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Abstrakt 
Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt land och detta påverkar dagens hälso- och 

sjukvård. Bristande kommunikation och vårdrelationer mellan sjuksköterskor och patienter 

kan leda till negativ påverkan på den vård som patienterna är berättigade. 

Syfte: Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från andra kulturer. 

Metod: Systematisk litteraturstudie som inkluderar 11 studier som var funna i databaserna 

Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Åtta studier var av kvalitativ ansats och tre studier var av 

kvantitativ ansats. Samtliga studier fick genomgå en kvalitetsgranskning. 

Resultat: Resultatet sammanställdes i två huvudkategorier med två respektive fem 

underkategorier. De två huvudkategorierna som kom fram var ”Erfarenheter av 

kommunikationens betydelse i vårdandet” och ”Erfarenheter av att konfronteras med andra 

kulturella normer”. 

Slutsats: I vårdandet av patienter från andra kulturer kunde svårigheter uppkomma emellertid 

gouterade sjuksköterskorna den kulturella mångfalden. Det framkom även i resultatet att 

kommunikation var en viktig faktor för att kunna skapa en vårdande relation. 

Sjuksköterskorna erfor bristande kunskap om olika kulturer samt begränsad tillgång av 

resurser, något som hade kunnat förhindras genom utbildning i kulturkongruent vård. 

Nyckelord 
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1 INLEDNING 

Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit historiskt högt (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2014, 2016). Nästan en femtedel utav Sveriges befolkning idag, är födda 

i något annat land (SCB, 2016). Den ökade migrationen mellan länder bidrar till fler kulturer 

inom landet (SCB, 2014, 2016). Sverige har idag blivit ett mångkulturellt land som innebär att 

det finns många olika kulturer och kulturyttringar inom landet (Mångkulturell, u.å.). Alla 

människor i ett land kommer troligtvis vid någon tidpunkt i sina liv vara i behov utav vård 

och detta leder till att sjuksköterskor kommer att möta patienter ifrån en annan kultur än den 

som de själva har. Enligt Socialstyrelsen (2009) behöver strategier utvecklas inom hälso- och 

sjukvården, detta för att minimera skillnader som finns vad gäller hälsa och vård mellan olika 

grupper av medborgare. Skillnader i hälsa påvisas bland annat genom dödstalen i 

behandlingsbara sjukdomar. Enligt Socialstyrelsen är dödstalen högre bland patienter med 

lägre utbildning och från en annan kultur än bland patienter som är födda i Sverige och har en 

högre utbildning. Detta kan tyda på att patienter med annan kulturell bakgrund behöver 

uppmärksammas mer inom hälso- och sjukvården. I både utbildning och arbete inom vården 

har författaren mött patienter från olika kulturer. Dessa möten har varit både givande och 

utmanande och författaren är intresserad av sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

från olika kulturer. Detta för att ta reda på vilka erfarenheter som sjuksköterskor kan få ta del 

av i ett mångkulturellt land. 

2 BAKGRUND 

Kultur är närvarande överallt i samhället och personer tolkar sina omgivningar utifrån sina 

kulturella bakgrunder (Forsnäs, 1995; Hastrup, 2010; Leininger, 1988, 2002). Kultur beskrivs 

påverka individens livsstil och hur denne kommunicerar och tolkar omvärlden (Borque-

Bearskin, 2011). Hastrup (2010) nämner hur en individs kultur påverkar individens 

uppfattning om hälsa och sjukdom. Sjuksköterskor skall i sitt arbete främja en miljö där 

patientens värderingar och trosuppfattningar respekteras och att den information som ges bör 

vara kulturanpassad (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  
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2.1 KULTUR 

Kultur definieras som gemensamma värderingar, trosuppfattningar, normer och livsstil som 

delas av en viss grupp och som påverkar hur personen tänker, tar beslut och agerar (Leininger, 

1988, 2002; Mångkulturell, u.å.). Forsnäs (1995) beskrev kultur som något flytande och 

föränderligt samtidigt som att kultur kan vara starkt rotat i individens vardagliga liv. 

Individens tolkning av omvärlden präglas av individens kulturella bakgrund, emellertid 

kommer individen alltid att ha sina egna subjektiva föreställningar om fenomen och agera 

utifrån sina egna erfarenheter och värderingar (Hastrup, 2010). Hastrup beskriver hur kulturer 

till viss del kan gå i arv från generation till generation, exempelvis genom utövning av 

traditioner. En individs kultur hör samman med vilket land individen kommer ifrån och bidrar 

till en känsla av samhörighet. Språk kan gå i arv på likvärdigt vis som kultur kan gå i arv. Ett 

gemensamt språk bidrar till en ökad känsla av samhörighet (Hastrup, 2010). En person kan 

även ingå i flera kulturer, exempelvis som att sjuksköterskor ingår i både en 

sjuksköterskekultur och en vårdkultur (Jirwe, Momeni & Emami, 2014; Ternestedt & 

Norberg, 2014). En vårdkultur avspeglar atmosfären på en avdelning och därmed kan 

vårdkulturer skilja sig åt mellan olika avdelningar. Sjuksköterskor skall ansvara för att 

patienterna får adekvat information för att öka patientens möjlighet till delaktighet och 

informationen som ges skall vara kulturellt anpassad (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

2.2 VÅRDRELATION 

Alla medborgare i Sverige har samma rätt till vård och behandling och att alla blir likvärdigt 

behandlade (SFS 1982:763; Socialstyrelsen, 2009). Detta innebär en likvärdig vård där ingen 

åsidosätts på grund av funktionsnedsättning, födelseland, religiös tillhörighet, kön, sexuell 

läggning, ålder, utbildning, social ställning och bostadsort. Vård innefattar i en vårdkontext att 

lindra eller bota sjukdomar och ohälsa utifrån sjuksköterskors medicinska kompetenser, 

samtidigt som sjuksköterskorna skall stärka patienters livskraft och få patienterna mer 

delaktiga (Dahlberg & Segesten, 2010). För att sjuksköterskor skall kunna lindra lidande och 

bota sjukdomar, är det av yttersta vikt att sjuksköterskor kan skapa vårdande relationer med 

sina patienter (Dahlberg & Segesten, 2010; Eriksson, 2014). Vårdrelationer skapas ur 

vårdande möten där sjuksköterskor är öppna och lyhörda för patienternas åsikter, värderingar 

och önskningar samt låter patienterna vara delaktiga i sin vård (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vidare beskrivs det att varje möte med patienter är unika och att det i varje möte är 

sjuksköterskornas ansvar att skapa vårdande relationer (Dahlberg & Segesten, 2010; Eriksson, 
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2014). Goda vårdrelationer kan bidra till bättre eller bibehållen hälsa och välbefinnande för 

patienterna. Om vårdrelationer inte kan skapas mellan patienter och sjuksköterskor kan det 

istället leda till lidande istället för hälsa och välbefinnande (Eriksson, 2014). Patienterna är 

experter på sina egna kroppar och hur sjukdomar upplevs, emellertid är det sjuksköterskorna 

som står för de professionella kompetenserna i de vårdande mötena (Dahlberg & Segesten, 

2010). En personcentrerad vård innebär att sjuksköterskor ser hela patienterna och inte enbart 

deras fysiska kroppar (Willman, 2014). Att arbeta personcentrerat omfattar så väl de psykiska, 

andliga och sociala delarna, alltså förstås patienterna genom ett helhetsperspektiv. Samtidigt 

strävar sjuksköterskor efter att bevara patienternas autonomi, integritet och delaktighet i en 

personcentrerad vård. Sjuksköterskor skall främja god hälsa och god vård genom att 

respektera och värna om patienternas autonomi och integritet (SFS 1982:763). 

Baggens och Sandén (2014) beskriver att kommunikationen är den grundläggande 

utgångspunkten i sjuksköterskors arbete. Sjuksköterskors arbete bygger på dialoger med sina 

patienter för att kunna identifiera vårdbehov och utföra särskilda omvårdnadsinsatser och på 

detta sätt främja patienters hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor och patienter kan 

kommunicera med hjälp av både verbala och kroppsliga resurser. Genom att använda verbala 

resurser kan patienter och sjuksköterskor kommunicera genom det muntliga språket. Att 

använda kroppsliga resurser kräver att patienter och sjuksköterskor kan kommunicera via 

kroppsspråk, bilder och även ögonkontakt. 

Patienters familjer kan omfatta olika personer från patienternas omgivning (Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2014). Författarna kommer i denna studie att använda sig av begreppen 

närstående, kärnfamilj och storfamilj. Begreppet närstående kommer författarna att använda 

för att beskriva anhöriga, släktingar, vänner och grannar som patienterna anser vara viktigast 

för honom eller henne. Enligt Benzein, Hagberg och Saveman avser kärnfamiljen de närmast 

anhöriga så som föräldrar, syskon och barn. En storfamilj består av minst tre generationer och 

styrs patriarkaliskt av familjens äldste överhuvud som vanligtvis är av manligt kön (Svenska 

Akademiens ordbok [SAOB], 1991). Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) befinner 

sig alltid patienterna kontinuerligt i relationer med andra personer. I vissa situationer är det 

viktigt att sjuksköterskorna ser patienterna och individer i patienternas omgivningar som 

helheter och tar hänsyn till vad familjerna betyder för patienternas upplevelser av ohälsa. 

Samt bör sjuksköterskor ta reda på vad ohälsa innebär för familjerna. Att involvera familjerna 

i patienternas vård och behandlingar innebär att sjuksköterskor ger familjefokuserad vård. 
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2.3 KULTUR OCH OMVÅRDNADSFORSKNING 

För att sjuksköterskor skall kunna tillgodose värdig vård till sina patienter är det av stor vikt 

att denna vård är personcentrerad och att sjuksköterskorna tar hänsyn till patienternas kulturer 

och religioner (Cheragi, Manookian & Nasrabadi, 2014). Cortis och Kendrick (2003) 

uppmärksammade i sin studie ett samband mellan kultur och vård. Det föreslogs i studien att 

sjuksköterskor behöver ha kunskap om olika kulturer och kulturella aspekter som påverkar 

patienters matvanor, religiösa yttringar och behov av integritet. Då denna kunskap har varit 

bristfällig har vårdrelationer blivit bristande. Cioffi (2005) beskrev hur sjuksköterskors 

kulturella kunskap eller brist på kunskap påverkade den vård som patienterna fick och om 

vårdande relationer uppstod. Sjuksköterskorna i studien uppmärksammade ett flertal problem 

i mötet med patienter från andra kulturer än den som de själva har. Vidare visade en studie 

gjord av Lai (2004) ett samband mellan depression och upplevda kulturella svårigheter hos 

patienter som har en annan kultur än de sjuksköterskorna hade. Problematik i 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter från olika kulturer, har 

uppmärksammats i flera studier (Cortis, 2004; Gerrish, 2001; Lundberg, Bäckström & Widén 

2005; Murphy & Clark, 1993). Att inte kunna ge likvärdig vård och omsorg ansåg 

sjuksköterskor inte enbart vara relaterat till svårigheter i kommunikationen, utan brist på 

kunskap om kulturella skillnader kunde även leda till att sjuksköterskorna upplevde känslor 

av frustration, stress och hjälplöshet (Cortis & Kendrick, 2003; Murphy & Clark, 1993). 

