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Sammanfattning 

Kultur skapas av olika värderingar, tro och normer. En individs uppfattningar, attityder och 

livsval baseras sedan på detta. I vårdrelationen kommer kulturen att ha inflytande på 

patientens och sjuksköterskans beteende och tankar. Sjuksköterskor måste ha kunskap och 

respekt för de kulturer de möter i yrket för att kunna ge god omvårdnad samt bibehålla en god 

relation med patienten. 

Syftet med studien var att studera sjuksköterskors erfarenheter av 

omvårdnadssituationen då patienten har en annan kulturell bakgrund. Studien består av en 

litteraturstudie med en kvalitativ innehållsanalys där nio vetenskapliga artiklar inkluderades 

samt analyserades. Resultatet av studien visade att sjuksköterskor upplevde en brist på 

kulturkunskap samt problematik med språkbarriärer. De blev även påverkade av den 

utvidgade familjen som patienten medförde, det blev trångt samt mycket åsikter omkring 

patienten som blev svåra att uppfylla. De upplevde att arbetet omkring patientens omvårdnad 

blev mer tidskrävande. Sjuksköterskornas erfarenhet var att detta påverkade relationen de fick  

med patienten då den upplevdes i många fall vara ytligare. För att lösa problem med 

språkbarriären användes tolk samt ickeverbal kommunikation som verktyg och detta ansågs 

underlätta skapandet av en vårdrelation. 
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1. Inledning 

Över hela världen ökar invandringen och detta medför också en stor ökning av patienter med 

invandrarbakgrund inom hälso- och sjukvården. Detta medför större krav på sjuksköterskorna 

och deras kunskap om att vårda inom en annan kultur mot deras egen eller de kulturer de har 

kunskap om. Fördomarna och förförståelsen hos sjuksköterskorna tar lätt över då en patient 

med invandrarbakgrund söker vård på sjukhuset, vilket medför risker för en sämre vård. 

Kommunikationen är ett utav de största problemen som uppstår i vårdandet mellan 

sjuksköterskan och en patient från annan kulturell bakgrund och då kommunikationen brister 

kan även vårdandet upplevas negativt. Detta är något vi själva upplevt utifrån våra egna 

erfarenheter inom hälso- och sjukvården.  

Detta är ett relevant ämne i dagens samhälle då stora delar av sjukhus i världen vårdar 

människor från olika kulturella bakgrunder.  Sjuksköterskorna har tidsbrist och lite tid att lära 

sig om de olika kulturer och religioner som finns vilket ger dem en ökad stress inför mötet 

och vårdandet av dessa patienter. Även rädslan för att göra fel tar över. Mer tid går åt för att 

sätta sig in och förstå dessa patienter vilket gör att tiden för andra patienter minskar.  

 

 

2. Bakgrund 

2:1 Mötet av mångkultralism  

Sjukhusvården blir idag allt mer påverkad av det mångkulturella samhället på grund av de 

möten och eventuella krockar som sker mellan de olika kulturerna. Detta påverkar 

sjuksköterskans arbete i möte med patienter. En besvikelse hos patienterna som deltog visade 

sig i studien av Cortis (2000). Resultaten visade nämligen på en brist på kongruens mellan 

sjuksköterskans bemötande och arbete och deras förväntningar. Det visade också på att 

deltagarna upplevde att sjuksköterskorna visade brist på förståelse för etniska behov samt för 

etnocentriska attityder och beteenden. Kongruensen tillskrivs av deltagarna främst på bristen 

av kulturell kompetens men även på förekomsten av rasism inom sjukvården (Cortis, 2000) 

 

2:2 Omvårdnadsrelation 

En omvårdnadsrelation är komplex och bygger på både det sociala nätverket och på den 

omvårdnad som ges i vården och till patienten. Om en patient inte kan få det stödet hen 

behöver av sitt sociala nätverk, hänvisas patienten till den professionella vården. 
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Omvårdnaden utförs av professionella vårdare medan det sociala stödet i största mån erhålls 

av närstående till patienten. De olika stöden har mycket gemensamt men den omvårdnad som 

ges fokuserar på att genomföra åtgärder som bygger på vetenskap, evidens och beprövade 

erfarenheter till skillnad från det sociala stödet. De patienter som inte har någon eller några 

närstående är dock i större behov av det professionella sociala nätverket och stödet (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2014). 

Alvsåg (2012) skriver om hur sjuksköterskans relation med patienten handlar om språk, 

hållning och handlingar. Det är sjuksköterskan som kan sätta färg och ton på patientens 

situation. Viktiga hörnstenar i sjuksköterskans omvårdnadsrelation med patienten är också att 

visa respekt, låta patienten känna sig erkänd och sedd, värdesätta patienten och låta hen höras. 

I de allra flesta patientrelationer finns det även anhöriga till patienten, vilka är viktiga för  

sjuksköterskan att ta hänsyn till. Att bygga upp en ärlig och bekväm relation med patienten är 

viktig men det är också lika betydelsefullt att bygga upp en bra relation till de anhöriga. 

Omvårdnadsrelationer handlar om att förstå situationen för att sedan använda sin 

professionella bedömning för att agera på bästa sätt. Hur relationen och hjälpen kan byggas 

upp handlar om den specifika situationen vilket kan innebära att stötta och hjälpa, behandla 

och vårda. Det kan också innebära att ställa krav, ibland bota, ofta lindra, ge tröst men aldrig 

skada. Sjuksköterskans kropp möter andra kroppar, patienter och närståendes (Alvsåg, 2012). 

Att för sjuksköterskan möta olika kulturella bakgrunder innebär även att de möter olika 

synsätt. Exempelvis individualism och kollektivism, där västvärlden till stor del genomsyras 

av individualismen. Individualism har sitt fokus på bland annat autonomi, självständighet, 

oberoende samt rätten till ett privatliv. I vårdarbetet ser man detta i relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Det är då patientens behov och rättigheter som har en central 

betydelse.  Kollektivism i sin tur genomsyras av täta band mellan medlemmarna i grupp. 

Denna grupp kan bestå av till exempel familjen samt släkt och vänner. I dessa grupper är 

medlemmarna beroende av varandra och det är viktigt att skydda och visa lojalitet gentemot 

varandra (Hanssen, 2007). 

Ett centralt begrepp som skiljer de båda synsätten från varandra är autonomi. 

Autonomi inom kollektivismen är till viss del underordnad gruppens förväntningar och 

förpliktelser. Inom individualismen är däremot autonomi en viktig individuell egenskap och 

stor vikt läggs på att vara oberoende och självständig (Hanssen, 2007). I olika kulturer 

varierar det mellan att vara mer eller mindre individualistiska eller kollektivistiska, men 

Hanssen (2007) poängterar att detta inte behöver innebära att den enskilda individen anammar 

denna livssyn. Även sjuksköterskan har sin syn på kollektivism och individualism. En 
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sjuksköterska med ett individualistiskt synsätt sätter patientens behov i fokus och vårdar 

patienten, utan någon hänsyn till grupp. Varje människa är unik, vilket innebär egna 

individuella erfarenheter. Den svenska kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor stärker detta och då det framgår det även att sjuksköterskan ska kunna 

tillgodose basala och specifika omvårdnadsbehov, därmed även kulturella och andliga behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

2:3 Kulturellt kompetent vård 

Begreppet kultur är ett mycket använt ord och definieras enligt Watt och Norton (2004) som 

en komplex helhet. Denna inkluderar kunskap, övertygelse, moral och lagar, samt andra 

förmågor och vanor som man har förvärvat av den kultur man lever i. De beskriver det som 

linsen som vi ser livet igenom. Utan en sund relation mellan kultur och vård, kan 

omvårdnaden påverkas av skiljaktiga tankar hos personalen (Watt & Norton, 2004). 

Att besitta kulturell kompetens betyder att man har färdigheter i att bemöta och 

förstå individen, familjen och samhället som har en kultur olik den egna. Campinha-Bacote 

och Munoz (2001) belyser vikten av att uppmuntra sjuksköterskor till att studera och försöka 

förstå andra kulturer (Campinha-Bacote & Munoz, 2001). I en studie av hur patienter från 

etniska minoritetsgrupper upplevde sin vård, beskrev Hamilton och Essat (2008) att 

deltagarna i studien underströk att de ansåg det vara av vikt att 

vårdpersonalen hyste kunskap och förståelse för olikheter såsom kulturella och religiösa 

tankesätt. Som exempel menade deltagarna att det skulle innebära att personalen respekterade 

patientens speciella önskemål som till exempel bön, och därigenom kunna arbeta för att 

underlätta den möjligheten för patienten (Hamilton & Essat, 2008). 

  

2:4 Kommunikationens betydelse för god omvårdnad 

För att vidare säkerställa en god omvårdnad på patientens villkor är en god kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska viktig. Detta studerades av Likupe (2014) som valde att 

belysa just problemet med att tillhandahålla kulturellt kompetent vård vid försvårad 

kommunikation och interaktion mellan patient och sjuksköterska. Hälso- och 

sjukvårdspersonal måste kunna beakta människors olika behov för att säkerställa att de får 

samma vårdstandard på lika villkor. Behovet av en effektiv kommunikation med denna grupp 

av patienter är därför viktig för att kunna möta deras individuella behov, livsvärld och 

upplevelse av hälsa. Likupe (2014) förtydligar fortsättningsvis att detta är det ultimata målet 

för att kunna förbättra patientens vårdresultat (Likupe, 2014). 
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När en patient inte förstår vad som kommuniceras kan patienten få svårt att veta vad som 

händer och vad som ska ske. Det ökar även risken för missförstånd mellan sjuksköterskan och 

patienten vilket kan bidra till att patienten upplever otrygghet (Hanssen, 2007). 

I en otrygg omvårdnadsrelation kan ett vårdlidande riskera att uppstå för patienten, detta på 

grund av att omvårdnaden enligt patienten upplevs vara ofullkomlig samt ha brister (Wiklund, 

2003). Det är inte enbart för patienten som en sådan relation kan få negativa konsekvenser. 

