 

generaliseringar undvikas för att sjuksköterskan inte ska tolka situationen utifrån egna 

fördomar (ibid.). 

 

Tavallali, Kabir och Jirwe (2014) beskriver begreppet kultur som flerdimensionellt och 

komplext som innefattar flera begrepp, kultur är individuellt. Därmed under ständig 

förändring vilket innebär att sjuksköterskan bör vara flexibel i transkulturella vårdmöten 

(ibid.). Olika kulturer representerar olika värderingar och livsstilar vilket är kunskap som 

sjuksköterskan i transkulturella vårdmöten bör vara väl förankrad i för att kunna möta dessa 

patienters behov och tillämpa säker och personcentrerad vård (Jirwe et al., 2008). 

Transkulturell omvårdnad 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver att personcentrerad omvårdnad innebär att 

vården strävar efter att patienten ska stå i centrum och prioritering av att tillgodose andliga, 

existentiella, sociala samt psykiska behov. Enligt Momeni et al. (2008) är kulturell 

kompetens en viktig egenskap som sjuksköterskan behöver i sitt bemötande. Vilket innebär 

en förståelse och hänseende till olika faktorer så som kultur, religion, sexuell läggning, genus, 

kön och livserfarenheter. Med kulturell kompetens innebär att sjuksköterskan ska kunna 

vårda alla patienter på lika villkor samt kunna identifiera kulturella skillnader och kunna 

anpassa vården efter den enskilda individens behov (ibid.). Kulturell kompetens bör enligt 

Kim-Godwin, Clarke och Barton (2001) inkludera kulturell medvetenhet, kunskap och 
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förmåga. Enligt Leishman (2004) så ökar den kulturella kompetensen sjuksköterskans 

självförtroende i mötet med patienter med annan kulturell bakgrund. Denna kunskap beskrivs 

även innebära ökad respekt och förtroende från patienter med annan kulturell bakgrund vilket 

leder till att vårdkvaliteten av omvårdnaden förbättras (ibid.). 

 

Pranee och Lundberg (2000) beskriver att mycket av de skillnader gällande kulturella 

föreställningar och värderingar i olika länder angående omvårdnad grundar sig på 

kamratskap, släktskap och gästfrihet. Dessa värderingar kan bero på att i många kulturer 

utförs omvårdnad av familj och släkt. Den transkulturella omvårdnaden påverkas av 

världsbilder, etnologi, sociala strukturer, religion, språk och miljöfaktorer. Det är viktigt att 

sjuksköterskor är medvetna om detta för att kunna se behovet hos patienter med annan 

kulturell bakgrund och bedriva en transkulturell anpassad omvårdnad (ibid.). Cioffi (2003) 

beskriver att sjuksköterskan har vissa etiska skyldigheter och bör ha kunskap om olika 

kulturella värderingar, tro, tradition och vanor för att på bästa sätt kunna visa en kulturell 

ödmjukhet och respekt för patientens kulturella värderingar (ibid.). Vilket Arieli, Friedman 

och Hirshfield (2012) beskriver som utmanande. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att 

tillgodose omvårdnad med patienter med annan kulturell bakgrund. Eftersom patienten har 

individuella kulturella behov som inte nödvändigtvis identifieras med vilket land eller kultur 

patienten tillhör (ibid.).  

Teoretisk referensram 

Madeleine Leiningers omvårdnadsteori framtogs under tidigt 1960-tal. Enligt Leininger 

(1995) så är omvårdnadsteorin unik eftersom det är den enda omvårdnadsteorin som bygger 

på transkulturell likformig vård. Enligt omvårdnadsteorin så behövs det en kulturrelaterad 

omsorg för att främja hälsa. Omvårdnadsteorin har en holistisk syn och fokuserar på kulturell 

baserad vård som innehåller olika humanistiska dimensioner om mänskliga fenomen som 

stödjer människor i deras kulturella sammanhang. Teorin är unik då den fokuserar på att 

upptäcka kulturella betydelser, värderingar och övertygelser som är betydande för den 

transkulturella omvårdnaden. I teorin identifieras olikheter i mångfalden och likheter 

universellt. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för dessa olikheter 

och likheter gällande omvårdnad och att de finns såväl inom som mellan olika kulturer 

(ibid.).  
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Enligt Leininger (2002) så är omvårdnadsteorin utformad för att hjälpa sjuksköterskor att 

vårda patienter från andra kulturer. Teorin beskriver att det är viktigt för sjuksköterskan att ha 

en förståelse för sociala strukturer, språk och kommunikation samt olika kulturers syn på 

hälsa och vård. För att kunna ge patienter med annan kulturell bakgrund en personcentrerad 

omvårdnad utifrån deras egna individuella kulturella behov. Denna förståelse är även viktig 

för att övervinna fördomar, missförstånd och öka kvaliteten på den transkulturella 

omvårdnaden (ibid.). Enligt Leinger (2007) så är kultur en mänsklig rättighet och har en stor 

påverkan på människors levnadssätt och värderingar. Vården är mångskiftande mellan olika 

kulturer och har universella likheter och olikheter vilket ställer höga krav på den 

transkulturella omvårdnaden och personalens anpassningsförmåga. Det är viktigt att 

sjuksköterskan bemöter patienternas humanitära och kulturella behov samt identifiera nära 

relationer och värderingar för att bidra till ett ökat välbefinnande. Omvårdnadsteorin påvisar 

att ny kunskap från olika kulturer kan bidra till en meningsfull utveckling. Genom kunskap 

och öppenhet för andra kulturella värderingar kan sjukvården utvecklas och hitta ny och 

viktig kunskap för omvårdnad och sjukvårdspraxis. Sådan kunskap kan vägleda 

sjuksköterskor i olika globala sammanhang (ibid.).  

 

För att kunna bemöta patienter med annan kulturell bakgrund krävs det av hälso- och 

sjukvårdspersonalen att de är kulturellt kompetenta. Hälso- och sjukvårdspersonal ska se 

varje patient som unik med individuella behov. För att kunna utöva god vård för patienter 

med annan kulturell bakgrund är det av vikt att lyfta fram hälso- och sjukvårdspersonalens 

erfarenheter av det transkulturella vårdmötet för utveckling och förbättring av den 

transkulturella vården. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

I detta arbete benämns begreppet hälso- och sjukvårdspersonal om de intervjuade. Begreppet 

hälso- och sjukvårdspersonal menas i detta arbete all personal som arbetar inom den 

offentliga samt privata sjukvården. Med det avses både legitimerad sjukvårdspersonal som till 

exempel sjuksköterskan och sjukgymnast, även biträdande personal såsom till exempel 

undersköterskan (SOSFS 2010:659). 

Erfarenheter  

I detta arbete benämns erfarenheter som ett begrepp utifrån sjuksköterskans perspektiv.  

Enligt Friberg (2010) så skapas erfarenheter genom att sjuksköterskan reflekterar kring olika 
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situationer och över sin egen roll för att vara medveten över lämpligt agerande. 