2.4 TEORETISK REFERENSRAM 

År 1960 började ett paradigmskifte inom vården ta form som innebar att fokus förflyttades 

från medicin till omvårdnad. Genom ett initiativ av ett fåtal transkulturella sjuksköterskor 

påbörjades arbetet med att förändra traditionella vanor och rutiner. Sjuksköterskorna gjorde 

detta genom att de förberedde andra sjuksköterskor på att uppmärksamma och kunna använda 

kunskap som var kulturellt baserad. Nya omvårdnadsteorier tog sin form och grundade sig i 

frågor om vad vård betyder. En teori som uppkom redan år 1954 var Leininger’s teori om 

”cultural care diversity and universality”. Leininger var intresserad utav grunderna i 

omvårdnaden (Leininger, 1988, 2002). Leininger fick idén till denna teori då hon studerade 

specialistsjuksköterskans roll på en barnpsykiatrisk vårdavdelning. I studien som hon 

genomförde på den vårdavdelningen framkom det att barn med olika kulturella bakgrunder 

reagerade annorlunda på den vård som gavs, samt att de förväntade sig en annan vård från 

sjuksköterskorna på avdelningen. Barnen på vårdavdelningen lärde Leininger att det som 
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saknades inom omvårdnaden var medvetenhet om patienters kulturer. Leininger förespråkade 

hur barn från andra kulturer behövde vård som var kulturellt anpassad. I studien insåg hon att 

vård och kultur hänger samman och om ingen hänsyn tas till patientens kultur, kan vård inte 

uppstå. Leininger ville forska vidare på kulturens påverkan på vården, emellertid erkände hon 

snabbt sin egen bristande kunskap inom området som ledde till att hon började förbereda sig 

genom att studera antropologi.  

Grundläggande utgångspunkter i Leininger´s teori är att vård är en nödvändighet i den 

mänskliga tillväxten, i patienternas faser i livet och är en viktig del i sjuksköterskornas arbete. 

Det finns olika och globala former av vård som förekommer transkulturellt och för att kunna 

ge kulturellt anpassad vård krävs det att sjuksköterskor har kunskap om teori och praktik ur 

olika aspekter. Med kulturell vård menas att ha kunskap om, kunna förklara och förutse olika 

vårdfenomen. Att kunna ge transkulturell vård betyder att sjuksköterskor ger vård utifrån 

patienternas värderingar och önskningar och beaktar deras livsvärldar. Utan vård går det inte 

att bota sjukdom, emellertid går det att ge vård utan att bota sjukdom. 

Leininger hävdar i sin teori att människor föds, lever, blir sjuka och dör inom en kultur. Men 

att människan är beroende utav vård för välmående och tillväxt. Leininger menar med sin 

teori att sjuksköterskan måste vara medveten och kunna möta patientens kultur för att ha 

möjlighet att ge kulturellt anpassad vård. Målet med teorin är att tillgodose kulturanpassad 

vård, för att detta skall ske krävs det en förståelse för vad vård är i just den specifika kulturen 

som patienten har. Leininger uppmärksammar i sin teori hur vård inte uppstår då patienters 

kulturella uppfattningar inte uppmärksammas utav sjuksköterskor och avfärdas som irrelevant 

(Leininger, 1988, 2002). Författarna har i denna studie valt Leininger´s teori som teoretisk 

referensram. 

2.5 PROBLEMFORMULERING 

Sverige är idag ett land där invånarna har många olika kulturer och alla invånarna har rätt till 

en vård som bevarar autonomi, delaktighet och integritet. Tidigare forskning har påvisat att 

problem i kommunikationen har uppkommit mellan sjuksköterskor och patienter från olika 

kulturer. Vidare har ett samband mellan kultur och vård påvisats, i de situationer som 

sjuksköterskor inte har uppmärksammat patienternas kulturer har detta lett till att 

vårdrelationer har påverkats negativt. När kommunikationen och vårdrelationen mellan 

sjuksköterskor och patienter är bristande kan det leda till att den vård som patienterna är 
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berättigade till kan påverkas negativt. Tidigare forskning har påvisat att sjuksköterskor har 

påverkats i möten med patienter från andra kulturer. Sjuksköterskor har som uppgift att kunna 

skapa relationer med sina patienter som är vårdande, för att kunna främja deras hälsa och 

välbefinnande. Med anledning av detta är det viktigt att lyssna på sjuksköterskors erfarenheter 

av att ge vård till patienter från olika kulturer. Detta för att kunna förbättra den vård som 

sjuksköterskorna ger, oberoende av vilken kultur patienten har. 

2.6 SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från andra kulturer. 

3 METOD 

Författaren valde att besvara sitt syfte genom en systematisk litteraturstudie. För att detta 

skulle vara möjligt krävdes det att det fanns tillräckligt många studier tillgängliga. Denna 

systematiska litteraturstudie var av induktiv kvalitativ ansats, vilket innebar att informationen 

samlades in objektivt utifrån valda artiklar för att kunna besvara syftet med studien (Forsberg 

& Wengström, 2013). Denna systematiska litteraturstudie inleddes med en sökprocess genom 

informationssökning och reflektion angående vilket område studien skulle beröra. 

3.1 SÖKNINGSFÖRFARANDE 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) inleddes en databassökning med reflektion 

över vilka sökord som skulle kunna vara relevanta för att finna studier som överensstämde 

med syftet. Sökorden diskuterades med sakkunnig person, i författarens fall universitets 

bibliotekarie. De databaser som användes för att genomföra sökningen var Cinahl, PsycInfo 

och Pubmed. Författaren ansåg att dessa tre databaser var relevanta sökmotorer för studiens 

syfte och att de kompletterade varandra.  

För att få systematik i sökningen använde författaren sig utav ämnesord som definierades 

likartat i de olika databaserna. Dock var det vissa skillnader i databasernas ämnesordslistor 

och därför skiljde sig ämnesorden ibland från varandra, emellertid var definitionerna av 

ämnesorden likvärdiga. För att inte begränsa sökningen användes även fritextsökning 

(Forsberg & Wengström, 2013). 
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3.1.1 Cinahl 

Den första databasen som användes var Cinahl. Efter några provsökningar framkom relevanta 

ämnesord som kunde användas och vilka ämnesord som kunde kombineras i block. 

Författaren använde boolesk sökteknik för att kunna kombinera ämnesorden med ”OR”, 

”AND” eller ”NOT”. Den slutliga sökning innehöll tre block som var uppbyggda av valda 

ämnesord. I det första blocket var ”Transcultural Nursing” och ”Cultural Diversity” med som 

Major Headings (MH), för att få fram studier som berörde kulturella skillnader och 

kulturöverskridande vård. I det andra blocket valdes ämnesorden ”Registered Nurses” och 

”Nurse-Patient Relations” som MH samt ”nurse*” i fritextsökning för att bredda sökningen. I 

det tredje blocket användes ”Nurse Attitudes” som MH och ”experience*” i fritextsökning, 

för att få fram sjuksköterskornas erfarenheter. Författaren valde att inte avgränsa sökningen 

förrän de olika blocken hade kombinerats. För att kunna följa sökningen, var god se bilaga A. 

3.1.2 Pubmed 

Den andra databassökningen genomfördes i Pubmed. I Pubmed fanns inte alla de ämnesord 

som hade använts i Cinahl, utan här användes likvärdiga ämnesord i sökningen. I första 

blocket var det inte någon större skillnad, då Mesh-termer som ”Transcultural Nursing” och 

”Cultural Diversity” kunde användas även här. I det andra blocket valdes Mesh-termerna 

”Nurse Practitioners” och Nurse-Patient Relations”. I det tredje blocket användes Mesh-

termen ”Attitude of Health Personnel” och utökad sökning av ”experience*” i fritext. Även i 

denna databas gjordes inga avgränsa förrän efter de olika blocken hade kombinerats. Var god 

se bilaga A för mer detaljerad beskrivning. 

3.1.3 PsycInfo 

Den tredje databassökningen utfördes i PsycInfo. Här användes Thesaurus-termer samt 

sökningar i fritext. I första blocket valdes Thesaurus-termen ”Cross Cultural Differences” 

samt en utökad fritextsökning av ”transcultural nursing”. ”Nurse*” i fritextsökning och 

Thesaurus-termen ”Therapeutic Processes” användes i det andra blocket. I det tredje blocket 

användes Thesaurus-termen ”Employee Attitudes” och ”experience*” i fritext. Likväl som i 

de andra två databaserna, gjordes ingen avgränsning förrän blocken hade kombinerats. 

Detaljerad beskrivning återfinnes i bilaga A. 
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3.2 INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER 

Utifrån litteraturstudiens syfte inkluderades studier som undersökte legitimerade 

sjuksköterskors erfarenheter gällande patienters kulturer och kulturöverskridande vård. 

Efter genomförd sökning i de tre databaserna erhölls 1125 träffar och författaren valde att 

smalna av sökningen. Studier skulle vara publicerade mellan åren 2006 och 2016, för att få 

med den senaste forskningen inom ämnet. Vidare exkluderades studier som inte var skrivna 

på engelska. Studier som inte var peer reviewed exkluderades i Cinahl och PsycInfo. I 

Pubmed fanns inte peer reviewed som inklusionskriterie, utan studier tagna ur Pubmed 

kontrollerades i efterhand. ISSN-nummer från de studier tagna från Pubmed kontrollerades i 

Ulrichs web i samband med det manuella urvalet. 

Ytterligare inklusionskriterier var att studierna undersökte legitimerade sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge vård till patienter från andra kulturer än sjuksköterskornas egna kulturer. 

Studier som även inkluderade andra professioner än legitimerade sjuksköterskor inkluderades, 

om det i resultatet tydligt framkom när det var de legitimerade sjuksköterskornas erfarenheter 

som belystes. Författaren valde även att inkludera studier som undersökte barnmorskors och 

barnsjuksköterskors erfarenheter i de fall som det tydligt framkom att deras utbildning var en 

specialistutbildning efter en sjuksköterskeexamen. 

Studier exkluderades när det inte tydligt framkom om informanterna i studierna var 

legitimerade sjuksköterskor, då nurse även kan betyda undersköterska, sköterska, skötare 

(Nurse, u.å.). När de inklusions- och exklusionskriterier som automatiskt gick att ställa in i 

databaserna hade utförts, återstod 467 träffar. 

3.3 URVAL 

Övervägande inklusions- och exklusionskriterier kunde inte uppnås genom förmarkerade 

avgränsningar i databassökningarna, utan författaren fick komplettera med ett manuellt urval. 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver hur urvalsprocessen sker i olika steg, där det första 

steget innebar att studiernas titlar läses. Titlar som innehöll patienters erfarenheter, specifika 

sjukdomar eller när det tydligt framkom att studierna var utförda utanför Europa, 

exkluderades. Eftersom sökningen fortfarande gav för många träffar, behövde sökningen 

reduceras. Sverige tillhör Europa och därmed inkluderades studier utförda inom Europas 

gränser. Författaren började läsa och granska abstrakten i de studier som var kvar efter 
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granskningen av titlarna. Genom metod, syfte, urval och resultat i abstraktet, exkluderades 

studier som inte motsvarade inklusionskriterierna. Vid läsning av fulltext exkluderades studier 

där det inte tydligt framkom om det var legitimerade sjuksköterskors erfarenheter och där det 

inte gick att tyda vilka erfarenheter som var sjuksköterskornas. Samt exkluderades de studier 

som i resultatet inte berörde sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från andra 

kulturer. Författaren fick även fram ett flertal dubbletter mellan de olika databaserna och detta 

resulterade i att ett stort antal studier togs bort under urvalsprocessen. 