För sjuksköterskan kan det bli svårt att få kunskap om patienten och hens sjukdomshistoria 

samt i undervisningen av pågående och kommande omvårdnad för patienten (Wiklund, 2003). 

Kommunikatonsproblemet måste bemästras då patienten har rätt till individuellt anpassad 

information (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Informationen ska omfatta 

patientens tillstånd samt de undersökningsmetoder och den vård som finns att tillgå. 

Vår verbala kommunikation utgör dock endast en tredjedel av vår totala 

kommunikation, där vår ickeverbala kommunikation utgör resten. Våra ickeverbala beteenden 

påstår Hanssen (2007) delvis vara medfödda, delvis inlärda. Vår ickeverbala kommunikation 

består bland annat av att våra pupiller vidgas vid intresse, att vi höjer ögonbrynen när vi möter 

någon vi känner samt att de dras samman vid misstänksamhet. Detta poängterar Hanssen 

(2007) vara gemensamt för alla människor världen över och ger även en sannare bild av att 

ens tankar och känslor framför mer än vad ord behöver göra. På grund av det är det svårare att 

medvetet påverka vår ickeverbala kommunikation, vilket bör såväl beaktas som den verbala 

kommunikationen då det inte går att säga säkert att alla ickeverbala uttryck har samma 

innebörd i alla kulturer och kan då likaväl misstolkas (Hanssen, 2007). 

  

 

3. Teoretisk referensram 

Livsvärld 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver om hur  sjuksköterskor har en utgångspunkt att möta 

patienten som livsvärld och efterfråga hur det är och känns för den enskilde individen. 

Dahlberg och Segesten (2010) berättar vidare om den fenomenologiska hållningen och att det 

innebär att lyssna till patienten även om det som hon/han säger verkar konstigt eller overkligt. 

Att arbetet som  sjuksköterska måste medföra att vara öppen och se individen utan egna 

teorier. Patientperspektivet utgör också en riktning och förutsättning för en god vård med 

etisk innebörd. Vårdandet måste vidröra patientens egna värld och uppfattning av hälsa, 
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sjukdom, lidande och vårdande. Som Sjuksköterska måste du äga stor och viktig kunskap 

samt ha förmågan att se den individ du behandlar. I mötet med patienter är det viktigt att 

kunna se dennes livsvärld för att kunna beröra hans eller hennes lidande och välbefinnande, 

vilket är naturligt förekommande i varje människas liv. Vad hälsa och välbefinnande betyder 

för den här patienten och hur det är för just hen att vara sjuk. Vårdaren måste ha kompetens 

till att erbjuda delaktighet i hälso- och sjukvårdsprocessen som innefattar patienten. 

Livsvärlden handlar om patientens personliga självuppfattning samt hur vi ser på andra 

människor och världen. Samtidigt som livsvärlden utgör en värld som delas med andra och är 

högst personlig och unik för varje individ. Att som sjuksköterska inte försöka förstå eller inte 

klara av att möta patientens livsvärld anses vara oprofessionellt och det innebär att patienten 

inte får ett vårdvetenskapligt vårdande.  

Det verbala språket har varit och är en viktig del i den mänskliga kommunikationen. Tyvärr 

har därmed den icke-verbala kommunikationen fallit i glömska. Som sjuksköterska måste du 

kunna läsa en patients budskap och intentioner och sjuksköterskan själv måste vara tydlig med 

sin icke-verbala kommunikation. Detta med kanske en gest med handen, ett ögonkast eller ett 

talade ansiktsuttryck. Effekten av icke-verbal kommunikation minskar inte effekten av 

situationen där den verbala dominerar, tvärtom kan de kroppsliga uttrycken få stor betydelse. 

En god och professionell vård grundas i ett livsvärldsperspektiv, där lidande lindras och 

välbefinnande stärks och är beroende av en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskan 

och patienten. Ett patientfokus i en vårdvetenskaplig mening går ut på att vårda med 

livsvärldens som grund (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

4. Problemformulering 

I dagens samhälle möts olika kulturer och i vården blir detta väldigt tydligt, detta på grund av 

att mötet blir mer personligt. Dessa möten blir mer intima samt berör människans integritet då 

mötet mellan patient och vårdpersonal skiljer sig från möten mellan gemene man.  

Det ställer höga krav på sjukvården och speciellt på sjuksköterskor som arbetar nära 

patienten. Alla har enligt HSL (SFS,  2017:30) rätt till lika vård och på lika villkor. Det krävs 

då ökad medvetenhet och förståelse från sjuksköterskan i kulturella möten i vården. Dahlberg 

och Segersten (2010) skriver om att du som sjuksköterska måste ha en stor och bred kunskap 

om den individ du behandlar, samt att se den person du vårdar. Möjligheten att kunna 

tillgodose en god omvårdnad kan försvåras av bristande kommunikationsmöjligheter samt 

bristande förståelse för varandras individuella värderingar som kulturerna medför. Därmed 
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riskerar möjligheten att tillgodose en god omvårdnad att bli mindre och då skapa stress och 

osäkerhet hos sjuksköterskan. Att som sjuksköterska vårda i ett mångkulturellt samhälle är 

relevant i nutid och förståelsen för fenomenet har betydelse för sjuksköterskeprofessionen och 

dess arbetsutövande.  

.  

 

5. Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnadssituationen då patienten har en annan 

kulturell bakgrund. 

  

6. Metod 

För att få en ökad insikt om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från en annan 

kulturell bakgrund har vi valt att göra en litteraturstudie. Kristensson (2014) och Axelsson 

(2008) beskriver hur litteraturstudie ger ett nytt perspektiv av tidigare forskning och hur denna 

forskning kan användas som vägledning i vårdarbetet. Vägledningen i sin tur ger en säkrare 

vård då reflektioner och kritisk granskning av arbetet uträttats (Kristensson, 2014. Axelsson, 

2008).    

 

6:1 Datainsamling 

Kristensson (2014) beskriver hur kriterierna för artiklarna ska stämma överens med studiens 

syfte.  De avgränsningar vi gjorde i enlighet Kristensson (2014) sökningen var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska samt att artiklarna var publicerade tidigast år 2013 och 

därmed inte äldre än fem år, dessa presenteras i sökschemat  (se bilaga A och B). Vår sökning 

av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl där vi även utförde 

manuella sökningar. Vi valde att använda oss av Cinahl och Pubmed då de omfattar artiklar 

som är relaterade till bland annat medicin och omvårdnad vilket ansågs vara relevant 

gentemot vårt syfte. Vi använde oss av vedertagna headings eller fritext i olika kombinationer 

och de sökord som användes var nurs, care, cultural diversity, transcultural nursing, cultural 

competency och communication barriers.  Dessa användes tillsammans med de booleska 

operatorerna OR och AND samt trunkeringar (se sökmatris, bilaga A och B) De manuella 

sökningarna gjordes i Cinahl och tillkom via andra relevanta artiklars referenslistor, så kallad 



7 
 

snowballing, av detta tillkom tre artiklar som ansågs tillföra ny och viktig fakta till studien, 

detta i enlighet med Kristensson (2014). 

6:2 Urval 

Utifrån studiens syfte valdes vetenskapliga artiklar ut. Vår sökning gav många resultat och 

därav lästes först artiklarnas titlar där de irrelevanta sållades bort. Artiklar som sållades bort 

besvarade inte vårt syfte, bland annat utgick de från andra perspektiv än sjuksköterskans samt 

ibland andra professioner som saknar relevans till studien. Sedan lästes artiklarnas abstract för 

att se om artikelns innehåll var relevant gentemot syftet med vår studie. Ansågs den vara 

relevant lästes sedan artikeln mer ingående i fulltext och kvalitetsgranskades. De artiklar som 

inte var relevanta för vår studie sållades bort. Slutligen valdes nio artiklar ut som skulle 

granskas. En vetenskaplig artikel har krav på att redovisa ny kunskap, vara möjlig att 

analysera efter dess uppbyggnad och den ska vara bedömd av andra forskare. Forskarna som 

genomfört studien ska besitta forskarkompetens och studien ska vara primärpublicerad i en 

vetenskaplig tidskrift, inneha tillförlitlighet, en begränsad problemformulering, beskrivning av 

metod och analys samt innehålla etiska övervägande (Wallengren & Henricson, 2012. 

Kristensson, 2014). Dessa krav var vad vi bland annat utgick ifrån då vi granskade våra 

artiklar som valdes ut till vår litteraturstudie. 

  

6:3 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna som användes i vår studie kvalitetsgranskades efter en kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod (bilaga C)  (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). I 

granskningen bör i första hand artiklar där intervjuer utförs av författarna användas då dessa 

har en högre tillförlitlighet än de artiklar där författarna inte mött personerna för intervjuer. 

För en kvalitativ granskning bör urvalet redovisas tydligt, datainsamling, dataanalys och 

slutsatser ha en god vetenskaplig kvalité (Wallengren & Henricson, 2012). I enlighet med 

Willman et.al (2006) användes ett granskningsprotokoll i samband med den 

kvalitetsbedömning som utfördes på studierna. Svaren på de frågor som fanns med i 

granskningen poängsattes med ett poäng för “ja” och noll poäng gavs för svar som “nej” eller 

“vet ej”. Högsta poäng för granskningen var fjorton (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Inga artiktar uteslöts då alla fick hög kvalité och därmed högre poäng än tio. 

Kvalitetsgranskningen gjordes av författarna var för sig för att sedan mötas för en diskussion 

för att på så sätt säkerställa att dessa blivit tolkade utan påverkan av varandra samt ett bredare 

perspektiv.  