Sjuksköterskan bör ha ett analytiskt tänkande och en känsla av förståelse och sammanhang 

baserat på tidigare händelser (ibid.).  

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella vårdmötet. 

Metod 

För att uppnå djupare förståelse gjordes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Denna 

ansats valdes då de inom kvalitativ metod syftar till att förklara, beskriva, tolka och förstå det 

område som valts att utforska. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att den 

kvalitativa metoden är ett fenomen där kunskap om människans upplevelser och känslor 

beskrivs, vilket ger kunskap i hur människor upplever sin situation. En strävan efter att 

förhållningssättet skall vara förutsättningslöst för att uppnå en helhetsförståelse vilket är en 

central del i metoden för att kunna möta den ny insamlade data som om det vore helt nytt 

utan förförståelse (Olsson & Sörensen, 2011). Datainsamlingen utgjordes av vetenskapliga 

artiklar som har granskats och sammanställts.  

Datainsamling och urval 

De databaser som användes för datainsamlingen var Cinahl samt Pubmed. Cinahl har fokus 

på omvårdnadsvetenskapliga artiklar och Pubmed är en databas med vetenskapliga artiklar 

som är inriktade på bland annat medicin och omvårdnad (Willman et al., 2011). De sökord 

som användes var transcultural care, immigrants, sweden, nurs, migrant, emergency, asylum 

seekers, nurse-patientrelations, contact, health care, nursing staff/education, education, 

nursing, continiuning. 

 

Enligt Willman et al. (2011) är Booleska sökoperatörer ord som kombinerar de olika 

sökorden, de förenar eller separerar på ett nästintill matematiskt sätt. OR, AND och NOT gör 

att sökningen i databaserna antingen breddas med OR eller bli mer fokuserad med AND eller 

för att exkludera ett sökord från sökningen av data med NOT (ibid.). Sökningarna gav höga 

resultat däremot med låg relevans för studien (se bilaga 1). Till sökningen för denna studie 

användes sökoperatören AND för att få sökningen fokuserad kring vissa sökord. Söktermen 
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OR användes inte eftersom det enligt Willman et al. (2011) ger ett bredare sökresultat istället 

för att avgränsa sökningen. Artiklar valdes efter att titel och abstrakt granskats. Efter att ha 

läst artiklarna noggrant för att få en korrekt bild samt minska risken för misstolkningar, 

valdes de artiklar som skulle användas.  

 

Tolv artiklar valdes ut och lästes i sin helhet. Inklusionskriterierna för datainsamlingen var att 

de skulle vara skrivna på engelska samt att de länder som representerades i artiklarna skulle 

kunna jämföras med svensk sjukvårdsstandard. De länder som inkuderades skulle även vara 

medlemmar i EU. Artiklarna skulle finnas i fulltext samt vara peer review, vilket innebär att 

artikeln är granskad av experter inom forskningsområdet före publicering enligt Willman et 

al. (2011). Då studien utgick från sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella mötet 

skulle artiklarna vara av kvalitativ art samt ur sjuksköterskans perspektiv. För att bredda 

sökresultatet användes artiklar som beskrev mötet med immigranter, migranter samt 

asylsökande. För att begränsa sökningarna var artiklarna från år 2000 till 2015. Av de tolv 

artiklar som fanns innan granskning valdes fyra bort på grund av att de inte var medlemmar i 

EU. Dessa artiklar som exkluderades var två artiklar med ursprung från Irak och de andra två 

med ursprung från Iran. Artiklarna som användes till resultatet inkluderar intervjuer med 

sjuksköterskor, undersköterskor samt sjukgymnaster. Dessa yrkesprofessioners erfarenheter i 

det transkulturella vårdmötet anses vara överförbara till sjuksköterskeprofessionen således 

har detta accepterats.  

Kvalitetsgranskning 

Till kvalitetsgranskningen återstod det åtta unika artiklar. Kvalitetsgranskningen gjordes 

enligt Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmall för studier av kvalitativ metod (se bilaga 

2). Denna bedömningsmall valdes för dess lätthanterlighet. Varje område bedöms med 0-3 

poäng. Bedömningen ger sedan en poängsumma som räknas om till procent av den totala 

poängsumman. Artiklarna som kvalitetsgranskas motsvarar olika grader av kvalitet, grad 1 är 

de artiklarna som får 80-100%, 70-79% motsvarar grad 2 och 60-69% motsvarar grad 3. 

Studier med procentsats under 60 % bedöms inte vara möjliga att inkludera i 

resultatredovisningen. 

Dataanalys 

Den analysmetod som användes var utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av 

Krippendorffs kvalitativa innehållsanalys. De valda artiklarna lästes igenom flera gånger för 
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att få en helhetsförståelse. Meningsenheter togs ut enskilt däremot sammanställdes de 

gemensamt. Meningsenheterna översattes till svenska och kondenserades vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär en process där texten reduceras men kvaliteten och 

kärnan av texten kvarstår. Kondenseringen är till för att underlätta hanteringen av textens 

innehåll (ibid).  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) görs därefter en kodning. Genom kodningen 

sammanfattas och reduceras kondenseringen ytterligare. Koden ska likna en etikett som har 

till uppgift att förstå innehållet i texten. Sedan utformas kategorier. En kategori fungerar som 

en grupp av innehåll där koderna som har gemensamt innebörd paras samman. Inget innehåll 

bör kunna falla mellan två kategorier eller passa under fler än en kategori. Kategorin ska 

svara på frågan ”vad” och ska ses som kodernas röda tråd. En kategori kan även delas in i 

flera underkategorier (ibid.). Kategorierna kommer sedan användas som rubriker i studiens 

resultat del (se bilaga 3). 

Resultat 

Resultatet bygger på åtta vetenskapliga artiklar av kvalitativ art. I resultatet framkom det tre 

kategorier som beskriver sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella vårdmötet; 

erfarenheter relaterade till skillnader på kulturella beteenden, erfarenheter relaterade till 

kommunikation och hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av bärande kunskap i det 

transkulturella vårdmötet. I figuren nedan åskådliggörs kategorierna med underkategorier. 
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Figur 1. Figuren redovisar aspekter om sjuksköterskors erfarenheter av mötet med patienter 

med annan kulturell bakgrund.  

 

Erfarenheter relaterade till skillnader på kulturella beteenden  

Oväntade beteenden på grund av annan kulturell bakgrund 

Under denna kategori beskrev hälso- och sjukvårdspersonal att oväntade beteenden 

konstaterades som ett problem (Hultsjö & Hjelm, 2005). Oväntade beteenden ansågs vara ett 

problem som resulterade i oförstående mellan patient med annan kulturell bakgrund och 

hälso- och sjukvårdspersonal. Personalen beskrev att känslomässiga uttryck, stora som små, 

samt insikt i kroppsfunktioner upplevdes skilja sig markant från värdkulturen och försvårade 

chansen att bygga en relation med patienten (ibid.). Personalen upplevde stundtals att de 

starka känslomässiga uttrycken upplevdes som hotfulla och skrämmande (Pergert, Ekblad, 

Enskär & Björk, 2007). 