Slutligen återstod elva studier som gick vidare till kvalitetsgranskning. Utav de elva studierna 

var åtta studier av kvalitativ ansats och tre studier av kvantitativ ansats. 

3.4 KVALITETSGRANSKNING 

Studierna kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ respektive kvantitativ metod (se bilaga B). 

Mallen har modifierats utifrån att denna studie inte undersökte patienter med 

lungcancerdiagnos, istället användes sjuksköterskors erfarenheter av patienters kulturer. 

Utifrån bedömningsmallarna gavs studierna poäng utifrån specifika kriterier som bör finnas. 

Utav de elva studierna var nio av hög kvalitet och två av medelhög kvalitet. Författarna 

bedömde att alla elva studierna var av tillräckligt hög kvalitet att de kunde inkluderas i 

litteraturstudien. Artikelmatris över valda studier återfinnes i bilaga C. 

3.5 ANALYS 

Författaren använde en manifest innehållsanalys som innebar analys av tydliga mönster i 

texten (Forsberg & Wengström, 2013). Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver hur en manifest 

innehållsanalys likväl som en latent innehåller någon form utav tolkning, dock innefattar den 

latenta metoden en djupare grad utav tolkning. Forsberg och Wengström (2013) beskriver hur 

all tolkning präglas utav den förförståelsen som författaren har inom ämnet. Det är av stor vikt 

att vara medveten om och kunna visa sin förförståelse. I denna studie är författaren medveten 

om sin förförståelse och försöker därmed lägga den åt sidan för att kunna fokusera på vilka 

mönster som kommer fram i studierna. 

Analysen påbörjades med naiv läsning utav studierna ett flertal gånger för att kunna skapa en 

uppfattning om vad studierna handlade om, i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). 

Efteråt tog författaren ut de meningsbärande enheterna som sedan kodades för att få fram de 
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viktigaste innebörderna. Koderna jämfördes för att identifiera likheter och skillnader mellan 

studierna innan koderna organiserades in i underkategorier. På likvärdigt vis sorterades 

underkategorierna in i huvudkategorier. Slutligen framkom två huvudkategorier med två 

respektive fem underkategorier, se exempel från analysprocessen i bilaga D. 

3.6 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att skydda individers integritet är det inom forskning viktigt att överväga etiska aspekter 

samt ansöka om etiskt godkännande från en etisk nämnd (Cöster, 2014). Med anledning av 

detta valde författaren till denna studie att enbart inkludera studier som var etiskt godkända. 

Under arbetets gång har även vetenskaplig oredlighet så som plagiering och förfalskning 

övervägts för att undvika detta. Vidare så är det av stor forskningsetisk vikt att alla resultat 

redovisas oavsett om det stöder eller motsätter författarens åsikt (Forsberg & Wengström, 

2013). I denna litteraturstudie har resultatet tagits fram och redovisats med stor noggrannhet, 

detta för att förutfattade slutsatser skulle kunna undvikas.  

4 RESULTAT 

Resultatet visade sig i två huvudkategorier: erfarenheter av kommunikationens betydelse i 

vårdandet samt erfarenheter av att konfronteras med andra kulturella normer. 

4.1 ERFARENHETER AV KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE I VÅRDANDET 

Resultatet visade att kommunikationen är en viktig del i vårdandet utav patienter från andra 

kulturer. Kommunikationen kunde bli påverkad av olika faktorer som bland annat när 

sjuksköterskorna och patienterna inte hade ett gemensamt språk eller vid bristande eller 

begränsad förståelse. En strategi som sjuksköterskorna använde för att överkomma 

språksvårigheter, när inget gemensamt språk fanns, var genom att kommunicera genom tredje 

part. Att kunna kommunicera genom tredje part nämndes en hel del i resultatet och med 

anledning av detta valde författaren att dela in denna huvudkategori i två subkategorier; 

erfarenheter av kommunikationens betydelse i vårdandet och erfarenheter av att kommunicera 

genom tredje part. 
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4.1.1 Erfarenheter av att kommunicera 

Sjuksköterskorna upplevde kommunikationen som bristande eller begränsande på grund av att 

flera olika faktorer påverkade kommunikationen. Den största faktorn till att kommunikationen 

blev påverkad var när inget gemensamt språk fanns mellan sjuksköterskor, patienter och 

närstående. Sjuksköterskorna erfor svårigheter med att veta hur eller vad de skulle börja med 

för att hjälpa sina patienter eftersom de inte kunde ha någon direkt kommunikation (Berlin, 

Johansson & Törnkvist, 2006; Boerleider, Francke, Manniën, Wiegers & Devillé, 2013; 

Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 

2013; Sommerville, 2007; Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 2008). Att kunna förmedla 

kunskap angående hälsa och utveckling var en faktor som sjuksköterskorna erfor som svårt i 

vårdandet. En del sjuksköterskor kunde ha förståelse för att det kunde vara svårt att lära in ett 

nytt språk samt att de kunde visa empati för de patienter som hade svårigheter med att lära sig 

landets språk. Emellertid kunde en del sjuksköterskor bli provocerade av att patienter och 

närstående inte hade lärt sig språket efter flera år i landet (Berlin et al., 2006; Vydelingum, 

2006). Sjuksköterskorna strävade efter en god kommunikation och en förbättring av den vård 

som de gav till sina patienter samt att de ansåg att det var viktigt att fråga sina patienter om 

särskilda behov och önskningar för att tydliggöra dessa. Likväl upplevde sjuksköterskorna 

svårigheter att uppnå detta på grund av att patienterna inte hade tillräckligt med kunskap och 

resurser, samt att sjuksköterskorna upplevde osäkerhet vid brist på gemensamt språk 

(Boerleider et al., 2013; Höye & Severinsson, 2008; McCarthy et al., 2013; Sommerville, 

2007).  

Det som sjuksköterskorna erfor som extra svårt var att kunna utreda smärta, utvärdera effekt 

efter behandling och att genomföra riskbedömningar för att kunna upptäcka patienter i 

riskzoner. Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse ansåg sjuksköterskorna att det var 

lättast att låta patienterna få beskriva sin egen smärtupplevelse. Efter behandlingar upplevde 

sjuksköterskor att det ibland kunde vara en gissningslek att upptäcka om patienterna hade 

förbättrats eller försämrats. Att kunna utföra riskbedömningar var något som upplevdes svårt 

bland sjuksköterskorna eftersom det kunde vara problematiskt att få en riktig uppfattning av 

personen. Allt detta påverkades av att inget gemensamt språk fanns mellan sjuksköterskorna 

och patienterna (McCarthy et al., 2013; Tuohy et al., 2008). 

Bristande förståelse kunde uppkomma vid eventuella språksvårigheter och kulturella 

skillnader och på detta sätt påverka kommunikationen. Vid brist på gemensamt språk kunde 
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både sjuksköterskor och patienter ha svårigheter med att förstå och göra sig förstådda och 

detta kunde leda till att sjuksköterskorna upplevde frustration (Berlin et al., 2006; Boerleider 

et al., 2013; Höye & Severinsson, 2008; McCarthy et al., 2013; Tuohy et al., 2008). Vid 

bristande förståelse upplevde sjuksköterskorna att de kunde ha svårigheter med att kunna 

skapa en helhetsuppfattning av varje enskild patient. Sjuksköterskorna upplevde i dessa 

situationer att de enbart kunde vårda problemen istället för att vårda patienterna holistiskt 

(Berlin et al., 2006; McCarthy et al., 2013; Tuohy et al., 2008). Denna bristande förståelse 

påverkade även sjuksköterskornas förmåga att motivera patienterna till en hälsosammare 

livsstil eller att fullfölja råd och behandling. Sjuksköterskorna hade svårigheter med att kunna 

uppfatta hur mycket patienterna och närstående förstod av det som sjuksköterskorna hade 

förmedlat (Berlin et al., 2006; Boerleider et al., 2013; Höye & Severinsson, 2008). Även när 

en del patienter och närstående uppfattades kunna språket flytande kunde det senare visa sig 

att de inte hade förstått all information som de hade fått av sjuksköterskorna. 

I resultatet framkom även att kommunikationen kunde påverkas av kulturella skillnader 

(Boerleider et al., 2013; Debesay, Harslöf, Rechel & Vike, 2014; Höye & Severinsson, 2008; 

Sommerville, 2007; Vydelingum, 2006). En del sjuksköterskor upplevde att det var enklare 

att kommunicera med patienter inom sin egen kultur än med patienter från andra kulturer. 

Kommunikationen med patienter från olika kulturer erfors som utmanande och tidskrävande 

och sjuksköterskorna upplevde även att vissa patienter hade begränsad förmåga att kunna 

läsa, skriva och förstå, vilket kunde påverka inhämtning av information. Samtidigt kunde en 

del patienter ha bristande utbildning, lägre socioekonomisk status och begränsad tillgång av 

resurser som kunde leda till att sjuksköterskorna erfor svårigheter (Boerleider et al., 2013; 

Sommerville, 2007). I vissa situationer upplevde sjuksköterskorna att det fanns ett gemensamt 

språk, emellertid blev kommunikationen påverkad av att patienterna var återhållsamma och 

inte ville berätta om sina problem (Vydelingum, 2006). Sjuksköterskor kunde emellanåt 

uppleva svårigheter med att veta hur de skulle bemöta sina patienter. Detta för att de inte ville 

riskera att komma för nära inpå sina patienter och därmed göra övertramp på de kulturella 

gränserna (Debesay et al., 2014). En klapp på axeln kunde vara en naturlig del i många 

sjuksköterskors bemötande och beroende på kultur, kunde en del patienter bli upprörda eller 

uppskakade vid beröring. I resultatet framkom det även att sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter i kommunikationen när de inte kunde få ögonkontakt med sina patienter 

(Vydelingum, 2006). En del sjuksköterskor upptäckte även i vårdandet av patienter från olika 

kulturer att de själva hade bristande kunskap om kulturella och religiösa värderingar. Detta 
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påverkade sjuksköterskorna som upplevde att om de gjorde något misstag, skulle de inte 

längre respekteras av patienterna och deras närstående. Sjuksköterskorna erfor samtidigt att 

det inte var möjligt att kunna ha en djupare förståelse för samtliga kulturer runt om i världen 

(Höye & Severinsson, 2008; Vydelingum, 2006). 