8 
 

 

  

6:4 Analys 

I denna litteraturstudie gjordes en manifest innehållsanalys i enligt med Kristensson (2014) 

texten från artikeln delades upp i meningsbärande enheter. Denna meningsbärande enheter är 

delar av texten som har samma innehåll samt är relevant för syftet med studien. Efter att dessa 

valts ut kondenserades de till ord eller meningar som utgav en kortfattad beskrivning av det 

väsentliga innehållet. Därefter konstruerades koder utifrån dessa som bestod endast av ett eller 

ett par ord. Koderna delades sedan in kategorier, de koder med gemensamma nämnare 

hamnade under samma kategori. Dessa namngavs utifrån innehåll. Alla koder placerades 

under någon kategori och ingen kod fick placeras under flera kategorier (Kristensson, 2014). 

(se bilaga E). Dessa kategorier kom sedan att utgöra rubriker i resultatet. Analysen gjordes av 

författarna var för sig för att sedan mötas för en diskussion för att på så sätt säkerställa att 

dessa blivit tolkade utan påverkan av varandra samt ett bredare perspektiv 

   

7. Forskningsetiska aspekter 

Etiska aspekter är av största vikt vid genomförandet av en studie. I Helsingforsdeklarationen 

finns dessa aspekter sammanställda (Kliniska Studier Sverige, 2016). Regelverket klargör 

forskarens skyldigheter. Viktiga riktlinjer som ska verkställas under studiens gång och 

deltagarnas rättigheter. Riktlinjer som ska följas är att studien måste ha en klar vetenskaplig 

frågeställning. Den ska godkännas av en forskningsetisk kommitté och får inte verkställas om 

resultatet längre fram kan ge negativa konsekvenser för de som deltar. Den eller de som utför  

studien har skyldighet att ha kompetens inom området och informera deltagarna korrekt om 

studiens syfte och metod. Finns det potentiella risker och obehag ska detta med informeras till 

deltagarna (Kristensson, 2014). 

En etisk granskning av artiklarna utfördes. Granskningen omfattade att studera 

huruvida forskarna tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekterna i artikeln. Exempel på 

frågeställningar var om fördelarna med studien övervägt riskerna? Om deltagarna givit 

samtycke? Samt om studien blivit godkänd av etisk kommitté. I enlighet med Dahlberg et al. 

(2008) ansåg vi att den vetenskapliga forskningen bör utgå ifrån ett objektivt synsätt. Det 

innebär att kunna se fenomenet utifrån andra perspektiv än det egna. Därav var målet i studien 

att bibehålla ett objektivt synsätt och inte förvränga resultatet. Texter från artiklar har skrivits 

om med författarnas egna ord och sammanställts i denna litteraturstudie. Men stor vikt har 
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lagts på att bibehålla kärnan i texten. Av de artiklar som ingår i studien presenteras samtliga, 

opåverkat av om de stödjer respektive inte stödjer författarnas åsikter. Hänsyn togs även till 

språket där språk som behärskades av författarna inkluderades samt en strävan efter att göra 

så korrekta översättningar som möjligt med hjälp av lexikon.   

  

8. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras under tre rubriker nämligen Kulturell kompetens, kulturella 

olikheter samt kommunikation. Dessa rubriker valdes ut efter analysen av artiklarna där dessa 

framkom. Dessa belyser smatliga delar av det resultat som kom fram vid sammanställningen 

av de nio artiklar som användes.  

 

8:1 Kulturell kompetens 

Vår studies resultat visade tydligt ett övergripande behov av kulturell kompetens hos 

sjuksköterskorna. De upplevde att omvårdnaden påverkades samt att deras arbete blev präglat 

av osäkerhet och en rädsla att göra fel. Som en följd av bristande kunskap och medvetenhet 

om de olika kulturerna de mötte. Debesay, Harsløf, Rechel och Halvard (2013) belyste 

problematiken med att det uppstod rädsla och ett visst obehag för sjuksköterskorna inför 

omvårdnaden av patienten, då främst relaterat till den intimvård som utövades. Den intima 

vården försvårades då sjuksköterskorna var tvungna att överväga att använda andra kulturella 

och religiösa metoder som de inte är vana att arbeta med. Detta togs även upp av Markey, 

Tilki och Taylor (2017) där erfarenheterna visade detta bidrog till ett minskat engagemang för 

dessa patienter just för att det förekom känslor såsom ångest och sårbarhet. Detta beskrevs 

som en följd av bristande kunskap och medvetenhet om de olika kulturerna de mötte. 

Debesay, Harsløf, Rechel och Halvard (2013) nämner vidare att det var oron över att göra fel 

som ansågs vara ett hinder i omvårdnadsrelationen, svårigheterna visade sig förekomma då 

sjuksköterskorna hade svårt att hitta en balans mellan att tillhandahålla en god och effektiv 

vård samtidigt som de skulle respektera patienten och dennes önskemål. Den intima vården 

försvårades därför ytterligare då sjuksköterskorna var tvungna att överväga att använda andra 

kulturella och religiösa metoder som de inte är vana att arbeta med. Markey, Tilki och Taylor 

(2017) visade på att effekten hos sjuksköterskorna blev osäkerhet och de valde att beskriva 

deras känslor som att frukta det okända.  De ville inte heller fråga patienten om dennes 

kulturella och religiösa bakgrund då de även hade en rädsla för att exponera sin okunskap om 
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detta, men de upplevde samtidigt att det var ofrånkomligt då de trots allt behövde en viss 

tydlighet. 

  Sjuksköterskorna hade varierande arbetslivserfarenhet och besatt därmed olika 

mängd kunskap. Debesay, Harsløf, Rechel och Halvard (2013) beskrev däremot att deras 

tidigare kunskap ansågs vara otillräcklig då dessa patienters förväntan skilde sig från 

sjuksköterskornas tidigare uppfattning. Ett exempel som nämndes var att röra en patients axel 

vilket av sjuksköterskorna ansågs vara var en naturlig del av vården och var menat som en 

vänlig gest, men de fick erfara att detta beteende inte var uppskattat av vissa patienter. Utifrån 

de kritiska situationer som sjuksköterskorna upplevde visades avsaknad av erfarenhet och 

kunskap om etniska minoritetgrupper. Att tillhandahålla den kulturella kompetens som ansågs 

 vara nödvändig, arbetet visade sig dock vara svårt. Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2008) 

beskrev att sjuksköterskorna att ansåg att utrymme till att prata om sina fördomar var viktigt 

för att då bli medveten om dem. Sjuksköterskorna poängterade även att det bästa sättet att 

uppnå den kunskap som behövdes var att reflektera och diskutera. Uppfattningen hos dem var 

att de var i behov av teoretisk kunskap och ett individualistiskt synsätt som möjliggjorde en 

förbättring av omvårdnaden över olika kulturer. De ansåg att generaliseringar och 

stereotypiskt tänkande skulle undvikas och att kunskap om kulturer skulle medföra ökad 

förståelse, vet man varför någon beteér sig på ett visst sätt upplevdes det lättare att förstå. 

Men samtidigt som sjuksköterskorna ansåg sig ha ett utbildningsbehov belyste Hart och 

Mareno (2014) även att sjuksköterskorna såg svårigheterna med att lära sig det stora antalet 

kulturer och dess olika preferenser. Frågan ställdes huruvida det var realistiskt att de skulle 

förväntas lära sig om alla olika kulturer de dagligen möter. Det framkom även svårigheter 

med att utbilda personalen i varje kulturs preferenser både tidsmässigt men även på grund av 

den stora mängden information och kunskap som i detta fall skulle behövas. Sjuksköterskorna 

poängterade att det är bristen på resurser i form av tid, utbildning och pengar som utgjorde det  

största hindret för att utveckla och bevara sjuksköterskornas kulturella kompetens. En 

sjuksköterska poängterade även att det var svårt att hålla sig uppdaterad om förändringarna 

för varje specifik kultur. Blandningen av kulturer gjorde det svårt att bestämma exakt vad 

patienterna förväntade sig av vården. Watts, Meiser, Zilliacus, Kaur, Taouk, Girgis, Butow, 

Goldstein, Hale, Perry, Aranda & Kissane (2017) poängterar dock vikten av att 

sjuksköterskorna ska uppmärksamma det specifika hos varje patient. Detta undelättar ett 

individuellt vårdande oavsett kulturell bakgrund hos patienten och bidrar till minskad risk för 

generalisering inom kulturen (Watts et.al, 2017). 
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8:2 Kulturella olikheter 

Sammanfattningsvis visade vårt resultat att olika kulturer medför olika synsätt på sociala 

beteénden samt relationer. En del kulturer medför en mer utvidgad familj än vad vi i norden är 

vana vid och bidrar därmed till ett stort antal besökare hos patienten. Sjuksköterskorna 

upplevde sig stöta på problem i dessa fall då det upplevedes försvåra omvårdnaden av 

patienten.  Høye & Severinsson (2010) studerade sjuksköterskans erfarenhet av de anhörigas 

deltagande i omvårdnaden. Sjuksköterskorna var inte vana vid att de anhöriga tog en så stor 

del i omvårdnadsarbetet på sjukhuset och belyser detta som en positiv aspekt och att detta är 

en följd av det ansvar de känner för sina anhöriga. Det som orsakade en viss problematik var 

att konflikter uppstod. Detta ansåg sjuksköterskorna främst bero på patientens och de 

anhörigas kulturella normer och sjuksköterskans tradition i den kliniska verksamheten. Detta 

ansåg de kunde visa sig i bristande respekt samt kontroll för sjuksköterskan.  Debesay, 

Harsløf, Rechel och Halvard (2013) nämner vidare att detta kan påverka patientens 

tillfrisknande och rehabilitering. Sjuksköterskorna upplevde stora skillnader i synen på 

sjukdom och rehabilitering av patienten. Sjuksköterskorna ansåg sig ha skyldighet att så snart 

som möjligt aktivera patienten i rehabilitering för att återfå samt bibehålla fysiska förmågor 

och främja ett tillfrisknande. De fann emellertid ett annat synsätt hos andra kulturer då de 

istället hävdade att patienten skulle vila så mycket som möjligt under sjukdomen. 