 

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

louder. It is often more dramatic around migrants, they tear their hair in despair 

and they cry with more emotion.” (Hultsjö & Hjelm 2005, s. 280) 
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Hälso- och sjukvårdspersonalen beskriver att dessa oväntade beteenden kan bero på de 

erfarenheter patienterna med annan kulturell bakgrund kan ha upplevt. Till exempel kan flykt 

i samband med asylsökandeprocessen försvåra patientens mentala och fysiska hälsa (Ekblad, 

Marttila & Emilsson, 2000). Tillbakablickar av traumatiska upplevelser kunde ibland uppstå 

(Hultsjö & Hjelm, 2005). Det beskrevs situationer där de asylsökande reagerade starkt på 

medicinsk utrustning som till exempel nålar och syrgas (Ekblad et.al., 2000). Hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade svårigheter i att förstå vad för sorts smärta och ohälsa patienten led 

av (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

 

”The police stopped him… it aroused a lot of memories and he was full of anxiety 

and then got pains in his chest. With his way of expressing things we thought he 

was suffering of a heart attack. We were totally wrong.” (Hultsjö & Hjelm 2005, s. 

282.) 

 

Vidare beskrev personal att patienter med annan kulturell bakgrund ansåg att de skulle få 

vård direkt och uppfattade situationen då de inte fick vård direkt som att personalen var 

rasistiska (Hultsjö & Hjelm, 2005). Dessa oväntade beteenden upplevdes som svårhanterat 

och en förolämpning för personalen då de behandlar alla med lika värde. Personalen 

uppfattade även oväntade beteenden från anhöriga vilket ledde till oenighet i vissa 

situationer. Personalen beskrev att de gärna ville vistas i samma rum som patienten och oftast 

handlade de om många anhöriga (ibid.). Personalen beskrev då att de inte fanns plats för dem 

att utföra deras arbete, de upplevde att de tog hand om både anhöriga och patient (Hultsjö & 

Hjelm, 2005, Ozolins & Hjelm, 2003). Personalen poängterar dock att dessa oväntade 

beteenden inte berodde på en kultur utan att detta är patientens egna beteende. Det var 

däremot viktigt att personalen inte bortsåg välkända beteenden som kunde finnas hos någon 

specifik nationell grupp. Däremot bör ett öppet synsätt i mötet med patienter med annan 

kulturell bakgrund finnas hos personalen (Dellenborg, Skott & Jakobsson, 2012).  

 

”Often you have to take care… of the relatives and the patient so it takes longer. 

People standing all over and they don’t move so you almost have to push them 

away. There have been a couple of times when I have to unload peolpe from the 

ambulance to make room for myself.” (Hultsjö & Hjelm 2005, s. 281). 
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Könsroller  

Hälso- och sjukvårdspersonal beskrev skillnader gällande synen på könsroller i de vårdmöten 

där patienten hade en annan kulturell bakgrund, vilket upplevdes som en utmaning. Ofta 

beskrev personalen att patienterna inte hade förtroende för kvinnliga utövare, de var inte 

tillräckligt kompetenta (Dellenborg, Skott & Jakobsson, 2012, Ozolins & Hjelm, 2003). 

Kvinnlig personal beskrev att deras ord betydde ingenting i männens ögon trots deras 

yrkesprofession. Personal beskrev situationer där de inte fick skaka hans hand eller se honom 

i ögonen, det fanns ingen tilltro till hälso- och sjukvårdspersonal (Pergert et.al., 2007). Hälso- 

och sjukvårdspersonalen beskrev att det var svårt att vårda manliga patienter som har en 

nedvärderande syn på kvinnor. De kände sig förminskade och inte respekterade för deras 

profession (Dellenborg et.al., 2012). 

 

”…refused any treatment from the nurses. The man’s wish was that the physician 

should be present… the physician was supposed to be responsible and present and 

no one else was competent to give treatment. If anything similar had happened in 

his own country, the physician would have been there all the time.” (Ozolins & 

Hjelm, 2003, s. 89) 

 

Skillnader i könsroller har beskrivits av personalen som mycket problematiska. De beskrev 

situationer där mannen talade för frun, trots att det var frun som var sjuk. De anser att det är 

mannen som ska informera och ta beslut om fruns vård (Hultsjö & Hjelm, 2005). Det 

upplevdes extra svårt att vårda kvinnor då de inte fick någon direkt kommunikation med 

kvinnan på grund av att de ”doldes” bakom mannen och att de inte ville att personal av 

manligt kön skulle närvara i vården kring kvinnan (Hultsjö & Hjelm, 2005, Dellenborg et.al., 

2012). 

 

”They sometimes have a different view of women in other cultures. They say it’s the 

man who should talk to us, not the women, even if she’s the one who’s sick. Women 

especially are difficult. When we have to undress them and they don’t want to let a 

man close.” (Hultsjö & Hjelm, 2005, s. 281) 

Erfarenheter relaterade till kommunikation 

Kommunikationssvårigheter  

Ett av de största problemen vid denna underkategori som hälso- och sjukvårdspersonalen 



 

15 
 

lyfter är språkbarriärer. Denna barriär skapar kontaktproblem och missförstånd vid 

interaktionen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient (Hultsjö & Hjelm, 2005, 

Ozolins & Hjelm, 2003). Personalen upplevde frustration över att språkbarriärerna var ett 

hinder vid omvårdnaden, eftersom de inte kunde informera och stödja patienterna och dess 

anhöriga på samma sätt (Hultsjö & Hjelm, 2005, Pergert et.al., 2007).  

 

”Oh, but I think it’s sad… When a child is angry, scared or sad… If you’re about to 

do something that isn’t dangerous and doesn’t hurt... and you can’t explain it to the 

child because they (non-Swedish-speaking children) don’t understand.” (Pergert 

et.al., 2007, s. 319)  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen beskriver svårigheter med att ge information på grund av 

bristande språklig överenstämmelse. Personalen tycker det är besvärligt då de inte kan prata 

direkt med patienten och ställa frågor utan får använda sig av tolkar (Bischoff, Bovier, Isah, 

Francoise, Ariel & Louis, 2003, Hultsjö & Hjelm, 2005). Stundtals beskrev hälso- och 

sjukvårdspersonal att de använde anhöriga som tolkar. Personalen beskriver att det kan 

förekomma att anhöriga svarar åt patienten utan att ställa frågan vidare när de tolkar, vilket 

gör det svårt för personalen att lita på svaret (Ekblad et.al., 2000, Hultsjö & Hjelm, 2005, 

Ozolins & Hjelm, 2003). Patienternas anhöriga samarbetar inte med vården på samma sätt 

och är inte lika välinformerade som svensktalande anhöriga. Därför är det svårt att skapa en 

förtroendefull relation om personal och patient inte förstår varandra eller om budskapet i det 

som sägs inte framförs ordentligt. Personalen lyfter även tidsbrist som ett hinder för 

kommunikationen, då det är mer tidskrävande för personalen att prata med patienter som 

antingen bara kan lite svenska eller ingen svenska alls. När det finns en språklig 

överenstämmelse blir vårdrelationen automatiskt bättre och patienterna anförtror sig då mer 

till personalen (Pergert et.al., 2007). 