Sjuksköterskorna ansåg att det var nödvändigt att kunna ha tillgång till resurser som kunde 

underlätta kommunikationen med patienterna och deras närstående (Sommerville, 2007). När 

inga tolkar fanns tillgängliga använde sjuksköterskorna olika resurser och strategier för att 

kunna överkomma svårigheter i kommunikationen (Berlin et al., 2006; Festini et al., 2009; 

McCarthy et al., 2013; Sommerville, 2007; Tuohy et al., 2008). Sjuksköterskorna beskrev hur 

de i dessa situationer behövde vara öppna och lyhörda samt att de behövde förenkla språket 

genom att använda ord som patienterna kunde förstå. Samtidigt använde sjuksköterskorna 

kroppsspråk för att förtydliga vad de menade så att patienterna kunde förstå (Boerleider et al., 

2013; McCarthy et al., 2013; Sommerville, 2007). Även bilder, lexikon, frasböcker, internet 

och broschyrer översatta till flera olika språk användes för att underlätta kommunikationen 

och öka förståelsen mellan sjuksköterskorna och patienterna (Boerleider et al., 2013; 

McCarthy et al., 2013; Sommerville, 2007; Tuohy et al., 2008). Sjuksköterskorna försökte 

även vara proaktiva och alerta för att kunna uppnå optimal vård. Detta innebar att 

sjuksköterskorna avsatte mer tid åt att kunna kommunicera med sina patienter och i förväg 

gav mer information angående eventuella behandlingar. När patienterna hade fått viktig 

information kontrollerade sjuksköterskorna att patienterna förstod det som hade förmedlats. 

De kontrollerade även om patienterna hade tillräckligt med resurser för att klara av att 

genomföra det som var planerat. Sjuksköterskorna upplevde även att de i vissa situationer 

behövde inta rollen som en polis för att kontrollera att patienterna gick på kommande 

undersökningar eller på återbesök. Vid svårigheter att kommunicera över telefon, beskrev en 

del sjuksköterskor att de istället åkte hem till patienterna för att kunna ha en bättre dialog 

(Boerleider et al., 2013). 

4.1.2 Erfarenheter av att kommunicera genom tredje part 

När patienter och sjuksköterskor inte talade ett gemensamt språk kunde tolkar behöva 

närvara, detta för att kunna översätta och förmedla information mellan sjuksköterskor och 

patienter. Om ingen kontakt togs med tolkar kunde svårigheter i kommunikationen 

intensifieras (Berlin et al., 2006; Boerleider et al., 2013; McCarthy et al., 2013; Sommerville, 

2007; Tuohy et al., 2008). Det beskrevs som ytterst nödvändigt att använda sig utav tolkar när 
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inget gemensamt språk fanns mellan sjuksköterskor och patienter, detta för att kunna uppnå 

optimal vård. Emellertid hade sjuksköterskorna erfarenheter av att tolkarnas närvaro kunde 

påverka dynamiken mellan sjuksköterskor och patienter (Berlin et al., 2006; Boerleider et al., 

2013; Sommerville, 2007; Tuohy et al., 2008). Samtidigt ansåg sjuksköterskorna att 

kommunikationen i närvaro av tolkar tog för mycket tid och att det påverkade de andra 

arbetsuppgifterna som sjuksköterskorna hade. Vidare beskrevs hur sjuksköterskor hade fått 

patienterna lugnare genom att spela upp kassettband, på kassettbanden hade tolkar talat in 

lugnande fraser på patienternas modersmål (Höye & Severinsson, 2008). Sjuksköterskorna 

upplevde ett behov av att samma tolk skulle återkomma till en patient för att på detta vis 

bygga upp ett förtroende och en professionell relation med patienten. Likväl fungerade inte 

detta i praktiken då det kunde vara svårt att få en tolk att återkomma till samma patient mer än 

en gång. Samtidigt hade sjuksköterskorna erfarenheter av att många närstående avböjde 

professionella tolkar, emellertid visste inte sjuksköterskorna varför de närstående inte ville ha 

med tolkar (McCarthy et al., 2013; Sommerville, 2007; Tuohy et al., 2008).  

Det ansågs vara nödvändigt att använda tolkar för att kunna skapa uppfattningar om vad 

patienterna behövde ha hjälp med. Enligt sjuksköterskorna var det inte enbart utbildade tolkar 

som kunde användas vid brist på gemensamt språk mellan sjuksköterskor och patienter 

(Festini et al., 2009; Höye & Severinsson, 2008; McCarthy et al., 2013; Tuohy et al., 2008). 

Sjuksköterskorna förlitade sig på de närstående som beskrevs vara till stor hjälp, särskilt då 

läkarna kom och det inte fanns några tolkar tillgängliga. Ändå reflekterade sjuksköterskorna 

inte mycket över varför de använde sig utav de närstående som tolkar, mer än att det var 

viktigt för patienterna att förstå vad som har sagts (McCarthy et al., 2013; Vydelingum, 

2006). Emellertid framkom det i resultatet att det inte var idealiskt att använda närstående 

som tolkar (Sommerville, 2007; Vydelingum, 2006). 

Professionella tolkar föredrogs relaterat till att de förmodades vara mer objektiva och 

opartiska än de närstående (McCarthy et al., 2013). Att använda antingen professionella tolkar 

eller närstående, kunde upplevas som problematiskt bland sjuksköterskorna. Detta på grund 

av osäkerhet angående vilken information som förmedlats till patienterna och 

sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte fick den vård som de var i behov utav. 

Samtidigt upplevde sjuksköterskorna att de närstående inte berättade allt för sjuksköterskorna 

(Berlin et al., 2006; McCarthy et al., 2013; Sommerville, 2007). Det framkom även att det 

inte alltid var lämpligt att diskutera allting med närstående och att sjuksköterskorna bör göra 
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noggranna etiska överväganden om till exempel de enda tillgängliga närstående har varit barn 

(Boerleider et al., 2013; Tuohy et al., 2008). 

Sjuksköterskorna upplevde att de behövde ökad kunskap i att använda en tolk på ett adekvat 

sätt. Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter skulle kunna främjas om 

sjuksköterskorna var mer medvetna om hur de kommunicerar med patienterna från andra 

kulturer. Sjuksköterskorna upplevde att de höjde rösterna och talade långsammare när de 

kommunicerade med patienter från olika kulturer. För att kunna använda en tolk på rätt sätt 

ansåg sjuksköterskorna att de måste arbeta på att inte höja rösterna eller tala för sakta 

(McCarthy et al., 2013). 

4.2 ERFARENHETER AV ATT KONFRONTERAS MED ANDRA KULTURELLA NORMER 

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna upplevde vårdandet av patienter från olika kulturer 

som spännande även om arbetet kunde vara mer problematiskt. Sjuksköterskorna hade 

erfarenheter av att konfronteras med patienter och närstående som hade olika värderingar om 

vård, behandling och rehabilitering. Etiska dilemman vid intimvård samt bristande tillit och 

respekt gentemot sjuksköterskorna framkom även i resultatet. Likväl kunde sjuksköterskorna 

ställas inför etiska dilemman vid vård av patienter som var i palliativ fas. Sjuksköterskorna 

hade även erfarenheter av att möta starka känslouttryck, framförallt ilska och förtvivlan. 

Samtidigt påvisade resultatet att sjuksköterskorna hade erfarenheter av att konfronteras med 

patienter och närstående som hade religiösa preferenser som kunde påverka vårdandet. 

Författaren valde att dela in denna huvudkategori i fem underkategorier; erfarenheter av att 

kunna ge personcentrerad vård, erfarenheter av att förstå sociala koder, erfarenheter av att 

kunna ge vård i palliativt skede, erfarenheter av överväldigande känslouttryck som ilska och 

förtvivlan och erfarenheter av kulturella och religiösa preferenser. 

4.2.1 Erfarenheter av att kunna ge personcentrerad vård 

I resultatet framkom det att de flesta sjuksköterskorna uppskattade den kulturella mångfalden 

bland sina patienter och att de var förberedda inför att vårda patienter från andra kulturer än 

den de själva tillhör (Boerleider et al., 2013; Casillas et al., 2015). Att vårda patienter från 

olika kulturer erfors vara engagerande, lärorikt och belönande, samt gav hög tillfredsställelse 

när problem som uppstått kunde lösas (Boerleider et al., 2013). Samtidigt gouterade 

sjuksköterskorna att möta olika traditioner och seder. Kvaliteten på vården som 

sjuksköterskorna hade utfört erfors emellertid som delvis eller på intet vis tillfredsställande. 
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Vårdandet av patienter från olika kulturer kunde även innebära att sjuksköterskornas vanliga 

arbetsuppgifter blev mer problematiska att utföra samt att konflikter lättare kunde uppstå 

(Berlin et al., 2006; Sommerville, 2007). Detta var något som kunde upplevas som 

känslomässigt svårt och sjuksköterskorna kunde få känslor av irritation och hjälplöshet. I 

vissa situationer erfor sjuksköterskorna motstridiga känslor så som irritation och indignation i 

samband med känslor av spänning och entusiasm (Boerleider et al., 2013). De sjuksköterskor 

som vårdade patienter med mindre kulturell mångfald erfor arbetet som hanterbart. Emellertid 

upplevde de sjuksköterskor som vårdade patienter med en större kulturell mångfald att arbetet 

var mer krävande (Boerleider et al., 2013; Festini et al., 2009). Även om arbetet kunde vara 

mer krävande, erfor de flesta sjuksköterskorna arbetet som positivt och att de inte ville sluta 

ge vård till patienter från olika kulturer. Att möta kulturella behov upplevdes som komplicerat 

bland sjuksköterskorna och i vissa situationer kunde det kännas obekvämt och blamerande att 

ge vård (Festini et al., 2009; Sommerville, 2007). Det framkom även i resultatet att 

sjuksköterskorna önskade bättre riktlinjer, stöd och hjälp i vårdandet av patienter från olika 

kulturer samt utbildning i kulturella skillnader (Berlin et al., 2006; Tuohy et al., 2008). 

Sjuksköterskorna strävade efter att kunna skapa vårdande relationer med sina patienter och de 

försökte göra detta genom att vara förstående och respektera patienternas bakgrunder. Att det 

fanns kulturella skillnader mellan sjuksköterskorna och patienterna var något som 

sjuksköterskorna var medvetna om (Sommerville, 2007). Det var vanligt att sjuksköterskorna 

försökte föreställa sig själva i patienternas situationer samt genom att identifiera deras och 

patienternas delade medmänsklighet. Sjuksköterskorna upplevde att deras relation med 

patienter från olika kulturer inte påverkades av sjuksköterskornas egen kultur. Likväl hade 

sjuksköterskorna vetskap om att deras uppfattningar om patienter kunde påverkas av deras 

egen kultur. Resultatet påvisade att det var viktigt att kunna tillgodose patienterna en 

personcentrerad vård. Det vill säga att alla patienter får en likvärdig vård utifrån deras eget 

behov av vård och förutsättningar (Sommerville, 2007). Emellertid framkom det enligt 

Vydelingum (2006) att alla patienter fick samma vård och att vården inte styrdes utifrån 

patienternas behov och förutsättningar. Samtidigt ansåg sjuksköterskorna att det inte fanns 

någon rasism på grund av att alla patienter vårdades lika.  