  Sjuksköterskorna upplevde också att olika synsätt och sociala beteenden 

påverkade omvårdnaden av de andra patienterna. Besökarna Anhöriga respekterade inte 

besökstiderna och kom ofta i stora grupper. Det blev trångt i salen och de andra patienterna i 

samma rum blev störda och inte fick inte den vilan de behövde. Även anhöriga på besök till 

andra patienter på avdelningen blev drabbade då de inte fick det lugn och den vilan dem var i 

behov av. Sjuksköterskorna poängterade dock att de talade om för de större grupperna att de 

mer än gärna fick besöka patienten men att de fick göra de i mindre grupper. I vissa fall 

medtogs mat till patienten som de sedan förväntades få förvara i kylen på avdelningen, detta 

var inte tillåtet men respekterades sällan av de anhöriga. Det var o mycket starka dofter från 

maten som påverkade de andra som vårdades på avdelningen (Nielsen & Birkelund, 2009). 

  

8:3 Kommunikation 
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Sjuksköterskorna i studien poängterar att det mest grundläggande för att skapa en god 

kommunikation och således en bra vårdrelation mellan sjuksköterska och patient är mänsklig 

kärlek. Det utgör en vital grund när sjuksköterskan och patienten inte talar samma språk. Som 

sjuksköterska har man även en skyldighet att skapa en god vårdrelation med patienter. Det 

definierades som en relation där sjuksköterskan uppmuntrar, skapar en känsla av hopp hos 

patienter samt visar dem respekt, förtroende och motivation, det väcker en känsla av att 

sjuksköterskan bryr sig. Sjuksköterskorna poängterade därför vikten att i dessa fall göra 

ansträngningar och visa att deras vilja att kommunicera med patienterna, för då känner 

patienterna sig sedda och uppmärksammade trots att de inte kan tala eller förstå patientens 

modersmål (Hemberg &Vilander, 2017). Patientperspektivet hos sjuksköterskan  utgör även 

det en kvalifikation för en god vård med etisk  betydelse. Sjuksköterskorna som vårdar 

patienter måste vara tillgänglig för patientens egna teorier om dennes sjukdom och vad det 

innebär för patienten. Det är av störtsa betydelse att sjuksköterskan kan bemöta patientens 

livsvärld utan egna teorier och  visar för patienten att de är villiga att hjälpa och lyssna oavsett 

modersmål (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Høye och Severinsson (2010) belyser att sjuksköterskorna upplever 

kommunikationen viktig för relationen. De beskriver språkbarriären som det största hindret 

för att skapa en relation mellan sjuksköterskan och patienten (Høye & Severinsson, 2010). 

Nielsen och Birkelund, (2009) beskriver även dem problematiken med språkbarriärer och 

belyser även att relationsskapandet tar längre tid vid kommuniktionssvårigheter mellan 

parterna. Detta är tid som påverkar andra patienter också och därmed bridrar till konsekvenser 

även i övriga relationer för sjuksköterskan.  

  Sjuksköterskorna kände sig hindrade i sitt bemötande då de kände att de inte 

kunde leverera informationen på rätt sätt. De kände att även kommunikationen till 

patienternas familjer och anhöriga blev lidande då informationen till dem blev hindrad då de 

inte förstod varandra vilket kunde medföra konsekvenser då det kan gälla eventuella risker för 

patienten (Watts, Meiser, Zilliacus, Kaur, Taouk, Girgis, Butow, Goldstein, Hale, Perry, 

Aranda & Kissane, 2017). Høye och Severinsson (2010) beskrev vidare att informationen 

förväntades ges på ett annat sätt än sjuksköterskorna var vana vid sedan tidigare. De upplevde  

att den mesta informationen förväntades ges till mannen i familjen eller en annan manlig 

familjemedlem som agerade familjens ledare. Vissa gånger ledde detta till direkt svåra 

kommunikationssvårigheter. Informationen överfördes direkt till mannen som sedan 

vidarebefordrade till de andra och utgav risker för missförstånd samt att den slutgiltiga 
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informationen kan ha blivit påverkad. Inom de kulturer som finns i norden är 

sjuksköterskorna vana vid att det är kvinnorna som ber om information och tar till vara på 

denna när de får den. Från det professionella perspektivet för sjuksköterskorna är det viktigt 

och nödvändigt att ge informationen och skapa förståelse hos de anhöriga. Innehållet i 

informationen kan dock vara komplicerad och kan skapa förvirring när den levereras på ett 

annat språk än modersmålet och sjuksköterskorna måste därför kontrollera vad patienten och 

familjemedlemmarna förstått utav informationen för att förhindra missförstånd och risker. 

Under de dagliga aktiviteterna är sjuksköterskorna då tvungna att förlita sig på den befintliga 

kommunikationen med familjemedlemmarna och patienten då tolk inte alltid är tillgängligt 

som hjälpmedel (Høye & Severinsson, 2010). Sjuksköterskorna ansåg att den försvårade 

kommunikationen bidrog till att även de fick svårt att få rätt information. De nämndes att 

detta bidrog till att sjuksköterskorna hade svårt att få en historia kring patienten samt att det 

påverkade deras bedömning. De beskrev det i vissa fall som att de fick gissa sig fram. Som 

exempel nämner de att missförstånd uppstod vid patienternas uttryck av smärta. Det är en 

komplex upplevelse då den är subjektiv och med språkbarriärer blev den svår att bedöma. 

Detta resulterade i att sjuksköterskorna kände en osäkerhet kring patientens smärta men även 

hur de skulle lindra den (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy,2013). 

  För att underlätta och i vissa fall möjliggöra kommunikation används olika 

verktyg.  Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2008) skrev att sjuksköterskorna ansåg att tolk 

var detta det bästa verktyget för att möjliggöra kommunikationen. Dock belyser de vikten av 

att tolken bör vara neutral. Dock kan tolkningsbehovet inte alltid uppfyllas på grund av 

bristande resurser. Anhöriga blir då ett alternativ som måste användas som tolkar i akuta 

situationer men även som en länk mellan sjuksköterskan och patienten. Tolken kan i dessa fall 

inte anses som neutral och de problem som uppstod var att de anhöriga tillskrevs dubbla roller 

samt de missförstånd som kunde uppstå under denna tvåvägskommunikation. De nämner 

vidare att den ickeverbala kommunikationen upplevdes vara ett nödvändigt verktyg i 

kommunikationen. Den beskrevs som ett sätt att visa värme och omtanke genom kroppsspråk  

och beröring och på så sätt ett komplement till bristande verbala kommunikationen mellan 

parterna. Detta resulterade i en bättre relation mellan sjuksköterskan och patienten (Perget, 

Ekblad, Enskär & Björk, 2008). Dahlberg och Segesten (2010) belyser även de vikten av det 

icke-verbala språket och hur detta inte minskar effekten av att kommunicera med patienten. 

Att som sjuksöterska kunna läsa pateineten och dennes budskap genom kroppspråk och 

beröring visar på en professionell vård. Det handlar om att se och bemöta patienten och 

dennes livsvärld oavsett om det handlar om verbal kommunikation eller icke-verbal 
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kommunikation (Dahlberh & Segesten, 2010). Dock innebär det även en del begränsningar 

med den icke-verbala kommunikationen och sjuksköterskorna poängterade att det bör 

användas med omsorg. Det beskrevs vidare att det upplevdes svårt att veta hur mycket av den 

ickeverbala kommunikationen som uppfattades korrekt av patienten samt att det lämnade 

mycket utrymme för missförstånd. Missförstånden kunde uppstå på grund av att den 

ickeverbala kommunikationen likväl skiljer sig mellan olika kulturer och kan istället för att 

uppfattas som värme och omtanke upplevas som stötande för patienten och därmed ge motsatt 

effekt för relationen (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008). Sjuksköterskorna upplevde 

även brister i deras förmåga att ge minoritetspatienter samma psykosociala stöd på grund av 

att det var svårare för dem att förstå och tolka de känslomässiga uttryck och signaler som 

visades. Detta bidrog till att sjuksköterskorna gav dessa patienter färre känslomässiga 

underökningar än övriga patienter (Watts, Meiser, Zilliacus, Kaur, Taouk, Girgis, Butow, 

Goldstein, Hale,Perry, Aranda & Kissane, 2017). 

  

9. Diskussion 

9:1 Metoddiskussion 

Valet av metod för studien föll på en litteraturstudie. I början av arbetet diskuterade 

författarna även andra metoder där bland annat kvalitativa intervjuer planerades. Kvalitative 

intervjuer ansågs vara relevanta till syftet så det belyser ett subjektivt ämne baserat på 

erfarenheter. På grund av den tidsbegränsningen som fanns för studien valdes det dock bort 

och en litteraturstudie motiverades på grund av detta. Det kommer ständigt ny forskning 

vilket innebär ett stort arbete för sjuksköterskan att hålla sig uppdaterad. Det finns därför ett 

behov av sammanställning av de olika fakta som finns (Forsberg & Wengström, 2013). Vi 

gjorde därför en litteraturstudie vilket ger en ny helhet av tidigare forskning som kan 

användas som vägledning i vårdarbetet. Denna vägledning leder i sin tur till en säkrare vård 

på grund av att reflektion och kritisk  

granskning av arbetet utförs (Friberg, 2006). Polit och Beck (2006) poängterar även att denna 

typ av studie kan ge inspiration till nya idéer till forskning. 

 Axelsson (2008) anser att både kvalitativa och kvantitativa studier bör finnas i 

en litteraturstudie för att ge olika perspektiv på de syftet som belyses. I sökningen och 

kvalitetsgranskningen av artiklarna var det slumpen som ledde till att vår studie enbart 

innehåller kvalitativa studier, detta bidrar till en djupare förståelse för människors erfarenheter 
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samt belyser ett flertal dimensioner av ett och samma fenomen. Det svarar även till vårt syfte 

och ger relevans till vår studie.  

En potentiell brist i studien som diskuterats mellan författarna är att de 

inkluderade artiklarna inte enbart belyser sjuksköterskors erfarenheter, upplevelser och 

attityder, utan även andra professioner inom. Detta innebär att studiens trovärdighet riskerar 

att bli lägre på grund av att syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser. 