 

”Because the boy didn’t speak Swedish, I couldn’t give direct information to him or 

as questions. Therefore, I don’t know what information the boy received, beacause 

of the way the father put the words to him. I don’t know if the boy was aware of 

what was going to happen next, but the seemed to be positive, and not resisting at 

all.” (Ozolins & Hjelm, 2003, s. 88). 
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Personalen beskriver att patienten kan vara ett hinder för sig själv och vården om patienten 

inte förstår allvaret i situationen (Ozolins & Hjelm, 2003). Missförstånd kan även leda till att 

patienterna tror att personalen ljugit och att patienterna försummas av vården (Ozolins & 

Hjelm 2003, Pergert et.al., 2007). Vidare beskrivs det att användandet av olika sorters icke-

veral kommunikation så som skrift kan vara ett bra hjälpmedel däremot kan det även vara 

tvivelaktigt eftersom det inte är säkert att patienten kan läsa och skriva (Ekblad et.al., 2000, 

Hultsjö & Hjelm, 2005, Ozolins & Hjelm, 2003).  

 

”Sometimes the nurse wrote some words in the patient’s spoken language, but it is 

uncertain whether the patient really understood, because o filliteracy. It may also 

happen that the nurse misinterprets the situation and believs that the patient is 

simulating, when it is later revealed that the patient had a cardiac arrest.” (Ozolins 

& Hjelm, 2003, s. 87) 

 

Tolkar 

Hälso- och sjukvårdspersonal beskrev att den främsta anledningen till 

kommunikationssvårigheter var språkbarriärer. I dessa situationer framstod behovet av tolk. 

Personal påpekar att fysiska och psykiska symptom var lättare att identifiera om en tolk 

medverkade i mötet vilket bidrog till en ökad symptomrapportering (Bischoff et.al., 2003, 

Hultsjö & Hjelm, 2005, Pergert et.al., 2007). Personalen beskriver tolken som en resurs i 

mötet, ett gynnsamt samspel bör inledas i dessa situationer. Personalen upplevde osäkerhet 

med tolken i vissa situationer. De ansåg att de var svårt att förlita sig på att tolken översätter 

korrekt och framför hela dialogen, personalen ifrågasatte även stundtals om de översatte allt 

som sades (Hultsjö & Hjelm, 2005, Pergert et.al., 2007). 

 

”This being able to trust the interpreter… and this is somethin you will come up 

against now and then, that you describe something that you think is quite hard to 

explain, and the interpreter says two words.” (Pergert et.al., 2007, s. 320).  

 

Personal beskrev ett problem gällande att nå lämpliga tolkar, då speciellt nattetid och vid 

minoritetsspråk. Aspekter som språk, kön, kulturell bakgrund, eventuella konflikter i hemland 

som kan uppstå mellan tolk och patient bör beaktas vid val av tolk anser hälso- och 

sjukvårdspersonal (Hultsjö & Hjelm, 2005, Ozolins & Hjelm, 2003). 
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”In the following situation the patient (attempted suicide) had been tortured and 

raped in her country of origin, by individuals as the same cultural background as 

the interpreter, a fact that aoused strong negative emotions in both the patient and 

her husband.” (Ozolins & Hjelm 2003, s. 88) 

 

Förklara och informera  

Hälso- och sjukvårdspersonal betonade vikten av att informera och förklara hur vårdsystemet 

fungerar främst för nyanlända patienter med annan kulturell bakgrund. Sjukvården kan skilja 

sig markant mellan olika länder. En god kommunikation är då av vikt för att undvika 

missförstånd. Även traumatiska upplevelser och psykisk ohälsa anses vara tabuämnen i vissa 

kulturer vilket innebär att vårdpersonal bör möta dessa ämnen med försiktighet och 

information (Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010, Suurmond, Rupp, 

Seeleman, Goosen & Stronks, 2012). 

 

” Often you just try to comfort people, and explain: what is a deppression, what is 

post traumatic stress syndrome. You try to explain that in some countries you may 

be considered crazy, but that it in the Netherlands it is different.” (Suurmond et.al., 

2012, s. 671)  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal märkte att nyanlända patienter som är under 

asylsökningsprocessen uppfattade att vården hade med denna process att göra. Ett nyttjande 

av vården kunde då uppmärksammas att användas felaktigt. Personalen anser att det var 

viktigt att förklara för de asylsökande att de som vårdpersonal inte är en del av den officiella 

organisation som tar hand om inresandet till landet (Hultsjö & Hjelm, 2005, Suurmond et.al., 

2010, Suurmond et.al., 2012). 

 

”We can’t influence their application for asylum, and thats the kind of help they 

wan’t… staff noticed a tendency for asylum seeking refugees to imitate others who 

had been in the same situation. If we do what they did we might have a chance to 

stay. We have had situations where it has been obvious afterwards that they were 

just faking.” (Hultsjö & Hjelm 2005, s. 280)  
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Höga och orimliga förväntningar ställdes stundtals på sjukvården då patienter med annan 

kulturell bakgrund hade felaktiga förväntningar på vården och vilken hjälp som kan fås. 

Patienterna kunde då uppleva diskriminering då de trodde att de inte fick den vården de hade 

rätt till. Dessa situationer uppfattades som problematiska av personal (Suurmond et.al., 2010., 

Suurmond et.al., 2012). 

 

”Someone has broken his arm far away in th past, and it is not healed quite in the 

ideal position. But it has been for years like that. And then sometimes asylum 

seekers expect that this is dealt with here and now, because they think they are in a 

rich country and the arm can be fixed now. And I find it hard to explain that not all 

their medical problems can be solved. It is hard to explain that without 

disappointing them.” (Suurmond et.al., 2012, s. 671)  

Hälso- och sjukvårdspersonals erfarenhet av bärande kunskap i det 

transkulturella vårdmötet 

Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter gällande bärande kunskap i det transkulturella 

vårdmötet innefattar kunskap kring politisk situation i patientens hemland, skillnader i 

presentationen av ohälsa, kroppsspråk samt kunskap kring att kunna lyssna och bygga en 

förtroendefull relation trots eventuella språkbarriärer. Dessa kunskaper ansåg personal kräva 

ständig utveckling. De beskrev även att kunskap om deras egna hemland var berikande och 

viktig för att förstå andra kulturer. Kunskap kring andra kulturer bidrar med en öppenhet som 

är betydande i det transkulturella vårdmötet. Kunskap kring förekomsten av sjukdomar i 

patientens hemland var relevant. Personalen beskrev bland annat vikten om kunskap kring 

prevalensen av HIV, malaria, kroniska sjukdomar samt sexuellt överförbara sjukdomar 

(Suurmond et.al., 2010, Ekblad et.al., 2000). Personal ansåg att kunskap om patienternas 

asylsökandeprocess var av vikt. Detta för att kunna se hur asylsökande processen kan ha 

påverkat patienten samt även få information om hälsotillståndet före, under och efter 

asylsökande processen (Ekblad et.al., 2000, Suurmond et.al., 2010). 