Att vårda patienter från olika kulturer kunde innebära att vården påverkades av patienternas 

närstående (Boerleider et al., 2013; Festini et al., 2009; Höye & Severinsson, 2008; 

Vydelingum, 2006). Sjuksköterskorna mötte patienter från olika kulturer med olika stora 



  
 

17 

familjer. Det kunde vara patienter från kärnfamiljer, storfamiljer eller patienter som var 

flyktingar eller asylsökande med få närstående i närheten (Boerleider et al., 2013; Höye & 

Severinsson, 2008). De närstående ville känna sig delaktiga och hjälpa till i patientens vård 

och omvårdnad (Boerleider et al., 2013). Sjuksköterskorna hade både positiva och negativa 

uppfattningar om patienternas närstående (Boerleider et al., 2013; Vydelingum, 2006). Detta 

kunde exempelvis bero på att de närstående tyckte om att ge råd till patienterna som 

vanligtvis var harmlösa. Emellertid kunde en del råd motsäga de råd som sjuksköterskorna 

gav och utsätta patienterna för eventuella risker. En del sjuksköterskor gouterade att de 

närstående ville hjälpa till och inte visste hur de skulle ha kunnat klara av allting utan deras 

hjälp. Andra sjuksköterskor upplevde de närstående som mer avvikande och besvärliga 

genom att de bland annat ställde många frågor. Att patienterna och deras närstående hade 

förväntningar och värderingar som kunde påverka vårdandet, var en faktor som många 

sjuksköterskor inte var förberedda på att möta (Berlin et al., 2006; Boerleider et al., 2013; 

Casillas et al., 2015; Debesay et al., 2014). Sjuksköterskorna, patienterna och deras 

närstående kunde ha delade åsikter och värderingar om bland annat rehabilitering vid sjukdom 

eller skada (Debesay et al., 2014). Patienterna och deras närstående kunde föredra minsta 

möjliga aktivitet samtidigt som sjuksköterskorna försökte påbörja rehabilitering snarast 

möjligt för att undvika komplikationer. Patienterna kunde även ha många närstående på 

rummet som förhindrade sjuksköterskornas rutiner på patientsalarna (Höye & Severinsson, 

2008; Vydelingum, 2006). 

4.2.2 Erfarenheter av att förstå sociala koder 

För sjuksköterskorna kunde det finnas svårigheter med att kunna ge god vård samtidigt som 

de försökte respektera patienternas integritet (Debesay et al., 2014; Höye & Severinsson, 

2008). I resultatet framkom det att många sjuksköterskor hade erfarenheter av att en del 

patienter från andra kulturer inte såg till sin personliga hygien eller att de kunde ha andra 

uppfattningar om personlig hygien (Festini et al., 2009). Sjuksköterskorna kunde särskilt 

uppleva osäkerhet när de skulle hjälpa patienterna med deras dagliga hygien så som 

toalettbesök och dusch (Debesay et al., 2014). Även vid insättning utav urinkateter eller när 

läkemedel skulle ges rektalt kunde sjuksköterskorna känna osäkerhet. En del sjuksköterskor 

försökte ha för vana att skyla kvinnliga patienters axlar och hår vid de tillfällen som 

sjuksköterskorna visste att kvinnorna var muslimer (Höye & Severinsson, 2008). Detta för att 

kvinnorna inte skulle känna sig nakna eller riskera att de skulle ses som nakna inför deras 
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närstående. Det var även vanligt bland sjuksköterskorna att de upplevde rädsla för att göra fel 

och på så vis inte värnade om patienternas integritet (Debesay et al., 2014). Sjuksköterskorna 

upplevde även att fadäser kunde väcka anstöt hos patienterna och deras närstående. Rädslan 

att göra fel kunde till stor del bero på att sjuksköterskorna inte visste hur de skulle förhålla sig 

till patienternas intima vård, relaterat till kulturella behov. Som exempelvis, bör en kvinna 

hjälpa en man? 

Det framkom även i resultatet att patienterna och närstående kunde ha bristande kunskap om 

hur hälso- och sjukvården var uppbyggd samt sjuksköterskornas yrkesroll. Sjuksköterskorna 

hade uppfattningen om att detta kunde leda till att patienterna och deras närstående inte alltid 

visade respekt gentemot sjuksköterskorna och avdelningens restriktioner (Boerleider et al., 

2013; Höye & Severinsson, 2008). Patienter och närstående uppfattades ha lägre värderingar 

om sjuksköterskor och sjuksköterskorna upplevde att de vid vissa tillfällen kunde vara i en 

underlägsen roll (Festini et al., 2009; Höye & Severinsson, 2008). Detta upplevdes särskilt i 

relationer med patriarkala familjer, där männen kunde ha svårigheter med att acceptera 

kvinnliga sjuksköterskor. Inom patriarkala familjer var det vanligtvis männen som var 

talespersoner och deras åsikter angående kvinnor reflekterades i deras attityder, som bland 

annat genom att de vägrade tala med kvinnliga sjuksköterskor (Höye & Severinsson, 2008). 

Även om sjuksköterskorna var kvalificerade att kunna ge god vård och omvårdnad, upplevde 

många sjuksköterskor att det fanns en stark övertro på läkare. Denna övertro på läkare ansågs 

härstamma från ”den vita rocken” (Boerleider et al., 2013, s. 1663). I vissa situationer tilläts 

inte sjuksköterskorna att ge vård förrän läkare hade försäkrat patienterna och deras närstående 

om att allt fungerade som det skulle. Emellertid framkom det även i resultatet att en del 

sjuksköterskor hade erfarenheter av patienter och närstående som hyste stark tillit till 

sjuksköterskorna (Höye & Severinsson, 2008). 

4.2.3 Erfarenheter av att kunna ge vård i palliativt skede  

Att konfronteras med främmande strategier vid livets slut kunde leda till att sjuksköterskorna 

erfor osäkerhet. Samtidigt i vårdandet utav patienter från andra kulturer kunde det kännas 

svårt och utmanande att ge svåra besked och samtidigt respektera familjens värdighet 

(Debesay et al., 2014; Tuohy et al., 2008). Det upplevdes svårt att kunna bemöta patienter och 

närstående i de situationer patienterna var i ett palliativt skede. Anledningen till detta kunde 

bero på att patienterna och deras närstående inte alltid ville tala om livets slut eller att det var 

ett tabu-belagt område. Detta uppmärksammades särskilt i närheten av barn och ungdomar. 
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Istället försökte de närstående uppmuntra patienterna och ge hopp om läkning om att 

patienterna skulle bli friska med hjälp av rehabilitering (Debesay et al., 2014).  

Sjuksköterskorna ansåg att de var tränade i att hjälpa personer som lever med någon form av 

ohälsa och när patienterna eller deras närstående nekade vård eller symtom-lindring, upplevde 

sjuksköterskorna sig ambivalenta. Detta kunde bero på att sjuksköterskorna såg hur 

patienterna led vid de tillfällen patienterna och närstående nekade lindring av symtom, för att 

istället förlita sig på böner (Debesay et al., 2014; Sommerville, 2007). Anledningen som 

sjuksköterskorna vanligen fick höra när patienterna eller närstående nekade symtom-lindring, 

var för att de ville låta naturen ha sin gång. Detta uppmärksammades även när vårdtekniska 

produkter föreslogs för att lindra symtom (Debesay et al., 2014). Emellanåt ställdes 

sjuksköterskorna inför dilemmat om de skulle respektera patienternas och de närståendes 

önskningar och värderingar eller fortsätta ge vård som vanligt. Sjuksköterskorna försökte 

skapa ett stödjande klimat där patienterna och deras närstående kunde känna sig trygga och 

tillåta sig själva tid för återhämtning. Samt att patienterna och de närstående fick möjligheter 

att avgöra om de ämnade följa råden som sjuksköterskorna hade gett dem eller ej (Höye & 

Severinsson, 2008). 

Några sjuksköterskor ansåg att det var särskilt svårt att kunna ge stöd åt patienter och 

närstående från andra kulturer i deras bearbetning utav sorg (Festini et al., 2009; Höye & 

Severinsson, 2008). De närstående kunde även tala högt och stanna länge på rummet när 

patienten hade avlidit. Många sjuksköterskor hade även uppfattningar om att patienter och 

närstående inom storfamiljer strävade efter att anpassa sig till kriser och sorg inom familjen 

(Höye & Severinsson, 2008). Sjuksköterskorna hade även erfarenheter av att föräldrar till 

barn som hade någon form av terminal sjukdom, en sjukdom som inte gick att operera, inte 

alltid ville bygga en relation till sitt barn (Tuohy et al., 2008). Att föräldrarna reagerade på 

detta sätt antogs bero på att om barnen och föräldrarna hade varit i sina hemländer, skulle 

barnen inte ha överlevt. Detta kom i konflikt med sjuksköterskornas etiska principer som 

handlade om att främja relationer mellan barn och föräldrar. 

4.2.4 Erfarenheter av överväldigande känslouttryck som ilska och förtvivlan 

I en studie av Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2008) framkom det att sjuksköterskor i 

Sverige hade erfarenheter av att i vårdandet av patienter från andra kulturer, möta 

överväldigande känslouttryck. Det behövde finnas en skillnad mellan känslouttrycket och 
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normen för att känslouttrycket kunde upplevas som överväldigande. Enligt Pergert et al. 

innebär den svenska normen att personer bör kunna kontrollera sina känslor och uppträda på 

ett mer lugnare vis. Sjuksköterskorna uppgav framförallt känslor av ilska och förtvivlan som 

uttrycktes öppet, utåtriktat och väldigt starkt på ett sätt som inte var förväntat. Ilska 

karaktäriserades av höjda röster, intentioner, anklagelser och hot, som även kunde uttryckas 

genom kroppsspråk. Förtvivlan karaktäriserades av gråtande, vrålande, veklagan samt ett 

fysiskt uttryck av sorg som kunde innebära självskadebeteende. I kontakt med starka 

känslouttryck av ilska och förtvivlan kunde sjuksköterskorna exempelvis uppleva rädsla, hot, 

maktlöshet, frustration, besvikelse och misstankar om rasism. Överväldigande känslouttryck 

kunde framkallas av till exempel långa väntetider på akutmottagningar eller om någon 

närstående avlidit. I studien framkom det att sjuksköterskorna påverkades och reagerade mer 

när känslorna uttrycktes starkare och mer oförväntat. Det ansågs viktigt att reflektera över det 

oväntade eftersom det kunde påverkas av kunskap och/eller erfarenheter om kulturer samt 

likheter och skillnader mellan normer i olika kulturer. Emellertid för att kunna acceptera och 

förstå känslouttryck, påvisade studien att det även behövdes förståelse. 

Sjuksköterskorna använde olika strategier för att kunna hantera situationer när patienter eller 

närstående uttryckte känslor på ett överväldigande vis. Enligt Pergert et al. (2008) bör 

sjuksköterskor ha ett professionellt lugn i vårdandet av patienter från andra kulturer. Det 

professionella lugnet kunde emellertid hotas när patienter eller närstående uttryckte 

överväldigande känslor. För att sjuksköterskor skulle kunna återfå sitt lugn samt kontroll över 

situationen, behövde sjuksköterskorna emellanåt avvika från sitt lugn. Genom kulturella 

normer kunde sjuksköterskorna rationalisera patienternas och närståendes överväldigande 

känslouttryck samt sjuksköterskornas egna reaktioner och ageranden. Rationalisering innebar 

att sjuksköterskor försökte hitta en logisk förklaring till känslouttrycket som sjuksköterskorna 

kunde förstå och göra meningsfullt. Att ge uttryck för ilska kunde betraktas som misslyckande 

eftersom den svenska normen bygger på kontroll av känslor. Överväldigande känslouttryck av 

förtvivlan ansågs som meningsfullt eftersom patienter och närstående verkligen uttryckte sin 

sorg. Om uttrycken inte upplevdes meningsfulla och enda förklaringen ansågs vara kulturellt 

betingat, fanns en risk för att det kunde leda till generalisering. 