Författarna har dock noggrant valt ut de delar av artiklarna som kommer ifrån 

sjuksköterskornas delaktighet. Resultatet skiljde sig inte åt mellan professionerna och visar på 

en överförbarhet från vår studie till olika professioner inom vården och omvårdnaden av 

patienter. Samtliga av artiklarna studerar erfarenheter från både män och kvinnor i blandade 

åldrar vilket även det bidrar till en överförbarhet mellan en större grupp. Artiklarna är främst 

relaterade till Europa med få undantag från andra delar av västvärlden, vilket ger en geografik 

överförbarhet till anknutna länder till europa.    

 

9:1:1 Sökningsförfarande 

Ett potentiellt syfte lyftes fram i oktober 2018 och sökningar gjordes för att se om de 

genererade tillräckligt med material att arbeta med. Studiens syfte har under arbetets gång 

ändrats flera gånger från det ursprungliga efter vad som framkom i det analyserade materialet. 

Syftet anses vara uppfyllt då sjuksköterskors erfarenheter där attityder och upplevelser 

uppenbarades i resultatet. För att få fram relevanta artiklar och samtidigt inte gå miste om 

relevant information gjordes sökningen så systematiskt som möjligt. Sökningen var svår och 

de sökningar som gjordes gav irrelevanta resultat samtidigt som många artiklar kom utanför 

sökningen. Sökningarna gav även ett stort antal träffar trots olika sökningar med booleska 

operatorerna OR och AND samt trunkeringar som i enlighet med Kristensson (2014) ska 

optimera sökningen. Några artiklar hittades av den anledningen  

genom relevanta artiklars referenslistor via manuella sökningar, detta försvaras av att de 

adderade viktig fakta till vår studie. 

 

9:1:2 Inklusions och exklusionskriterier 

Alla artiklar som är inkluderade är begränsade till engelskt språk då detta behärskas av 

författarna. Språket kan ses som en svaghet i studien då felaktiga eller missvisande 

översättningar kan ha gjorts. Detta trots att lexikon användes frekvent som ett hjälpmedel vid 

utförandet och sammanställning av resultatet. Samt valde vi att begränsa våra resultat till 

artiklar skriva senast 2013 för att minska antalet träffar samt få relevant och aktuellt material. 
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De artiklar som är tillagda via manuella sökningar är äldre än fem år men inte äldre än tio år 

vilket är rekommendationen och därför inkluderades även dessa. Resultaten visade inte på 

några större olikheter då vår studie belyste erfarenheter och subjektiva upplevelser som inte 

ändras avsevärt med tiden.  

 

9:1:3 urval och kvalitetsgranskning 

På grund av ett stort antal träffar i vår sökning exkluderades ett större antal artiklar vid 

titelgranskning. Detta kan ha bidragit till att  relevanta artiklar exkluderades på grund av att 

inte alla abstract lästes. Kvalitetsgranskningen som gjordes var i enlighet med Willman, Stoltz 

& Bahtsevan (2006). Mallen var enkel att arbeta utefter samt var lämplig för studien. 

Kvalitetsgranskningen gjordes av båda författarna var för sig som sedan utgjorde en 

disskussion mellan parterna. Detta kan bidra till att öka tillförlitlighet i studien (Kristensson, 

2004) Utav artiklarna som granskades fick alla hög kvalité och därmed inkluderades alla 

artiklar. På grund av att samtliga artiklar fick hög kvalité behövdes ingen övervägning att 

exkludera någon. I enlighet med Kristensson (2014) ansåg vi att artiklarna i studien skulle ha 

tillräckligt hög kvalité för att därmed öka hala studiens kvalité.  

.  

9:1:4 Analys 

Artiklar som inkluderades har i enlighet med Kristensson (2014) analyserats och avsett att 

välja goda meningsbärande enheter som är relevanta för studien och syftet. Dessa har sedan 

utgjort uppbyggnaden i vårt resultat. I vår studie var motivationen att göra en så noggrann 

analys efter dessa kriterier som möjligt då Pilot och Beck (2006) beskriver att i en kvalitativ 

analys ska en logik framkomma där de olika delarna i studien utvecklas till en ny helhet. En 

väl genomförd analys höjer därmed studiens validitet. Artiklarna vi inkluderade hade liknande 

fokusområden och resulterade i att detta kom att bli trovärdigt men även något smalt. 

Resultatet av analysen blev därför endast tre kategorier och inga subkategorier då de belyste 

samma fokusområden i samtliga artiklar.  

 

9:1:5 Etiskt övervägande  

Artiklarna som inkluderades i studien har goda etiska förhållningssätt. Alla artiklar har inte 

blivit granskade av etisk kommitté, i dessa fall har vi ingående granskat deras 

forskningsetiska aspekter. Willman et. al (2006) menar på att all vetenskaplig forskning ska 

bedrivas objektivt. Vår strävan i studien var att förhålla oss objektiva till det material vi fann 

och inte låta vår förförståelse av ämnet kulturell vård inverka på det resultat som arbetades 
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fram. Detta gjordes genom att medvetandegöra vår förförståelse i så stor utsträckning som 

möjligt, genom diskussioner samt att beakta noggrannhet för att inte förvränga material och 

förhålla oss till sanningen.  

 

9:2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att studera sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnadssituationen då 

patienten har en annan kulturell bakgrund. Resultatet påvisade en stor brist på kunskap hos 

sjuksköterskor av att vårda patienter med en annan kulturell bakgrund. Det framkom känslor 

av främst negativ karaktär som påvisade problem. De negativa upplevelserna hade sin grund 

främst i att det inte fanns rätt kunskap bland sjuksköterskorna vilket härledde till känslor av 

stress och oro över att göra fel. Situationen bidrar inte endast med stress och missnöje för 

sjuksköterskan utan påverkar även patienterna och deras upplevelse. Utbildning har 

poängterats som det största behovet och deltagarna i Hamilton och Essat (2008) studie 

poängterar att en rätt och väsentlig sådan ger sjuksköterskorna möjlighet att förstå 

patienternas övertygelser och därmed kunna bemöta dem bättre. Hamilton och Essat (2008) 

menar att ett respektfullt bemötande i vården är ett krav. Campinha- Bacuote och Munoz 

(2001) beskriver även de om hur det finns ett direkt förhållande mellan kultur och hälsa och 

beskriver även kultur som den mest inflytelserika faktorn. Kulturell medvetenhet och 

fördjupad utforskning av de egna kulturella fördomarna och antaganden. De poängterar att 

utan denna medvetenhet finns det en risk för att man försöker påverka den andra partens tro 

och värderingar för att implementera sina egna. Därför menar Sargent, Sedlak & Martsolf 

(2005) att kulturkunskap bör införas i sjuksköterskestudenternas läroplan där belyser effekten 

av självuppskattning och reflektion som inlärningsmetod.  I läroplanen skulle 

självuppskattning och reflektion beaktas som bra inlärningsstrategier(Sargent, Sedlak & 

Martsolf, 2005). Av egna erfarenheter i vår studietid anser vi att för lite av detta lärs ut. 

Osäkerhet kan lätt uppstå när man är osäker i sin roll som sjuksköterska samt saknar 

utbildning i hur man bemöter minoriteter.  

Dahlberg och Segesten (2010) tar upp ämnet livsvärld och definierar som den 

verklighet som en individ lever i. I en relation mellan sjuksköterska och patient är det viktigt 

att vara öppen och följsam för att skapa förståelse, detta är extra viktigt när patienten och 

sjuksköterskan inte delar kulturell bakgrund och är i behov av ökad förståelse.  

De belyser även att sjuksköterskor har en utgångspunkt att möta patienten som en livsvärld 

och levd kropp och även efterfråga hur det känns för den enskilde individen de vårdar. Detta 
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anser författarna av denna studie som en optimal grund för vårdandet. Det en mycket viktig 

del i vårdandet att se till just den patient som vårdas och att denne inte upplever samma som 

andra patienter med samma sjukdom eller symptom.  Alla vi möter har en individuell 

livsvärld. Det är som sjuksköterska viktigt att beakta och inte vårda med förförståelse om att 

alla patienter med samma sjukdom upplever detta lika. Dahlberg & Segesten (2010) skriver 

också om hur viktigt det är som sjuksköterska att lyssna på sin patient även om det som sägs 

verkar konstigt eller osannolikt. Här anser också författarna av uppsatsen att det är viktigt att 

lyssna försöka förstå och visa en öppenhet för förståelse mot den patient sjuksköterskan 

vårdar. Vi alla har en bakgrund helt olik någon annan och även om det patienten berättar 

verkar otänkbart kan du som sjuksköterska inte bedöma hans eller hennes historia utan skall 

vårda med en öppenhet utan egna teorier. Detta anser författarna som en mycket viktig del i 

vårdandet då vi idag lever i ett samhälle som genomsyras av förförståelser och egna teorier. 

Dessa får inte påverka i vårdandet av alla de patienter som behöver vård oavsett från vilken 

kultur, religion eller bakgrund de har.  

Sjuksköterskor har även dem attityder, värderingar och uppfattningar om 

kulturella möten likt andra människor i samhället. De upplever tyvärr många kulturella möten 

som negativa, vilket härleder till generaliserande uppfattningar. Vi anser det viktigt att 

poängtera att attityder har sin grund i varje enskild individ och en generalisering av dessa ger 

en felaktig bild. Negativa attityder tar energi och uppmärksamhet från sjuksköterskan och det 

bör därför eftersträvas att vård ska genomsyras av förståelse och respekt. Det ska innefatta en 

öppenhet mot patienten samt en tolerans inför det som patienten åskådliggör för  

sjuksköterskan trots att det kan uppfattas främmande för sjuksköterskan. Detta bidrar till en 

stärkt möjlighet för en sjuksköterska-patientrelation.  