 

”The majority thought more education was needed (40 %). For example skills such 

as listening, being able to construct a trustfull relationship, and knowledge of the 

country of origin, of body language, and of differences in the presentation of 

complaints were seen as important cultural competence that need regualar 

attention in education and training.” (Suurmond et.al., 2010) 
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Hälso- och sjukvårdspersonal menar även att besitta kunskap kring olika religioner och 

kulturer inte är tillräcklig. Kulturen bör lyftas fram i det specifika sammanhanget. De menar 

att i det transkulturella mötet finns det en risk att vårdpersonal förväntar sig en viss attityd 

och åsikter (Ekblad et.al., 2000). De beskrev däremot att de kände sig kulturellt kompetenta 

genom deras arbetserfarenhet samt genom de utbildningar som erbjudits på arbetsplatsen 

(Suurmond et.al., 2010). De önskar däremot mer kunskap kring liv och död ur ett kulturellt 

perspektiv. De känner sig osäkra kring hur de ska samt hur de får agera i samband med en 

patients död. Hälso- och sjukvårdspersonalen önskade även mer kunskap kring olika kulturers 

familjemönster. Familjen är en betydande del inom vården (Ekblad et.al., 2000).  

 

”A theme which was raised under the interwievs as a possible subject for further 

training was that of life and death: how should, or how may, staff act in connection 

with the death of a patient, i.e. the practical work involved in dealing with patients 

with different cultural backgrounds.” (Ekblad et.al., 2000, s. 628). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen beskrev situationer där det upplevdes som svårigheter med 

att remittera patienterna i det transkulturella mötet vidare då de ibland inte förstod varandra 

tillräckligt på grund av de kulturella skillnader som finns. Detta ansågs kräva kunskap i hur 

vårdpersonal ska möta och agera för att förstå de beteenden som de patienterna med annan 

kulturell bakgrund kan uppvisa (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

En kvalitativ litteraturstudie valdes då syftet i studien utgår från sjuksköterskans erfarenheter 

av det transkulturella vårdmötet. En kvalitativ metod valdes då Forsberg och Wernström 

(2013) menar att en kvalitativ metod beskriver, förklarar och tolkar mänskliga upplevelser, 

händelser samt relationer (ibid.). En nackdel med att använda en studie med kvalitativ ansats 

är enligt Willman et al. (2011) att kvalitativa studier med små undersökningsgrupper inte 

anses ha lika stor tillförlitlighet som kvantitativa metoder som omfattar större 

undersökningsgrupper. Kvalitativa metoder har vanligtvis för få deltagare för att studien ska 

kunna generaliseras till alla sjuksköterskor vilket gör att kvantitativa studier kan generaliseras 
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i en större utsträckning i hälso-och sjukvården. Däremot har en kvantitativ metod inte samma 

fokus på mänskliga dimensioner som kvalitativa studier har. Kvalitativa studier kan 

undersöka såväl patientens och vårdpersonalens uppfattningar, erfarenheter och behov (ibid.). 

Därför ansågs kvalitativ metod passande för denna studie för att fånga sjuksköterskans 

erfarenheter.  

 

Användandet av en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013) kan leda till att 

arbetet får ett bredare urval och tillförlitlighet eftersom en litteraturstudie bygger på att göra 

en sammanställning av empiriska studier (ibid.). Därför valdes en litteraturstudie.  

 

En empirisk studie hade även passat till arbetets syfte däremot valde författarna inte en 

empirisk studie då de ansåg att det var begränsat med tid samt att en empirisk studie hade 

endast gett information över ett specifikt vårdsammanhang. Författarna ansåg att en litteratur 

studie istället gav inblick över ett större sammanhang gällande det transkulturella vårdmötet.  

 

Vid informationssökningen användes de booleska sökoperatören ”AND” för att styra 

sökningen och precisera den så att relevant information till syftet hittades. Hade 

sökoperatörerna ”OR” och ”NOT” inkluderats så kunde fler artiklar ha hittats. Dock så 

exkluderar sökoperatörerna ”NOT” ord från sökningen och ”OR” breddar sökningen och 

enligt Willman et al. (2011) ger de bredare sökresultat istället för att avgränsa sökningen 

vilket gör det svårare att göra sökningen anpassad och preciserad. Därför exkluderades ”OR” 

och ”NOT”.  

 

Willman et al. (2011) beskriver att översättningen av original artiklarna kan leda till att 

resultatet blir snedrivet och risk för feltolkning finns. Trots detta så valdes endast artiklar som 

var skrivna på engelska i arbetets inklusionskriterier. Friberg (2006) beskriver att de mest 

trovärdiga vetenskapliga materialet är skrivet på engelska. Författarna upplevde inte att 

översättningen från engelska till svenska påverkade arbetet.  

 

De studier som valts att inkluderas i arbetet är från länder som har liknande sjukvårdskvalitet 

som i Sverige och som är medlemmar i EU. Europaparlamentet (2010) påvisar att det finns 

vissa gemensamma bestämmelser gällande socialförsäkringsförmåner som täcker vid 

vårdbehov för invandrare och asylsökande enligt förordning (EG) nr 1231/2010 (ibid). 

Författarna hittade studier från Nederländerna och Schweiz som uppfyllde 
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inklusionskriterierna och valdes därför att inkluderas i arbetet. Enligt Svenskförsäkring 

(2012) så är vårdkvalitén i de tre länderna jämförbara med varandra. Den skillnad som finns 

är att vården finansieras olika. Nederländerna och Schweiz använder sig utav en förstärknings 

vård så som försäkringsfinansierad vård och privatfinansierad vård. Medan Sverige använder 

till största del utav skattefinansierad vård (ibid.). 

 

Artiklarna som användes i resultatet innefattar analys av data baserat på intervjuer och 

frågeformulär där sjuksköterskor, undersköterskor samt sjukgymnaster inkluderades. 

Eftersom artiklarna inkluderar olika typer av vårdpersonal så kan artiklarnas resultat ha 

påverkats. Dock så anses dessa yrkesprofessioners erfarenheter jämförbara med 

sjuksköterskans och således har detta accepterats.  

 

Artiklarna som valdes ut kvalitetsgranskades enligt Olsson och Sörensens (2011) 

bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (bilaga 2). Denna bedömningsmall valdes 

för den ansågs som lätthanterlig. Granskningsprotokollet hade vissa frågor som var 

svårtolkade vilket diskuterades innan granskning av artiklarna för att minska risk för 

feltolkning. Modifiering av granskningsprotokollet valdes att inte göras, protokollet användes 

i sin helhet. 