För att undvika att förvärra situationen eller förstärka känslouttrycket, behövde 

sjuksköterskorna bevara sitt professionella lugn genom att kontrollera sina känslor. På detta 

vis kunde sjuksköterskorna lugna ned situationerna och när det inte fungerade, använde 
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vanligtvis sjuksköterskorna makt för att få ett slut på det känslomässiga uttrycket. Framförallt 

användes makt vid överväldigande känslouttryck av ilska. Sjuksköterskorna försökte kringgå 

situationer som de upplevde att de inte kunde bemästra. De gjorde detta genom att tillbringa 

minimal tid på patientens sal, vara sysselsatta med andra patienter eller närstående eller 

utförde andra arbetsuppgifter. Samtidigt försökte de kontrollera graden av känslomässig 

inblandning. Genom att begränsa utrymmet för patienten eller någon närstående som uttryckte 

överväldigande känslor, kunde hänsyn tas till de andra patienterna. Samtidigt som 

sjuksköterskorna kunde tillåta känslouttryck i en högre utsträckning. Sjuksköterskor använde 

sig även av gemenskap för att kunna hantera överväldigande känslor genom att diskutera, ge 

råd samt trösta och skydda varandra. I regel uppträdde gemenskapen mellan sjuksköterskorna 

och de andra yrkesprofessionerna på avdelningen. Emellanåt kunde även patienter och 

närstående inkluderas i gemenskapen förutom den personen som hade uttryckt överväldigande 

känslor.  

4.2.5 Erfarenheter av kulturella och religiösa preferenser 

Vidare framkom det att sjuksköterskorna upplevde att vårdandet blev påverkat av de 

kulturella skillnaderna som fanns mellan patienter, närstående och sjuksköterskor. Att andra 

kulturer inte följde normen kunde sjuksköterskorna uppleva som besvärligt eftersom de kunde 

ha svårigheter med att tycka om en del patienters och närståendes vanor eller beteenden 

(Festini et al., 2009; Tuohy et al., 2008). Kulturella och religiösa behov och värderingar 

kunde påverka sjuksköterskornas strävan om att förbättra vårdandet (Debesay et al., 2014; 

Festini et al., 2009; Sommerville, 2007). Många sjuksköterskor uppgav att de hade kommit i 

kontakt med patienter och närstående som hade kulturella och religiösa åsikter angående 

nutrition (Festini et al., 2009). Närstående kunde emellanåt ta med sig mat till patienten när 

sjukhusets mat ansågs vara olämplig relaterat till kulturella eller religiösa matvanor. Vid 

några tillfällen hade några sjuksköterskor vårdat spädbarn och föräldrarna hade nekat 

bröstmjölk från bröstmjölksbanken. Sjuksköterskor kunde särskilt uppleva svårigheter när 

barn var i behov av blodtransfusion eller organdonation och föräldrarna nekade på grund av 

religion (Festini et al., 2009). I resultatet framkom det att sjuksköterskorna hade svårigheter 

med att kunna tillgodose utrymme och enskildhet för utövning av religioner eller kulturella 

seder (Sommerville, 2007). Sjuksköterskor erfor även osäkerhet ifall de skulle avbryta, 

invänta eller komma tillbaka till en patient som bad en bön med till exempel en imam, när 

patienten skulle få läkemedel (Debesay et al., 2014). Ingen av sjuksköterskorna ville avbryta 
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bönen, emellertid upplevde sjuksköterskorna att det varken fanns tid för att vänta eller 

möjlighet att kunna återkomma när bönen var klar. 

5 DISKUSSION 

Diskussionen är indelad i en metod-del och en resultat-del. I metod-delen diskuteras: 

söknings- och urvalsförfarandet, analysprocessen, forskningsetiska överväganden, 

trovärdighet och överförbarhet. I resultat-delen diskuteras resultatet utifrån den teoretiska 

referensramen. 

5.1 METODDISKUSSION 

I en metoddiskussion skall genomförandet utav studien utvärderas (Axelsson, 2012; Forsberg 

& Wengström, 2013; Friberg, 2012). Författaren bör diskutera igenom metod, söknings- och 

urvalsförfarande och analys för att kunna beskriva och utvärdera tillvägagångssätten. Syftet 

med en metoddiskussion är att belysa styrkor och svagheter med fokus på metodens förmåga 

att besvara studiens syfte (Kristensson, 2014). 

5.1.1 Söknings- och urvalsförfarande 

Författaren ansåg att det var lämpligt att göra en systematisk litteraturstudie för att kunna få 

fram vad tidigare forskning har påvisat om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

från andra kulturer. Den första sökningen utfördes den 26 februari, 2016 och efter flera 

sökningar med olika sökord, framkom vilka sökord som ansågs mest lämpliga att använda. 

Exempel på sökord som använts och tagits bort är bland andra Cross Cultural Treatment, 

Cultural Competence, Cultural Sensitivity, Ethics Nursing och International Nursing. Valet av 

sökord kan ha påverkat att studier relevanta utifrån denna studies syfte kan ha fallit bort under 

sökningen. Författaren hade inte en tanke på att de kunde använda ”NOT” i den booleska 

söktekniken och därav är det möjligt att det kan ha blivit ett visst bortfall. De databaser som 

har använts är Cinahl, PsycInfo och Pubmed som är tre relevanta databaser att använda för att 

söka efter omvårdnadsrelaterade studier. Om fler databaser hade använts finns det en 

möjlighet att resultatet kunde ha påverkats.  

Det är viktigt att diskutera huruvida när studierna är utförda samt var de har utförts och om 

detta kan ha påverkat resultatet (Axelsson, 2012; Friberg, 2012). Författaren valde att använda 

studier publicerade för max tio år sedan och detta kan ha bidragit till att resultatet är relevant 

för dagens samhällskontext. Däremot kan det ha bidragit till att studier publicerade för 
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exempelvis elva till femton år sedan och som skulle kunna ha varit relevanta för denna 

systematiska litteraturstudie föll bort. Relaterat till att det blev för många träffar i sökningen, 

valde författaren att begränsa sökningen till att studierna skulle ha genomförts i Europa. Detta 

kan ha medfört till att relevanta studier utförda utanför Europa kan ha fallit bort i sökningen. 

Axelsson beskriver att avgränsningar gällande språk bör diskuteras eftersom val av språk kan 

påverka sökningen. Sökningen avgränsades med att studierna skulle vara skrivna på svenska 

och engelska relaterat till att författaren behärskar dessa språk. Detta kan ha bidragit till en 

viss påverkan på resultatet. 

När de rätta sökorden och avgränsningar hade valts, var det läge för att göra en slutlig 

sökning. Utifrån sökningen bör författaren gå igenom vilka studier som är relevanta för denna 

studie (Axelsson, 2012; Friberg, 2012). Ett krav i denna studie var att det skulle vara tydligt 

beskrivet i studierna om sjuksköterskorna var legitimerade sjuksköterskor. Studier valdes bort 

om detta var otydligt eller inte gick att avgöra och detta kan ha bidragit till att relevanta 

studier föll bort. Författaren valde att inkludera några studier där informanterna är både 

legitimerade sjuksköterskor och läkare eller undersköterskor. De studier som inkluderades 

kunde tydligt visa när det var legitimerade sjuksköterskor som sagt något som vid till exempel 

citat eller i tabeller. Studier inkluderades även om sjuksköterskorna var specialiserade och 

arbetade inom olika kontexter. Detta gjordes för att få ett bredare resultat samt att urvalet inte 

hade varit tillräckligt om enbart legitimerade sjuksköterskor skulle ha varit aktuellt. Efter 

urvalet var det 11 studier kvar att analysera och författaren ansåg att det var tillräckligt med 

studier utifrån denna studies syfte att belysa sjuksköterskors erfarenheter, eftersom 

erfarenheter är personligt. Det fanns tillräckligt med material för att kunna identifiera likheter 

och skillnader i studiernas resultat. Möjligtvis hade fler studier kunnat ändra denna studies 

resultat. 

5.1.2 Analysprocessen 

En manifest innehållsanalys har använts, emellertid är författaren aldrig åtskild ifrån det 

fenomen som tolkas (Forsberg & Wengström, 2013). Den valda analysmetoden var lämplig 

utifrån studiens syfte. Tydliga mönster, likheter och skillnader från valda studier har 

framkommit. Författaren var medveten om att dennes förförståelse möjligtvis kan ha påverkat 

resultatet. 
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Samtliga studier analyserades och sammanställdes tillsammans, även om studierna var av 

både kvalitativ och kvantitativ ansats. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) kan detta 

ses som en svaghet eftersom studierna har olika syfte och därmed inte kan bedömas som 

grupp. En annan svaghet i studien är att författaren tidigare inte har gjort någon 

litteraturstudie. Ytterligare en aspekt som kan ses som en svaghet är att det endast är en 

person som har utfört denna studie, eftersom en person inte kan diskutera kategorisering och 

tolkning med sig själv. Författaren har valt att diskutera metoder på ett tydligt vis för att öka 

denna studies trovärdighet. 

5.1.3 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden bör diskuteras angående vilka studier som kan tas med i en systematisk 

litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). Tidigt i denna studie hade författaren en 

diskussion om att studier som inkluderas bör vara etiskt godkända (Cöster, 2014; Forsberg & 

Wengström, 2013). Studierna granskades även ytterligare i en kvalitetsgranskning. Författaren 

har presenterat denna studies resultat med egna ord samtidigt som det genuina i det insamlade 

materialet har bevarats, detta för att undvika vetenskaplig oredlighet som exempelvis 

plagiering eller förfalskning.  

5.1.4 Trovärdighet 

En studies tillförlitlighet inkluderar hur trovärdig studien är (Polit & Beck, 2012). Enligt 

Henricson (2012) kan en studies trovärdighet öka om flera databaser har använts eftersom 

möjligheten att kunna hitta fler relevanta studier ökar. För att en studie skall kunna uppnå 

trovärdighet är det av stor vikt att författaren i sin metod, visar för läsarna att resultatet är 

sanningsenligt. Detta kan uppnås genom tydlighet i analysprocessen genom att påvisa hur 

denne har fått fram och tolkat sitt resultat (Polit & Beck, 2012). Genom noggrann beskrivning 

och tydlighet i analysprocessen genom att bland annat visa exempel i tabeller, får läsaren 

möjlighet att kunna ta del av processen. Författaren valde i bilaga D att skriva ut de 

meningsbärande enheterna på originalspråket samt att skriva ut översättningen på svenska. 

Detta för att höja denna studies trovärdighet relaterat till att läsaren själv får möjlighet att följa 

med i analysprocessen. 