Resultaten belyser även de språkbarriärer som upplevdes. Sjuksköterskorna 

poängterade att detta tar mer tid för sjuksköterskorna vilket bidrog till mer stress för dem samt 

påverkade tiden de hade för de andra patienterna. Det utgav även en ökad risk för 

misstolkningar mellan parterna. En negativ upplevelse för patienten menar Hanssen (2007) 

uppkommer om patienten i fråga inte förstår vad som händer eller blir missförstådd vilket kan 

leda till en negativ självbild och otrygghet.  Detta kan motverkas bland annat genom att 

eftersträva en sjuksköterska-patientrelation för att då vidare motverka ett vårdlidande för 

patienten.  Bristerna som framkommer i vår studie har sitt ursprung både i utbildningsbehov 

samt på arbetsplatserna. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) menar även de att 

patienten har rätt till individuellt anpassad information. Därmed måste 

informationsöverföringen vara anpassad. För att överkomma dessa barriärer använde sig 
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sjuksköterskorna av olika hjälpmedel, bland annat tolk som även var det mest framträdande. 

Dock framkom det likväl i studien att behovet av tolk ökar men inte kan tillfredsställas som 

önskat. Detta på grund av att en tolk inte fanns tillgänglig likaväl som att det var brist på 

rutiner. Många gånger ersattes en tolk från sjukhuset med patientens anhöriga. Detta kan 

såklart bidra till en trygghetskänsla för patienten då relationen mellan dem redan finns. Dock 

finns det risk att kommunikationen genomgår ett oönskat filter på grund av att personliga 

åsikter hos den anhöriga kan speglas. Relationen mellan patienten och den anhöriga kan 

därför styra vilka ord når fram i konversationen, vilket kan leda till missförstånd samt att den 

information som delas i konversationen inte når fram. 

 Vidare beskriver Dahlberg och Segersten (2010) om den verbala 

kommunikationen och hur denna styr möten i vården och att det är en viktig del i den 

mänskliga kommunikationen. Men då det fokuseras på just den verbala kommunikationen har 

den icke-verbala kommunikationen fallit bort. Med icke-verbal kommunikation menas 

exempelvis ansiktsuttryck, ögonkast och ögonkontakt eller gester med kroppen och/eller 

händer. Vi författare till denna studie anser att dessa icke-verbala kommunikationssätt ibland 

kan upplevas och betyda mer för patienten än det som sägs i ord. Med en gest som en klapp 

på axeln, en hand att hålla i eller ögon som visar på medkänsla kan patienten uppleva en 

annan trygghet och att någon faktiskt bryr sig om denne individ och ser denne för den han 

eller hon är, oavsett bakgrund eller kultur. Det är också något som vi tycker är viktigt inom  

vårdandet och att de som arbetar som sjuksköterskor ska ha kunskapen att se detta. Vi har 

också en åsikt om att detta hänger samman med det som Dahlberg och Segesten (2010) 

skriver om där sjuksköterskor inte klarar av att möta en patients livsvärld. Dessa 

sjuksköterskor anses vara oprofessionella, vilket vi instämmer med. Att vårda med livsvärlden 

som grund och ha en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskan och patienten visar på en 

professionell vård som grundas i livsvärldsperspektiv där fokus är att lindra lidande och 

välbefinnandet stärks (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta håller vi med om och tycker också 

hör ihop med det vi nämnt innan om den icke-verbala kommunikationen. Att som 

sjuksköterska kunna vårda med livsvärlden som grund men också ta hjälp av de icke-verbala 

kommunikationssätten som beskrivs visar på stor och professionell kunskap. 

I bakgrunden nämns det att hade de anhöriga hade ett kollektivistiskt synsätt och 

sjuksköterskorna samt många övriga patienter hade ett individualistiskt synsätt och 

sjuksköterskorna hade erfarenheter av att det kunde försvåra såväl relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten men även försvåra vården. Hanssen (2007)  menar att när dessa 

sjuksköterskor vårdar olika patienter, en med ett kollektivistiskt synsätt och andra patienter 
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med ett individualistiskt synsätt, är det förståeligt att svårigheter i att tillfredsställa alla behov 

kan uppstå (Hanssen, 2007). Sjuksköterskorna upplevde den stora familjen som en 

stressfaktor i vårdsituationen. De uttrycke känslor så som frustration då de upplevde en brist 

på respekt gentemot dem. Sjuksköterskorna understryker i studien av Høye, och Severinsson 

(2008) att alla människor ser sig själva som vanliga och har egna normer vilket bidrar till att 

man ser andra som avvikande från dessa (Høye & Severinsson, 2008). Vi ser dock att man 

som sjuksköterska kan med en mer optimistisk syn på familjens involvering få information 

som annars inte når fram och kan därför ses som en resurs i arbetet. Organisationen har 

förbättringsmöjligheter samt ett ansvar att underlätta arbetet och de över är de stora salarna på 

vårdavdelningarna ses som en faktor som försvårar för sjuksköterskorna som vill 

tillfredsställa alla patienters behov. Det blir svårt att avskilja en patient från de övriga i salen 

och de påverkas av varandra.  En lösning skulle istället kunna vara större besöksrum då 

förhoppningsvis alla får den gemenskap som de önskar utan att det direkt behöver påverka de 

övriga patienterna i salen. 

 

10. Kliniska implikationer 

Vi vill belysa vikten av att utveckla utbildning inom området då det i resultatet framkom 

olikheter som finns mellan olika grupper av människor och hur dessa påverkar i omvårdnaden 

av patienterna. Cortis (2000) menar att det finns ett behov av forskning om hälsan, och behov 

för etiska minoritetsgrupper. Detta behövs för de ska få  

en korrekt uppfattning om vården. Han poängterar även att det är en gemensam definition 

samt operationalism som saknas. Detta är kritiserat då den forskning som finns inte belyser de 

upplevelserna som grupperna själva har och bör därför behandlas med försiktighet gällande 

kategorier som rör sociala betydelser och roller (Cortis, 2000). Det ska finnas möjlighet 

till  diskussion och reflektion för att bli medvetna om förförståelse inför dessa relationer samt 

att detta är ett bra sätt att skapa ny förståelse och kunskap. För att ytterligare underlätta arbetet 

för sjuksköterskorna behövs även bättre rutiner. Till exempel för användandet av tolk, det 

behöver bli mer lätttillgängligt för att möjliggöra god kommunikation och bättre erfarenheter 

för både sjuksköterska och patient.  

 

 

11. Slutsats 
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Litteraturstudien visar att det finns problem som kan uppstå i omvårdnadssituationen med 

människor med annan kultur än sjuksköterskans egna. Dessa problem framkommer av 

sjuksköterskors egna erfarenheter. Problemen leder till negativa effekter för både patienterna 

och sjuksköterskan. Patientens samtliga behov blir inte uppfyllda och sjuksköterskans attityd 

skiner igenom i arbetet och kan direkt påverka patientens hälsa och välbefinnande. 

Sjuksköterskorna upplever känslor såsom oro och osäkerhet vilket leder till en arbetssituation 

som de inte trivs med. Erfarenheterna hos sjuksköterskorna visade på bristande kunskap, samt 

problematik med språkbarriärer som utgjorde risker för missförstånd och svårigheter vid 

relationsskapande. Det upplevdes också uppstå konflikter på grund av olika synsätt, till 

exempel patientens utvidgade familj som både upplevdes skapa problematik i 

omvårdnadssituationen, vara tidskrävande samt ett störningsmoment för övriga personer på 

avdelningarna. Positiva känslor hos sjuksköterskorna var antingen få eller mindre studerat då 

majoriteten av de erfarenheter vi studerade var av negativ karaktär. De positiva känslor vi 

fann i studien var huruvida familjen kunde bidra till positiva känslor för patienten samt ses 

som en tillgång i vården med både information samt en hjälpande hand vid omvårdnaden. 
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Beskrivning av studien, t.ex. metodval………………………………………………………………...  
 
Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej 

 
Patientkarakteristiska   

 Antal………………………………………………........................................................ 
Ålder……………………… 
Man/Kvinn.. 

Är kontexten presenterad?   Ja Nej Vet ej 

 
Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 
 
Urval 
- Relevant?    Ja Nej Vet ej 
- Strategiskt?    Ja Nej Vet ej 
 
Metod för 
- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 
- Datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 
- Analys tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 
 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej 
- Råder datamättnad?   Ja Nej Vet ej 
- Råder analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 

 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande till 
en teoretisk referensram?   Ja Nej Vet ej 
- Genereras teori?   Ja Nej Vet ej 

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

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra  Medel   Dålig 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
Granskare (sign.)……………………………………………………………………………………... 
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Bilaga D 
Artikelmartris 
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Författare/år/Land Tidskrift & 

Titel 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Debesay, J., 

Harsløf, I., Rechel, 

B., & Vike, H. 

(2013). 

 

 

Norge  

Journal of 

Advanced 

Nursing, 68(1), 

2107-2116. 

 

Facing 

diversity under 

institutional 

constraints: 

challenging 

situations for 

community 

nurses when 

providing care 

to ethnic 

minority 

patients. 

 

 

Syftet var att utforska de 

utmaningar som 

sjuksköterskor står inför 

när de vårdar etniska 

minoritets patienter i 

hemmet. 

 

Studien genomfördes med 

nitton sjuksköterskor i 

norska 

hemsjukvårdsdistrikt som 

hade en stor andel 

minoritets patienter. 

Uppgifterna samlades in 

under 2008. 

 

Kvalitativ studie 

baserad på en 

hermeneutisk metod 

Den största andel 

sjuksköterskor 

stötte på 

utmaningar på 

grund av bristande 

erfarenhet av att 

vårda individer från 

andra kulturer. Det 

kommer fortsätta ge 

problem om inte 

lämpliga 

träningsåtgärder 

ges. 

 

13/14 = Hög 

kvalite.   

 

innehåll av teoretisk 

referensram saknas.  

 

Godkänd av norska 

socialvetenskapliga 

datatjänster. Även 

tillstånd av 

myndigheter i alla 

deltagares 

stadsdelar. 