 

Den analysmetod som användes var utifrån Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

Krippendorffs kvalitativa innehållsanalys. Den valdes för att den ansågs lämplig, lätthanterlig 

och strukturerad. Författarna ville vara noga med att påpeka trovärdigheten av valda 

meningsenheter och därför så lästes artiklarna flertal gånger och meningsenheterna valdes ut 

av författarna enskilt för att sedan tillsammans jämföra och välja ut de valda 

meningsenheterna. Detta för att författarna inte skulle kunna påverka varandra med vilka 

meningsenheter som skulle vara bärande för artikelns syfte.  

 

Författarna upplevde det som utmanande vid kondenseringen, kodningen och val av 

huvudkategorier och underkategorier. Vilket gjorde att kodningen, kategorierna och 

underkategorierna ändrades flertal gånger under tiden resultatet sammanställdes. En 

diskussion mellan författarna samt en bearbetning av texten krävdes för att på bästa sätt 

besvara studiens syfte med ett väl grundat resultat. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visade att hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av kommunikationen med 

patienter med annan kulturell bakgrund i samband med omvårdnad försvåras på grund av 

språkbarriärer. Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter visade även att de inte hade 

tillräckligt med kunskap för att kunna möta de kulturella olikheter som finns i mötet med 

dessa patienter.  

 

Studiens resultat visade att den stora utmaningen i mötet var de kommunikationssvårigheter 

som uppstod på grund av språkbarriärer. Dessa språkbarriärer resulterade i en svårighet till att 

uppnå en förtroendefull relation. Kommunikationssvårigheter mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patienter med annan kulturell bakgrund tyder på behovet av tolk i de 

transkulturella mötena. Tolk i samband med de transkulturella vårdmöten bidrar till förbättrad 

personcentrerad samt säker vård. I de fall där en tolk närvarade vid det transkulturella mötet 

beskrevs det att psykiska och fysiska symtom var lättare att identifiera och rapporterades mer 

än i de fall där tolk inte närvarade. Vilket visar på att behovet av tolk i dessa möten är en 

avgörande faktor för den personcentrerade och säkra vården. Med fungerande 

kommunikation ökar den personcentrerade och säkra vården.  

 

Cioffi (2003) bekräftar att när hälso- och sjukvårdspersonal möter patienter där ett 

gemensamt språk saknas uppstår en av de största utmaningar i det transkulturella vårdmötet. 

Kommunikationen är en betydande del av kulturell kompetent hälso- och sjukvård och anses 

vara en grundläggande faktor i mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient (Attre 

2001, Thorsteinsson, 2002). I dessa möten där kommunikationen inte kan upprätthållas 

beskrivs patienterna vara missnöjda med deras vård (Attre 2001, Eckhardt, Mott & Andrew, 

2006). Nielsen och Birkelund (2009) bekräftar att de svårigheter som uppstår i samband med 

språkbarriärer leder till att en ömsesidig förtroendefull relation inte kan uppnås. Hälso- och 

sjukvårdspersonal beskrev sig använda olika hjälpmedel för att underlätta vårdmötet med 

patienter med annan kulturell bakgrund. Cioffi (2003) bekräftar att hälso- och 

sjukvårdspersonal använder sig av olika strategier för att få fram sitt budskap till patienter där 

ett gemensamt talande språk saknas. De kunde vända sig till familjemedlemmar eller hälso- 

och sjukvårdspersonal som talade patientens språk (ibid.). Jirwe et al. (2010) beskriver även 

att hälso- och sjukvårdspersonal använder sig av tolkar samt anhörigtolk. Att inte använda sig 

av en professionell tolk utan patientens närstående kan spara pengar på kort sikt däremot på 



 

23 
 

lång sikt skapar en vård med sämre kvalitet samt ett bristande personcentrerat förhållningssätt 

(Nielsen & Birkelund, 2009). De beskrevs även att vid situationer där en tolk inte fanns 

tillgänglig använde sig hälso- och sjukvårdspersonalen av icke-verbala strategier som bildkort 

eller charader (Jirwe et al. 2010).  

 

I resultatet framkom det även att hälso- och sjukvårdspersonal hade svårigheter i att möta de 

kulturella olikheter som finns i mötet med dessa patienter. Dessa olikheter beskrevs av 

sjuksköterskorna som oväntade beteenden. De oväntade beteenden och hälso- och 

sjukvårdspersonalens svårigheter i att förstå patienter med annan kulturell bakgrund tyder på 

att den kulturella kompetensen kräver utveckling. Med väl förankrad kulturell kompetens hos 

hälso- och sjukvårdspersonal förbättras vården gällande den personcentrerade och säkra 

vården. Resultatet visar att med kulturell kompetens bidrar detta till hälso- och 

sjukvårdspersonal med ökat självförtroende samt trygghet i vårdmötet med patienter med 

annan kulturell bakgrund. En öppenhet och förståelse bidrar till ett lyckat vårdmöte. Det 

redovisas även att patienter med annan kulturell bakgrund upplever vårdmötet som lyckat i 

mötet med kulturell kompetent hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Tavallali et al. (2014) beskriver att kultur är individuellt och därmed under ständig förändring 

vilket innebär att hälso- och sjukvårdspersonal måste vara flexibla i transkulturella 

vårdmöten. Av denna anledning försvåras mötet och oväntade beteenden uppfattas som en 

utmaning då de skiljer sig från patient till patient (ibid.). Hälso- och sjukvårdspersonal har 

oftast inte den nödvändiga kulturella kompetens som krävs för att kunna möta de behov som 

patienter med annan kulturell bakgrund har (Berlin et al. 2006). Vidare framkom det av 

resultatet att hälso- och sjukvårdspersonal upplevde att de hade en god kulturell kompetens. 

Däremot att den kulturella kompetensen ständigt kräver utveckling, och att en god början är 

en kulturell medvetenhet. Leininger (2002) beskriver att hennes omvårdnadsteori påvisar 

behovet av kunskapsutveckling och utbildning kring transkulturell omvårdnad. Enligt 

Leningers teori finns det inte tillräckligt mycket fokus på transkulturell omvårdnad i 

sjuksköterskors utbildning. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha en förståelse om sociala 

strukturer, språk och kommunikation samt olika kulturers syn på hälsa och vård. För att 

kunna ge patienter med annan kulturell bakgrund en personcentrerad omvårdnad utifrån deras 

egna individuella kulturella behov (ibid.). Smith (1998) bekräftar att konceptet kulturell 

kompetens har definierats som en kontinuerlig process av kulturell medvetenhet, kunskap, 

förmåga, interaktion och ödmjukhet bland hälso- och sjukvårdspersonal och den omvårdnad 
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som de utövar. Berlin et al. (2006) bekräftar att kulturell medvetenhet anses som ett första 

steg och hjärtat i processen till att utveckla kulturell kompetens. Kulturell medvetenhet 

beskrivs som en medvetenhet om kultur och dess sätt att forma värderingar och övertygelser 

(ibid.). Nielsen och Birkelund (2009) bekräftar att en stor vikt i den transkulturella vården är 

att hålla hälso- och sjukvårdspersonalen uppdaterade så att de har kunskapen som krävs för 

att möta dessa patienter och dess kulturella normer med hänsyn. Det finns ett behov av 

fördjupad kunskap för att kunna utveckla vården och för att kunna hjälpa framtida 

generationer av hälso- och sjukvårdspersonal att få en ökad kulturell kompetens. Det finns en 

strävan efter en vård där alla människor oavsett kulturell bakgrund får en personcentrerad, 

trygg och säker vård i en global värld (ibid.). 

Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie beskriver kommunikationen som den stora utmaningen samt 

de oväntade beteendena på grund av kulturella skillnader. Resultatet belyser faktorer där 

utveckling är aktuellt. Vidare forskning kring ämnet bör fokus riktas mot behovet och 

tillgängligheten av tolkar samt behovet och möjlighet för utveckling av hälso- och 

sjukvårdspersonalens kulturella kompetens.  

 

Tillgängligheten av tolkar är en betydande del i transkulturella vårdmöten där ett gemensamt 

talande språk saknas. En fungerande kommunikation påvisar att säkrare vård utvecklas samt 

uppstår en gemensam förståelse. I resultatet framkom det även att hälso- och 

sjukvårdspersonal ansåg att den kulturella kompetensen ständigt kräver utveckling. Med väl 

förankrad kulturell kompetens bidrar det till en ökad säkerhet inom vården för patienter med 

annan kulturell bakgrund. Hälso- och sjukvårdspersonal bör tillämpa transkulturell 

omvårdnad så väl som personcentrerad omvårdnad för att utveckla en säker och tillitsfull 

vård. För att få fram mer specifikt vilka hinder hälso- och sjukvårdspersonalen stöter på i 

samband med transkulturella vårdmöten föreslås empiriska studier. Vid tillämpning av 

ytterligare studier bör fokus riktas mot sjuksköterskan och patienter med annan kulturells 

bakgrunds perspektiv på hur vårdmötet fungerar och vad som krävs för att få ett fungerande 

möte. Detta för att ta reda på vilka åtgärder som krävs.  

 

Resultatet påvisar brister i hälso- och sjukvården där denna patientgrupps behov inte 

tillmötesgås. Uppmärksamhet bör riktas mot dessa resultat för att se den bristande vård som 
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erbjuds denna patientgrupp. Uppmärksamhet bör även riktas mot personal som går in i ett 

vårdmöte med osäkerhet på grund av bristfällig kompetens. Resultatet är av ovan nämnd 

anledning viktig för den svenska sjukvården då bristerna i de transkulturella vårdmötena 

presenteras och beskrivs. 

Självständighet  

Under arbetets gång har författarna Johanna Johansson och Sara Malm haft ett gott 

samarbete. Informationssökningen efter artiklar gjordes var för sig och sedan sammanställdes 

sökurvalet tillsammans av båda författarna. Båda författarna kvalitetsgranskade artiklarna 

likvärdigt. Huvudansvar på olika delar i arbetet delades upp mellan författarna. Trots detta 

har båda varit involverade i alla moment och det har funnits ett ständigt gemensamt 

samarbete och beslutstagande. Johanna J hade huvudansvaret vid inledningen och 

bakgrundens rubriker ”kommunikation i mötet” och ”kulturell bakgrund” Johanna J har även 

haft huvudansvaret för största delen av metoden. Sara M har haft huvudansvar för 

bakgrundens rubriker ” Transkulturell omvårdnad” och ” Teoretisk referensram” samt 

dataanalysen i metoden. Resultatet gjordes till största del gemensamt. I diskussions avsnittet 

så har Sara M haft huvudansvaret vid metoddiskussionen och Johanna J vid 

resultatdiskussionen. Slutsatsen gjordes gemensamt. Arbetes bilagor gjordes gemensamt. 

Båda författarna anser att det varit ett bra samarbete under arbetet.   
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Pubmed 

Sökordkombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

Contact* 312473 2015-10-14 0 0 

Health care 1447693 2015-10-14 0 0 

Asylum seekers 794 2015-10-14 0 0 

Asylum seekers AND 

Health Care AND 

Contatc* 

20 2015-10-14 6 2  

Nursing staff/education 13260 2015-10-14 0 0 

Education, nursing, 

continiuning 

24834 2015-10-14 0 0 

Emigration and 

immigration 

23386 2015-10-14 0 0 

Nursing staff/education 

AND education, 

nursing, continuing 

AND emigration and 

immigration 

15 2015-10-14 2 1  

 

 

Sökningar i Cinahl 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

Transcultural care 2300 2015-10-14 0 0 

immigrants 12473 2015-10-14 0 0 

Transcultural care AND 

Immigrants AND 

16 2015-10-14 6 1  
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Sweden 

Transcultural care AND 

sweden 

32 2015-10-14 16 3  

Nurs* AND Sweden* 

AND migrant* AND 

emergency 

4 2015-10-10 3 2  

Nurs* AND Asylum 

seekers 

183 2015-10-15 40 3  

Transcultural care AND 

nurse-patient relations 

52 2015-10-15 27 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Dataanalys 

 

Meningsenheter Svensk 

översättning 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

The staff perceived 
the relatives, and 
particulurarly the 
young man, as not 
showing respect for 
us [the nurses] and 
our rules. 

Personalen 
uppfattade de 
anhöriga, och 
speciellt den 
unge mannen, 
att de inte 
visade respekt 
för oss 
[sjuksköterskor] 
och våra regler.  

Brist på respekt 
för vården och 
dess personal 
från anhöriga 
med annan 
kulturell 
bakgrund. 

Oväntade 
beteenden 
 

Oväntade beteenden  
 

Erfarenheter relaterade till 
skillnader på kulturella 
beteenden 
 

They sometimes 
have a different 
view of women in 
other cultures. They 
say it’s the man 
who should talk to 
us, not the woman, 
even if she’s the one 
who’s sick. Women 
especially are 
difficult. When we 
have to undress 
them and they don’t 
want to let a man 
close. 
 

De har ibland 
en annan syn på 
kvinnor i andra 
kulturer. De 
säger att det är 
mannen som 
ska prata med 
oss, inte 
kvinnan, även 
om hon är den 
som är sjuk. 
Kvinnor i 
synnerhet är 
svåra att vårda. 
När vi måste 
klä av dem och 
de inte vill låta 
en man närvara. 
 

Mannen pratar 
även fast det är 
kvinnan som är 
sjuk. Kvinnor är 
svåra, vill inte ha 
män vid vård. 
 

Könsroller 
 

Könsroller 
 

Erfarenheter relaterade till 
skillnader på kulturella 
beteenden 
 

Most nurse 
practitioners saw it 
as essential to be 
aware of the 
political situation in 
the patients’ home 
countries, and to 
have an insight to 
the way medical 
problems may be a 
direct result of the 
political situation. A 
nurse practionier 
has to decide which 
specific information 
is relevant for 
groups of asylum 
seekers coming 
from different 

De flesta 
sjuksköterskor 
såg det som 
viktigt att vara 
medveten om 
den politiska 
situationen i 
patienternas 
hemländer, och 
att få en inblick 
i hur 
medicinska 
problem kan 
vara en direkt 
följd av den 
politiska 
situationen. En 
sjuksköterska 
måste avgöra 

Medvetenhet 
kring politisk 
situation i 
patientens 
hemland ansågs 
som viktig 
kunskap 
 

Kunskap 
 

Kunskap Sjuksköterskans 
erfarenheter av bärande 
kunskap 
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political situations. 
 

vilken specifik 
information 
som är relevant 
för asylsökande 
som kommer 
från olika 
politiska 
situationer. 
 