Axelsson (2012) beskriver att det är viktigt att författaren redovisar hur dennes förförståelse 

har satt sin prägel på analysen, detta för att kunna öka resultatets trovärdighet. Förförståelsen 

innefattar teoretisk och klinisk kunskap, erfarenheter och föreställningar. Författaren har i 
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analysen och genom hela arbetet försökt vara medveten om sin förförståelse. Emellertid 

hävdar Axelsson att en person inte alltid kan vara medveten om sin förförståelse, även om 

personen uppfattar att denne alltid är medveten om sin förförståelse. Författaren har fått sin 

förförståelse från att ha vårdat patienter från olika kulturer samt att denne har vänner och 

kolleger med olika kulturella bakgrunder. Denna förförståelse kan ha påverkat både 

analysprocessen och resultatet. Axelsson beskriver att förförståelsen enbart bör utnyttjas när 

fenomenet skall tolkas och undersökas djupare. 

5.1.5 Överförbarhet 

Beroende av vilka förändringar som görs, hur grundligt och meningsfullt det framställda 

materialet är, avgör om resultatet möjligtvis kan överföras till andra kontexter (Lundman & 

Graneheim, 2012). En studies överförbarhet kan påverkas av huruvida studiens resultat kan 

föras över till annan kontext (Backman, 2016; Forsberg & Wengström, 2013; Lundman & 

Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2012). Det är enbart läsarna som kan bedöma om en studies 

resultat går att föra över till andra förhållanden eller grupper (Lundman & Graneheim, 2012). 

För att läsarna skall kunna bedöma om ett resultat är överförbart, behöver författaren vara 

tydlig med att beskriva tillvägagångssätt med stor noggrannhet. Både datainsamlingen och 

analysprocessen har i denna studie redovisats i form av tabeller för att tydliggöra 

tillvägagångssätt. Författaren anser att resultatet är överförbart till den svenska kontexten, 

relaterat till att länderna som studierna hade utförts i har likvärdig vård som den svenska 

hälso- och sjukvården. 

5.2 RESULTATSDISKUSSION 

Några huvudfynd som författaren har valt att lyfta fram och diskutera är skillnader och 

likheter mellan kulturer, professionella tolkar som tredje part i kommunikationen samt att 

kunna tillgodose patienterna en kulturkongruent vård. 

5.2.1 Likheter och skillnader mellan kulturer 

Sjuksköterskorna erfor att likheter och skillnader mellan kulturer kunde upplevas som 

underlättande eller förhindrande i vårdandet av patienter från olika kulturer. I resultatet 

framkom det att varje patient hänvisades till en kultur, emellertid kan en person ingå i flera 

kulturer (Ahmadi, 2008; Björngren Cuadra, 2010; Jirwe, Momeni & Emami, 2014; Ringquist, 

2005). Det finns olika kulturella konstellationer som bland annat yrkeskulturer och 
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vårdkulturer, likväl riktas vanligtvis fokus på patientens etniska tillhörighet, tro och språk 

(Björngren Cuadra, 2010; Jirwe et al., 2014). Utifrån kulturen kan en person lära sig hur 

denne ska uppfatta och förhålla sig till omvärlden. Personen får även lära sig kulturens 

normer, med andra ord, vilket beteende som accepteras eller anses felaktigt (DeMarinis, 1998; 

Olsson, 2007; Samarasinghe, 2010; Skog, 2012; Ternestedt & Norberg, 2014). Att patienter 

och närstående från andra kulturer kunde klaga, skrika och gråta högt på ett mer dramatiskt 

sätt, framkom i denna studies resultat och detta har även beskrivits av flera (DeMarinis, 1998; 

Olsson, 2007, 2008; Ouis, 2010; Ringquist, 2005). När beteende eller värderingar inte följde 

de svenska normerna, uppfattades de som avvikande enligt Ringquist. Eftersom det i flera 

andra kulturer är vanligt att uttrycka sina känslor mer, borde istället den svenska kulturen 

uppfattas som avvikande (Ouis, 2010). Inom den svenska kulturen finns normer och 

värderingar om att personer bör kunna kontrollera och inte visa sina känslor (DeMarinis, 

1998; Olsson, 2007, 2008; Ringquist, 2005). Detta har skapat uppfattningar om personer med 

svensk kultur som hårda och okänsliga (Lyckander, 2009; Olsson, 2007, 2008). För att en 

vårdande relation skall kunna skapas mellan sjuksköterskor och patienter är det viktigt att 

sjuksköterskorna inte drar förutfattade slutsatser eller generaliserar patienterna utifrån deras 

kulturella bakgrunder (Ringquist, 2005; Skog, 2012). Leininger (1988, 2002) har beskrivit att 

personer kan ha olika kulturella behov och att det är viktigt att identifiera och tillgodose dessa 

behov. I kulturella grupper kan det inbördes finnas stora skillnader mellan personerna och 

därmed bör patienter i kulturella grupper ses som unika personer med individuella behov 

(DeMarinis, 1998; Hanssen, 2007). När sjuksköterskor möter patienter från andra kulturer bör 

de utgå från deras gemensamma likheter istället för deras särskiljande olikheter (Ringquist, 

2005). 

5.2.2 Professionella tolkar som tredje part i kommunikationen 

Att kunna identifiera och förstå patienters kulturella värderingar och levnadsvanor, bygger på 

att det finns en verbal och icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterskorna och 

patienterna (Leininger, 1988, 2002). Även i resultatet framkom det att det var viktigt att 

kunna identifiera patienternas individuella behov, emellertid kunde detta bli påverkat vid 

bristande eller begränsad kommunikation. Kommunikationen kunde bli påverkad om 

sjuksköterskorna och patienterna inte delade ett gemensamt språk eller vid bristande 

förståelse och detta har även beskrivits av flera (Baggens & Sandén, 2014; Carlsson & Björk 

Brämberg, 2014; Lindqvist & Holritz Rasmussen, 2014). Samtidigt framkom det i resultatet 
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att brist på ett gemensamt språk kunde leda till missförstånd, emellertid var det vanligare att 

sjuksköterskorna använde närstående istället för att anlita en professionell tolk. Enligt 

Förvaltningslagen (SFS 1986:223, 8 §) bör en professionell tolk anlitas om patienten inte 

behärskar det svenska språket. Emellertid är det ovanligt att sjuksköterskor anlitar 

professionella tolkar (Carlsson & Björk Brämberg, 2014; Eide & Eide, 2009). I Sverige finns 

det auktoriserade och godkända tolkar inom minst 170 språk (Carlsson & Björk Brämberg, 

2014). En auktoriserad tolk är en specialiserad tolk inom bland annat hälso- och sjukvård, 

tolken har uppfyllt ett godkänt kunskapsprov inom det aktuella språket. Emellertid finns det 

auktoriseringsprov på enbart 40 språk, detta medför att det även finns godkända tolkar. En 

godkänd tolk har lägre utbildning än en auktoriserad tolk, däremot kan kvalifikationerna 

bland godkända tolkar variera i större omfattning. Att tolkar inte anlitas beror till stor del på 

att sjuksköterskorna inte vet vilken information som har förmedlats eftersom de inte vet 

tolkens kvalifikationer om tolken inte är auktoriserad (Eide & Eide, 2009). En annan 

anledning kan vara att patienterna kan ha svårigheter i att berätta om det som är personligt 

eller intimt, likväl som patienterna kan vara mindre öppna om närstående tolkar. Eide och 

Eide beskriver även att i de situationer som patienter misstänks vara utsatta för maktmissbruk 

eller övergrepp, är det däremot extra viktigt att anlita en professionell tolk. I dessa situationer 

är det även viktigt att patienterna och tolkarna inte har en gemensam kulturell bakgrund. Det 

är även vanligt att barn och närstående används som tolkar, emellertid är det flera som betonar 

vikten av att inte använda barn och närstående som tolkar (Eide & Eide, 2009; Olsson, 2007, 

2008; Sjögren, 2010). För att ett samarbete med tolkar skall kunna fungera så smidigt som 

möjligt, beskrev Olsson (2007, 2008) att det är viktigt att alla parter har kunskap om 

tolkningsteknik samt är införstådda med tolkens yrkesregler, som exempelvis att tolkar har 

tystnadsplikt. 

5.2.3 Att kunna tillgodose patienterna en kulturkongruent vård 

Leininger (1988, 2002) beskrev att det är sjuksköterskornas ansvar att ha ett kulturkongruent 

tänkesätt för att kunna uppmärksamma kulturella behov och tillgodose patienterna en 

kulturkongruent vård. Kulturkongruent tänkesätt innebär att sjuksköterskor bör vara lyhörda 

och vilja lära sig utav patienterna (Gebru & Willman, 2010). En omvårdnad som är 

kulturkongruent betyder därmed att sjuksköterskor och patienter kan komma överens, 

oberoende av om deras uppfattningar och tänkesätt om världen är likvärdiga eller varandras 
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motsatts. Leininger ansåg att sjuksköterskor behöver ha kunskap om olika kulturer för att 

kunna tillgodose patienterna deras kulturella behov.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna erfor bristande kunskaper om olika kulturer och 

att de hade önskemål om att få lära sig mer om olika kulturer. För att sjuksköterskorna skall 

kunna förstå sammanhang och agera på ett adekvat vis samt för att kunna undvika 

missförstånd, är det viktigt att sjuksköterskorna har kunskaper om sina patienters kulturer 

(Illman & Nynäs, 2017). Detta motsätts av DeMarinis (1998) som beskrev att den 

övergripande atmosfären är mer ansträngd, även om det finns fler och bättre resurser att tillgå 

som exempelvis professionella tolkar. DeMarinis betonade vikten av att fokus skall riktas mot 

patienterna som subjekt istället för att enbart uppmärksamma de kulturella svårigheterna. I 

denna studies resultat framkom det att sjuksköterskorna hade förståelse för att det inte går att 

ha kunskaper om alla kulturer i världen. Ahmadi (2008) ansåg att det istället är viktigare att få 

kunskap om de kulturer som sjuksköterskorna vanligtvis möter i sitt arbete. 

Leiningers teori kan tolkas som att sjuksköterskor behöver ha specifik kunskap om alla olika 

kulturer eftersom det på förhand inte går förutse vilka kulturer som sjuksköterskorna skall 

komma att möta inom hälso- och sjukvården (Jirwe et al., 2014). Kunskap om olika kulturer 

kan även öka risken för generaliseringar eftersom det kan ge en bild av att alla personer inom 

en kultur, har samma värderingar och normer etcetera. Björngren Cuadra (2010) beskrev att 

det är viktigt med kunskap om olika kulturer, emellertid bör sjuksköterskor upprätthålla ett 

nyanserat synsätt för att undvika generaliseringar. Det är viktigt att sjuksköterskor försöker bli 

medvetna om och förstår sina egna kulturella bakgrunder först för att kunna förstå, bekräfta 

och respektera patienternas kulturella bakgrunder (Jirwe et al., 2014). På en treårig 

sjuksköterskeutbildning vid ett lärosäte i Sverige, användes en pedagogisk modell som var 

baserad på Leiningers teori och metod (Gebru & Willman, 2010). Denna pedagogiska modell 

designades för att utbilda sjuksköterskestudenter under tre år i kulturkongruent omvårdnad. 