 

Hart, P.L., & 

Mareno, N. (2014).  

 

USA 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

23(15/16), 

2223-2233 

 

Cultural 

challenges and 

barriers through 

the voices of 

nurses. 

 

 

Syftet var att upptäcka 

och beskriva utmaningar 

och barriärer som 

uppfattats av 

sjuksköterskor för att 

erbjuda kulturell 

kompetens av vårdandet i 

mötet med olika 

patientpopulationer. 

 

 

Sjuksköterskor 

rekryterades i en sydostlig 

stat i USA. 

Forskningsundersökningar 

skickades till 2000 

sjuksköterskor i hela staten 

med hjälp av en stratifierad 

provtagningsmetod. 

 

Kvalitativ. Med 

beskrivning av 

tematisk analys. Den 

kvalitativa delen av 

studien var en del av 

en större 

forskningstudie som 

använde sig av 

prospektiv, tvärsnitts 

och beskrivande 

undersökning. De 

som deltog svarade 

på öppna frågor. 

 

Trehundra och 

sjuttiofyra 

sjuksköterskor 

deltog i studien. Tre 

teman framkom av 

den kvalitativa 

beskrivningen: stor 

mångfald , brist på 

resurser och 

fördomar 

12/14 = Hög 

kvalite.  

 

Framkom ej om 

etisk granskare. 

Innehåller ingen 

teoretisk 

referensram. 
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Hemberg, J.A.V., & 

Vilander, S. (2017).  

 

Finland 

Scandinavian 

Journal of 

Caring  

Sciences, 31(4), 

822-829. 

 

Cultural and 

communicative 

competence in 

the caring 

relationship 

with patients 

from another 

culture.  

 

 

Syftet är att upptäcka en 

ny förståelse mellan 

sjuksköterskor och 

patienter när dessa inte 

talar samma språk 

Studien använde en 

hermeneutisk metod. 

Materialet samlades in 

genom frågeformulär med 

åtta sjuksköterskor och två 

vuxna från en annan 

kultur.  

Kvalitativ Grunden för en 

omsorgsfullt 

vårdande är 

mänsklig kärlek 

eftersom detta når 

ut över de 

kulturella skillnader 

och gränser. 

Integriteten är 

avgörande för 

respekt och de 

andliga behoven 

som finns i andra 

kulturer. 

Bekräftelse för 

närvaro är 

nödvändig för 

gemenskap och 

kreativitet och mod 

för kommunikation 

och ständig 

information för att 

skapa förtroende i 

vårdrelationen 

14/14 = Hög 

kvalite. 

 

Granskad och 

godkänd av Etisk 

kommité i 

sjukhusorganisation, 

Finland. 

Høye, S., & 

Severinsson, E. 

(2010).  

 

Norge 

Journal Of 

Advanced 

Nursing, 66(4), 

858–867.  

 

Professional 

and cultural 

conflicts for 

intensive care 

nurses.  

 

Syftet var att undersöka 

intesivvårdsjuksköterskors 

erfarenheter av konflikter 

relaterade till praktiska 

situationer i mötet med 

olika kulturella familjer 

av kritiskt sjuka patienter. 

 

 

Sexton sjuksköterskor 

deltog i flerstegs 

forskningsintervjuer som 

genomfördes från oktober 

2005 till juni 2006. 

Analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

. 

Kvalitativ Sjuksköterskor 

behöver förhandla 

med kulturellt olika 

familjemedlemmar 

för att hantera 

konflikter. I deras 

möten med sådana 

familjer bör de 

skapa en balans 

mellan 

etnocentricitet och 

kulturell känslighet. 

13/14 = Hög 

kvalite.  

 

Teoretisk 

referensram saknas.  

 

Granskad av 

regionala komittén 

för medicinsk 

forskningsetik i 

Norge. 
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En innebörd för 

övning är att öka 

sjuksköterskans 

kompetens vid 

bedömning av 

mångfald. 

 

Markey, K., Tilki, 

M., & Taylor, G. 

(2017).  

  

Ireland 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 27, 

259-268.  

 

Understanding 

nurses' 

concerns when 

caring for 

patients from 

diverse cultural 

and ethnic 

backgrounds. 

Syftet var att utforska 

erfarenheterna från 

sjuksköterskestudenter 

och kvalificerade 

sjuksköterskor med att ta 

hand om patienter med 

olika kulturella 

bakgrunder i region 

Ireland. 

 

Forskningsgrupper (n=10) 

och individuella intervjuer 

(n=10) genomfördes med 

studenter och kvalificerade 

sjuksköterskor i region 

Ireland. 

 

Kvalitativ 

beskrivande design 

som antog 

principerna för en 

klassisk grundad 

teoriinriktning 

användes. 

Osäkerheten var 

den största 

osäkerheten som 

uppstod. Känslor av 

tvekan och hur 

agerandet skulle 

utföras påverkades 

också av bristande 

kunskap, 

medvetenhet och 

etiska övertygelser i 

kulturer 

 

 

 

12/14 = Hög 

kvalite.  

 

Framgår inte om 

etisk granskning. 

Innehåller ingen 

teoretisk 

referensram.   

McCarthy, J., 

Cassidy, I., Graham, 

Margaret, M & 

Tuohy, D. 

(2013) 

 

Ireland 

British Journal 

of Nursing 

22(6): 335-339 

 

Conversations 

through barriers 

of language and 

interpretation 

 

Syftet i denna forskning 

var att beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av 

språkbarriärer och 

användningen av tolkar 

inom 

sammanhang av en 

utvecklande vårdmiljö i 

Irland. 

 

Sju studenter frivilliga att 

delta och arbetande inom 

omvårdnad i olika miljöer 

inom hälsovården inom 

sydvästra delen av Irland 

och hade olika längder av 

yrkeserfarenhet, allt från 3 

år till 30 år. 

Fem var allmänna 

sjuksköterskor och två va 

r psykiatriska 

sjuksköterskor. Fem 

deltagare var kvinnliga och 

två var män. 

. 

Kvalitativ med 

halvstrukturerade 

intervjuer. 

Kommunikation 

med människor 

som inte delar 

samma första 

Språket är 

utmanande, särskilt 

deltagarna 

(sjuksköterskor) var 

oroade över sin 

förmåga att göra en 

omfattande 

bedömning 

som i sista hand 

utgör grunden för 

11/14 = Hög kvlité. 

 

Ingen teoretisk 

referensram 

framgick i artikeln.  

 

Ingen teori 

framgick. 

 

Etisk resonemang 

saknas.  

 

Etiskt godkännande 

beviljades av 
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kvalitetsvård. 

Vidare 

utbildning krävs för 

att främja kulturellt 

lämplig vård. Där 

är ett behov av 

ökad diskussion 

mellan 

sjuksköterskor och 

tolkar till att 

maximera 

kommunikationen 

med patienterna 

 

 

 

University of 

Limerick 

forskningsetiska 

kommittén. 

 

Nielsen, B., & 

Birkelund, R. 

(2009).  

 

Danmark 

 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring 

Sciences, 23(3), 

431-437.  

 

Minority ethnic 

patients in the 

Danish 

healthcare 

system - a 

qualitative 

study of nurses' 

experiences 

when meeting 

minority ethnic 

patients 

 

Syftet med studien va att 

skaffa kunskap om 

fenomen som finns i 

sjuksköterskans möte med 

minoritets etniska 

patienter och på så sätt 

bidra till att utveckla en 

professionell grund för 

kompetent omvårdnad 

 

 

 

Intervjuer genomfördes 

med fyra sjuksköterskor på 

ett sjukhus kombinerat 

med observationer. Dessa 

analyserades enligt 

fenomenologi 

 

Kvalitativ. Baserad 

på fenomenologi. 

. 

 

 

Uppmärksammande 

svårigheter som 

visades var 

svårigheter med att 

kommunicera, 

etniska smärtor och 

etnisk matkultur 

och samhälle. 

 

12/14 = Hög 

kvalite.  

 

Etisk gransknings 

komiteé framkom 

ej.  

Ingen teoretisk 

referensram. 
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Pergert, P., Ekblad, 

S., Enskär, K., & 

Björk, O. (2008). 

 

Sverige 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing, 12(1), 

35-43 

 

Bridging 

obstacles to 

transcultural  

caring 

relationships – 

tools 

discovered 

through 

interviews with 

staff in 

pediatric 

oncology  

care. 

 

Syftet var att få kunskap 

om hur vårdpersonal 

hanterar att lösa problem 

med transkulturella 

vårdrelationer. 

 

 

Deltagarna valdes efter 

tillgänglighet och efter 

kunskap i ämnet. Det var 

35 vårdare inom 

barnonkologisk vård som 

deltog i studien. 

 

Kvalitativ metod med 

en jämförande ansats. 

Fem 

fokusgruppsintervjuer 

och fem 

kompletterande 

intervjuer 

genomfördes 

 

 

Överbryggande 

användes för att 

överkomma 

svårigheter i den 

tvärkulturella 

vården. Olika 

verktyg kan 

användas, ex. 

kommunikativa, 

tvärkulturella och 

organisatoriska 

verktyg. Oförmåga 

att använda 

verktygen kan leda 

till orättvis vård 

 

 

13/14 = Hög 

kvalite.  

 

Tydligheten i 

urvalet var inte de 

mest gynsamma. 

 

 

Watts, K.J., Meiser, 

B., Zilliacus, E., 

Kaur, R., Taouk, 

M., Girgis, A., 

Butow, P., 

Goldstein, D., Hale, 

S., Perry, A., 

Aranda, S.K., & 

Kissane, D.W. 

(2017).  

 

Australien 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing: The 

Official Journal 

Of European 

Oncology 

Nursing 

Society, 26, 83-

90 

 

Communicating 

with patients 

from minority 

backgrounds: 

Individual 

Syftet var att identifiera 

onkologiska 

sjuksköterskor 

individuella erfarenheter 

och utmaningar i 

kommunikation med 

patienter från 

minoritetsbakgrund 

 

Totalt trettioåtta deltog i 

studien, 21 

onkologiskasjuksköterskor, 

12 medicinska onkologer 

och 5 strålkliniker. De 

intervjuades individuellt 

eller i forskningsgrupp om 

deras erfarenhet av att 

kommunicera med 

patienter med 

minoritetsbakgrund. 