Someone has 
broken his arm far 
away in the past, 
and it is not healed 
quite in the ideal 
position. But it has 
been for years like 
that. And then 
sometimes asylum 
seekers expect that 
this is dealt with 
here and now, 
because they think 
they are in a rich 
country and the arm 
can be fixed now. 
And I find it hard to 
explain that not all 
their medical 
problems can be 
solved. It is hard to 
explain that without 
disappointing them. 
 

Någon har 
brutit armen 
långt tillbaka i 
tiden, och det 
har inte läkt 
riktigt i en 
idealisk 
position. 
Däremot har det 
varit så i många 
år. Då kan 
ibland 
asylsökande 
förvänta sig att 
det ska ordnas 
här och nu, då 
de tror att de är 
i ett rikt land 
och armen kan 
nu åtgärdas. 
Det är svårt att 
förklara att alla 
deras 
medicinska 
problem inte 
kan lösas. Det 
är svårt att 
förklara utan att 
göra de 
besvikna. 
 
 

En man bröt 
armen för flera år 
sedan och den har 
läkt i fel ställning 
och förväntar sig 
att det ska 
återställas i 
Sverige. Det är 
svårt att förklara 
så de inte bli 
besvikna.    
 

Asylsökandes 
syn på svensk 
sjukvård 
 

Förklara och informera 
 

Erfarenheter relaterade till 
kommunikation 
 

Furthermore, the 
staff described 
difficulties in 
trusting in 
neighbours and 
relatives as 
interpreters as they 
felt they did not 
always translate 
everything that was 
said. 
 

Vidare beskrev 
personalen 
svårigheter att 
lita på grannar 
och släktingar 
som tolkar då 
de kände att de 
inte alltid 
översätta allt 
som sades. 
 

Svårt att lita på 
anhöriga som 
tolk. 
 

Anhöriga som 
tolk 

Tolk  
 

Erfarenheter relaterade till 
kommunikation 
 

Information is a 
great problem, we 
have a lot of 
information to givet 
hem, it’s difficult to 
understand what the 
problem is and it’s 

Information är 
ett stort 
problem, vi har 
en hel del 
information att 
ge, det är svårt 
att förstå vad 

Språkbarriärer 
gör det svårt att 
ge och ta emot 
information 
 

Språkbarriärer 
 

Kommunikationssvårigheter 
 

Erfarenheter relaterade till 
kommunikation 
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hard for us to form 
an opinion because 
of the 
communication 
barriers. 
 

problemet är 
och det är svårt 
för oss att bilda 
en uppfattning 
på grund av 
språkbarriärer. 
 

In my introductory, 
I often mentions 
that I will discuss 
certain issues and 
that they may be 
painful. And i 
mention that 
someone is not 
obliged to talk about 
it, but that I want to 
talk about it because 
I know that there 
may be health 
effects after weeks 
or often after a year. 
But I stress that if 
they do not want to 
talk about it, they 
are not obliged. 
 

I min inledning 
nämner jag ofta 
att jag kommer 
att diskutera 
vissa frågor och 
att de kan vara 
smärtsamt. Och 
jag nämner att 
personen i fråga 
inte är skyldig 
att tala om det, 
men att jag vill 
prata om det 
eftersom jag vet 
att det kan 
finnas 
hälsoeffekter 
efter några 
veckor eller till 
och med upp 
till ett år. Men 
jag betonar att 
om de inte vill 
tala om det, är 
de inte skyldiga 
till det. 
 

Sjuksköterska 
förklarar för 
patient att de inte 
måste diskutera 
vissa frågor som 
kan vara 
smärtsamma men 
att det är viktig 
information för 
sjuksköterskan. 
 

Diskutera 
tuffa ämnen 
 

 Erfarenheter relaterade till 
kommunikation 
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Bilaga 4 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Bischoff, A., & Bovier, P.A., & 
Isah, R., & Francoise, G., & Ariel, 
E., & Louis, L. 
2003 
Schweiz  

Language barriers 
between nurses and 
asylum seekers: their 
impact on symptom 
reporting and referral 

Kvalitativ metod, 
retrospektiv studie 
med screening 
intervjuer  
 

76 intervjuer och 723 screening 
intervjuer med sjuksköterskor har 
granskats 

Grad 2 

Dellenborg, L., & Skott, C., & 
Jakobsson, E. 
2012  
Sverige  

Transcultural encounters 
in a medical ward in 
Sweden: experiences of 
health care practitioners 

Kvalitativ metod, 
grupp intervjuer 

70 deltagare, sjuksköterskor, 
sjukgymnaster och undersköterskor 

Grad 2 

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 metod, 
fokus grupper 

19 deltagare, majoriteten 
sjuksköterskor 

Grad 1 

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

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

Kvalitativ metod, en 
explorativ studie. 
Baserad på 
fokusgruppsintervjuer 
 

22 kvinnor och 13 män som arbetade 
på en akutmottagning, en ambulans 
och en psykiatrisk 
intensivvårdsavdelning. 

Grad 1 

Ozolin, L-L., & Hjelm, K. 
2003 
Sverige  

Nurses’ experiences of 
problematic situations 
with migrants in 
emergency care in 
Sweden 

Kvalitativ metod, en 
explorativ studie. 
 
 

49 sjuksköterskor, 32 kvinnor och 17 
män med erfarenhet av akutsjukvård 
deltog   

Grad 1 

Pergert, P., & Ekblad, S., & 
Enskär, K., & Björk, O. 
 

Obstacles to transcultural 
caring relationships: 
experiences of health care 
staff in pediatric 
oncology 

Kvalitativ metod, 
grupp intervjuer, 
grounded theory 

35 sjuksköterskor Grad 1 

Suurmond, J., & Seeleman, C., & 
Rupp, I., & Goosen, S., & Stronks, 
K. 

Cultural competence 
among nurse practitioners 
working with asylum 

Kvalitativ metod där 
en ram analys 
användes för att 

89 sjuksköterskor Grad 1 
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2010 
Nederländerna 

seekers analysera data från 
enkäter och 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Suurmond, J., & Rupp, I., & 
Seeleman, C., & Goosen, S., & 
Stronks, K. 
2012 
Nederländerna 

The first contacts 
between healthcare 
providers and newly-
arrived asylum seekers: a 
qualitative study about 
which issues need to be 
addressed 

Kvalitativ metod, 
frågeformulär med 
öppna frågor och 
intervju grupper 

36 sjuksköterskor och 10 
sjukgymnaster intervjuades 

Grad 2 

 

 