Gebru och Willman utförde en studie som utvärderade om sjuksköterskestudenterna hade lärt 

sig kulturkongruent omvårdnad. Resultatet i deras studie påvisade att studenterna upplevde att 

de var förberedda på att möta patienter i Sveriges mångkulturella samhälle. Det är viktigt att 

sjuksköterskor kan visa att de har kunskap om patienternas kulturer och hur kulturer kan 

påverka vården (Gebru & Willman, 2010; Hanssen, 2007). På detta sätt kan mötet mellan 

sjuksköterskor och patienter upplevas som respektfullt och vårdande. Emellertid är det viktigt 
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att sjuksköterskorna inte glömmer bort att varje patient är en unik person med individuella 

behov. 

6 SLUTSATS 

Resultatet visade att sjuksköterskor kunde möta svårigheter i vårdandet av patienter från andra 

kulturer. Samtidigt som resultatet visade att sjuksköterskorna uppskattade en större kulturell 

mångfald. Det framkom även att sjuksköterskorna erfor bristande kunskap om olika kulturer 

samt begränsad tillgång av resurser. Om sjuksköterskorna hade fått utbildning i 

kulturkongruent vård, anser författaren att många svårigheter hade kunnat undvikas eller 

åtminstone underlättats. För att kunna få till en förändring, kan läroplanen för 

sjuksköterskeprogrammet behöva revideras. En läroplan likvärdig den som Gebru & 

Willlman (2010) hade designat, ger studenterna kunskap om olika kulturer samt hur vården 

skulle kunna påverkas av kulturer. Sjuksköterskorna får även redskap som de kan använda för 

att underlätta svårigheter i vårdandet av patienter från olika kulturer och därmed ge en 

kulturkongruent vård. 

7 KLINISKA IMPLIKATIONER 

Författaren önskar att resultatet i denna studie skall leda till att sjuksköterskor blir mer 

medvetna om hur de bemöter och kommunicerar med sina patienter oberoende av patienternas 

kulturella bakgrunder. Genom en ökad medvetenhet kan sjuksköterskor reflektera över sin 

förförståelse om olika kulturer och på detta sätt undvika att generalisera patienterna. 

Författaren önskar även att resultatet skall leda till att läroplanen för 

sjuksköterskeprogrammet revideras med fokus på att lära studenterna en mer kulturkongruent 

vård och omvårdnad. Detta för att sjuksköterskor på ett så bra sätt som möjligt skall kunna 

bemöta, vårda, stödja och inge trygghet i vårdandet av patienter från andra kulturer. Det vore 

även bra om chefer inom hälso- och sjukvården anordnar små gruppträffar för sina anställda 

minst en gång per år, där de får möjlighet att diskutera och reflektera över kulturella 

situationer som de varit med om. Under de här gruppträffarna kan även förberedda exempel 

användas för att väcka reflektioner. 

7.1 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

Den ökade kulturella mångfalden i Sverige är en följd av den ökade migrationen. Detta ställer 

krav på sjuksköterskorna att de skall kunna ge en kulturkongruent vård. Utifrån denna studies 
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resultat har författaren uppmärksammat att det behövs ytterligare forskning om 

sjuksköterskornas medvetenhet om hur vården kan påverkas av deras egen och patienternas 

kulturer. Även forskning om vilken kulturell kompetens sjuksköterskorna har och hur de 

använder den, kan behövas inför revidering av läroplanen för sjuksköterskeprogrammet. 

Samtidigt är det önskvärt med mer forskning angående hur sjuksköterskor använder sig utav 

tolkar för att kunna kommunicera med patienter från olika kulturer, när inget gemensamt 

språk finns. 
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Förklara 
sjuksköter- skors 
erfarenheter av 
språkbarriärer och 
användande av 
tolkar i mötet med 
personer från 
andra kulturer 

Studien är av 
kvalitativ 
deskriptiv ansats. 
Den utförs genom 
semi strukturerade 
intervjuer  
 
5 allmän- 
sjuksköterskor och 
2 psykiatri- 
sjuksköterskor 
medverkar i 
studien. 

Resultatet indikerar kommunikationssvårigheter mellan 
sjuksköterskorna och de patienter som har ett annat 
förstahands språk. Sjuksköterskorna uttryckte oro över att 
kommunikations svårigheter kommer att påverka 
patientens vård negativt.  
 

HÖG 
kvalitet 

8 
Pergert, P. 
Ekblad, S. 
Enskär, K. & 
Björk, O. 
2008 
Sverige 

Qualitative Health 
Research; 
Protecting 
Professional 
Composure in 
Trans- 
cultural Pediatric 
Nursing. 

Syftet var att få 
kunskap om 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
vård inom 
pediatriken i 
kontext med 
överväldigande 
och känslofyllda 
uttryck av familjer 
från en annan 
kulturell 
bakgrund. 

Kvalitativ ansats 
där sjuksköterskor 
deltog i intervjuer.  
n = 12 
sjuksköterskor 

Överväldigande känslomässiga uttryck har funnits köra 
över sjuksköterskors professionella beredskap; de löser 
detta genom att bevara sitt professionella lugn. 
Varierande strategier används för att bevara det 
professionella lugnet som inkluderar rationalisering, 
kontrollerade känslor, uppvisa styrka, fly/undvika, ta 
distans, dela och hantera yta. Några av dessa strategier är 
likvärdiga med hanterande strategier. Emellertid skiljer de 
sig i hur situationen hanteras och inkluderar även 
bevarandet av individens professionella lugn samt hela 
vårdsituationen. 

Hög 
kvalitet 
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9 
Sommerville, 
J.  
2007 
UK 

Inter- 
national Journal of 
Palliative Nursing; 
The paradox of 
palliative care 
nursing across 
cultural 
boundaries. 

Syftet var att 
utveckla en teori 
för hur palliativa 
sjuksköterskor ger 
vård till personer 
med andra 
kulturella 
bakgrunder än de 
själva. 

Kvalitativ ansats 
där sjuksköterskor 
deltog i intervjuer. 
n = 10 
sjuksköterskor 
(5+5?)  

Resultatet visar att palliativa sjuksköterskor över 
kulturella gränser är paradoxalt. I strävan efter att få ge 
alla vård på lika villkor, vårdar sjuksköterskorna 
patienterna som enskilda individer. De gjorde intensiva 
försök att överskrida både kultur- och språkbarriärer. 
Sjuksköterskorna gav från de själva när de vårdade 
patienter, men deras strävan påverkades av begränsade 
resurser och bristande utbildning. 

Hög 
kvalitet 

10 
Tuohy, D. 
McCarthy, J. 
Cassidy, I. & 
Graham, M. 
M. 
2008  
Irland 
 

International 
Nursing Review; 
Educational needs 
of nurses when 
nursing people of 
a different culture 
in Ireland. 

Syftet var att 
kunna diskutera 
legitimerade 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda personer 
från andra kulturer 
på Irland. 

Kvalitativ ansats 
där sjuksköterskor 
deltog i intervjuer 
och en 
fokusgrupp. 
n = 7 
sjuksköterskor 

Tre teman identifierades från intervjuerna: att hantera 
kulturella problem i praktiken; tillgång och användning 
av tolkar; att planera och agera. 

Medel 
kvalitet 

11 
Vydelingum, 
V. 2006 
England 

Nursing Inquiry; 
Nurses´ 
experience of 
caring for South 
Asian minority 
ethnic patients in a 
general hospital in 
England. 

Beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda etniskt 
minoritetspatiente
r ifrån Syd Asien i 
England. 
 
 
 
 

Artikeln är 
skriven med 
hermeneutisk 
kvalitativ ansats. 
Den utfördes 
genom semi 
strukturerade 
fokusgrupper  
27 legitimerade 
sjuksköterskor och 
18 under-
sköterskor deltog i 
studien. 

Resultatdelen visade på åtta huvudteman som framkom i 
fokusgrupperna dessa var förändring i sjukvårdsuppgifter, 
falsk uppfattning av jämlikhet,  
Begränsad kulturell kunskap, ifrån skyllning, 
Vikten av patienternas familj/släkt, förnekande av rasism, 
etnocentrism och självexponering. 

Medel 
kvalité 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

XI 

BILAGA D 
Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande enhet på 
engelska 

Översättning till svenska Kod Underkategori Huvudkategori 

the language barrier impacted on the 
participant’s professional practice. 
(Tuohy et al., 2008) 

språksvårigheter påverkade 
sjuksköterskans 
yrkesutövning. 

Språksvårigheter Erfarenheter av 
att kommunicera 

Erfarenheter av 
kommunikationens 
betydelse i 
vårdandet 

The participants did not elaborate 
on why they chose family and 
friends to interpret in the first 
instance. (McCarthy et al., 2013) 

Deltagarna gick inte in på 
detaljer om varför de i första 
hand valde att använda 
familjer och vänner som 
tolkar. 

Familjer och 
vänner som tolkar 

Erfarenheter av 
att kommunicera 
genom tredje 
part 

Nursing care was approached in the 
same way for all patients with the 
understanding that it would be 
modified according to the patient’s 
individual needs. (Sommerville, 
2007) 

Omvårdnaden var detsamma 
för alla patienterna men med 
förståelse för ändringar utifrån 
patienternas individuella 
behov. 

Personcentrerad 
vård 

Erfarenheter av 
att kunna ge 
personcentrerad 
vård 

Erfarenheter av att 
konfronteras med 
andra kulturella 
normer 

The nurses felt they were in an 
inferior role in relation to the 
patriarchal families. (Höye & 
Severinsson, 2008) 

Sjuksköterskorna kände att de 
hade en lägre ställning i 
relationer med patriarkala 
familjer. 

Sjuksköterskor i 
en underlägsen 
roll 

Erfarenheter av 
sociala koder 

Several nurses recounted that the 
relatives refrained from talking 
about dying to give the patient hope 
of healing and recovery. (Debesay 
et al., 2014) 

Flera sjuksköterskor 
relaterade att de närstående 
undvek att tala om döden för 
att istället ge hopp om 
läkning. 

Varierande 
öppenhet om 
döden 

Erfarenheter av 
att kunna ge 
vård i palliativt 
skede 

Overwhelming emotional 
expressions differ greatly from the 
Swedish norm (stereotype), 
according to which emotions are 
controlled and expressed more 
calmly. (Pergert et al., 2008) 

Överväldigande känslouttryck 
skiljer sig mycket från den 
svenska normen (stereotyp), 
enligt vilken känslor 
kontrolleras och uttrycks 
lugnare. 

Svenskar 
kontrollerar sina 
känslor mer 

Erfarenheter av 
överväldigande 
känslouttryck 
som ilska och 
förtvivlan 

Situations reported as particularly 
troublesome were blood 
transfusions for children of the 
Jehovah’s Witnesses religion whose 
parents refuse blood from doners. 
(Festini et al., 2009) 

Situationer som rapporterats 
som extra problematiska var 
barn som behövde få 
blodtransfusioner och 
föräldrar som tillhörde 
Jehovas vittnen nekade blod 
från donatorer. 

Kulturella och 
religiösa 
preferenser vid 
behandlingar 

Erfarenheter av 
kulturella och 
religiösa 
preferenser 

 