 

Kvalitativ studie. Största delen av 

deltagare (82%) 

kände varierande 

grad av osäkerhet 

med att vårda 

minoritetspatienter. 

Största hindret var 

kommunikationen. 

Det uppfattades att 

patienter från annan 

kultur fick mindre 

stöd känslomässigt. 

De upplevde också 

en obalans med 

patientens 

självständighet med 

de kulturella 

skillnader och 

familjens roll i 

13/14 = Hög 

kvalite.  

 

Teoretisk 

referensram finns ej.  

 

Granskad och 

godkänd av 

mänskliga 

forskningsetiska 

komiteén vid 

University of New 

South Wales 
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challenges 

experienced by 

oncology health 

professionals 

vårdandet. Grunden 

för en omsorgsfullt 

vårdande är 

mänsklig kärlek 

eftersom detta når 

ut över de 

kulturella skillnader 

och gränser. 

Integriteten är 

avgörande för 

respekt och de 

andliga behoven 

som finns i andra 

kulturer. 

Bekräftelse för 

närvaro är 

nödvändig för 

gemenskap och 

kreativitet och mod 

för kommunikation 

och ständig 

information för att 

skapa förtroende i 

vårdrelationen. 

 

 



1 
 



2 
 



3 
 

Bilaga E 

Exempel på analys 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

Høye & 

Severinss

on 

Språkbarriären 

upplevdes som 

den mest negativa 

påverkan på 

relationen 

Språkbarriären 

påverkar relationen 
negativt 

Skillnader i 

språket 

påverkar 

relationen 

Negativ 

påverkan på 

relationen 

Relation 

 
Sjuksköterskor 

talade om 

svårigheten att 

skapa en 

relation  till 

patienter och få 

förtroende.. En 

sjuksköterska 

delade, "Den 

största 

utmaningen är 

språket. 

Svårt att skapa en 

relation på grund av 

språkbarriärer då de 

inte talar samma 

språk 

Kunde inte 

skapa en 

relation på 

grund av 

olika språk 

Svårt att 

skapa en 

relation 

 
Sjuksköterskorna 

upplevde 

att  ickeverbal 

kommunikation 

var ett verktyg 

som 

kompletterade 

den den bristande 

kommunikationen 

...resulterade i 

en  bättre relation 

Ickeverbal 

kommunikation för 

att överkomma 

bristande verbal 

kommunikation och 

således underlätta 

relationen 

Sjukskötersko

rna använder 

verktyg för 

att 

kommunicera 

och skapa 

relationer 

Underlätta 

relationsskapa

nde 

Debesay, 

Harsløf, 

Rechel & 

Vike 

 Rädsla för 

misstag eller 

orsakande brott 

när de gav 

intimvård till 

etniska 

minoritetspatiente

r beskrivs som 

stora 

utmaningar… I 

vilket fall kan jag 

vara osäker på 

om han tycker att 

det är okej… Hur 

känner han sig 

verkligen om de 

saker jag gör? 

Osäkerhet inför att 

göra fel vid vård av 

människor med en 

kultur som känns 

främmande.  

Osäkerhet i 

omvårdnaden 
Osäkerhet Hinder i 

omvårdnad 

 
De typer av 

kritiska 

situationer som 

framkom av 

intervjuerna 

visade att 

sjuksköterskorna 

saknade 

Brist på kunskap 

framkom i kritiska 

situationer. 

Personalens tidigare 

erfarenhet var 

inkonsekvent 

Tidigare 

erfarenheter 

var bristande 

och 

inkonsekvent 

i andra 

kulturer.   

Brist på 

kunskap 
Kulturell 

kompentens 
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erfarenhet och 

kunskap om 

etniska 

minoritetspatiente

r. Deras tidigare 

erfarenheter 

tycktes vara 

inkonsekventa 

med 

minoritetspatiente

rnas 

förväntningar.  
En annan 

situation som 

ansågs särskilt 

svår var relaterad 

till att träna för att 

behålla eller 

återfå fysiska 

funktioner. … 

sjuksköterskor 

skyldiga att gå in 

i den aktiva fasen 

av rehabilitering 

så snart som 

möjligt efter en 

stroke. De fann 

emellertid att 

minoritetspatiente

rna och deras 

släktingar 

föredrar så lite 

aktivitet som 

möjligt under 

sjukdomen 

Skillnader i kulturen 

upplevdes skapa 

svåra situationer i 

omvårdnaden. 

Berodde olika 

förväntningar och 

synsätt av 

omvårdnaden.  

Svåra 

situationer 

upplevdes 

uppstå när 

olika synsätt 

och 

värderingar 

möttes 

Olika 

förväntningar 

och synsätt 

Hinder i 

omvårdnaden 

Hart & 

Mareno 

Sjuksköterskor 

talade om det 

stora antalet 

kulturer och 

svårigheten att 

lära sig kulturella 

preferenser från 

så många olika 

kulturer. …Den 

största 

utmaningen enligt 

min åsikt… är att 

det finns så 

många olika 

kulturer. Därför 

överlappar många 

kulturer och 

etniska grupper 

Svårt att lära sig alla 

kulturers egna 

preferenser i 

omvårdnaden då de 

är många och 

överlappar varandra.  

För många 

kulturer ger 

brist på 

kompetens, 

för många 

preferenser 

att kunna 

Svårt att 

bibehålla 

kulturell 

kompetens.  

Kulturell 

kompetens 

 
Sjuksköterskor 

talade om bristen 

på resurser att 

lära och 

tillhandahålla 

kulturellt lämplig 

vård. Tid, pengar 

Svårt att lära sig om 

de olika kulturerna 

på grund av 

bristande resurser 

Bristande 

resurser ger 

brist på 

kulturell 

kompetens 

Brist på 

kulturell 

kompentens 

Kulturell 

kompetens 
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och brist på 

utbildning 

betraktades som 

viktiga hinder för 

att tillhandahålla 

kulturellt 

kompetent vård  
Språkbarriärer 

var en annan 

utmaning för 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor 

talade om 

svårigheten att 

skapa en relation 

till patienter och 

få förtroende 

inom relationen 

Språket utgjorde en 

barriär för relationen 

mellan 

sjuksköterskan och 

patienten 

Språkbarriäre

r försvårade 

relationen 

och 

förtroendet 

Språkbarriär 

hindrar 

relation 

Relation 

Hemberg 

& 

Vilander 

Det betydde att 

sjuksköterskor 

behöver mod till 

att vara kreativa 

och använda 

personliga 

färdigheter som 

konst för att 

förbättra 

kommunikationen 

med 

patienterna… 

subkategorier: 

Kommunikation 

genom 

ansiktsuttryck 

och gester, 

Kommunikation 

genom bilder 

Finns ett behov av 

mod och kompetens 

för att använda 

personliga 

färdigheter som 

kommunikationshjäl

pmel. 

Kommunikati

on genom 

ansiktsuttryck 

och gester, 

Kommunikati

on genom 

bilder 

Ickeverbal 

kommunikatio

n 

kommunikation 

Likup’e Sjuksköterskorna 

rapporterade att 

de 
kände sig 

oförmögna att 

tillhandahålla 

holistisk vård och 

utveckla 
terapeutiska 

relationer på 

grund av 

svårigheter 
i kommunikation.  

Språkbarriärer 

utgjorde svårighet att 

tillhandahålla god 

vård samt utveckla 

relationer med 

patienterna. Detta 

blev även  

Svårigheten 

att 

kommunicera 

försämrade 

vården och 

relationen 

Svårt att 

kommunicera 
Relation/kommunik

ation 

 
Studien 
betonade vikten 

av att införliva 
och utveckla 

kulturell kunskap 

i sjuksköterskans 
utbildning.. till 

exempel tillgång 

till 

Studien belyser 

vikten av utbildning, 

tillgång till 

språkkurser samt 

översättningstjänster 

för att överkomma 

språkbarriärerna 

Utveckla 

genom 

utbildning 

kulturell 

kompetens 

och språket  

Kulturell 

kompetens  
Kulturell 

kompetens 
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språkkurser och 

översättningstjäns

ter, 
för vårdpersonal 

 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

Marke

y, Tilki 

& 

Taylor 

Känslor av tvetydighet 

och osäkerhet uttrycktes 

konsekvent av både 

studenter och 

professionellt 

registrerade 

sjuksköterskor. Detta 

resulterade i infelningar 

av ångest och sårbarhet 

när de interagerade med 

patienter från olika 

kulturer... 

Känslor av 

osäkerhet 

uttrycktes av 

studenter och 

professionellt 

registrerade 

sjuksköterskor. 

Detta ledde till 

ångest och 

sårbarhet i 

vårdandet med 

patienter från 

olika kulturer.  

Osäkerhet i 

vårdandet med 

patienter från 

annan kultur. 

Osäkerhet.  Hinder i 

omvårdnade

n.  

 
Obehaget i samband 

med att fråga patienten 

om sina kulturella och 

religiösa bakgrunder var 

konsekventartikulera. 

Det var en känsla att när 

osäkerhet upplevdes 

under sådana 

omständigheter kunde 

deltagarna inte klargöra, 

fråga frågeställningar 

eller erkänna 

kunskapsbegränsningar.

..undran att ställa frågor 

på grund av rädsla för 

att exponera sin brist på 

kunskap. 

En känsla av 

osäkerhet, obehag 

och kunskapsbrist 

i samband med 

att behöva fråga 

patienter från 

annan kultur om 

deras religiösa 

bakgrunder.   

Osäkerhet i 

vårdandet med 

patienter från 

annan kultur. 

Brist på kulturell 

kompetens.  
Kulturell 

kompetens.  

Nielsen 

& 

Birkelu

nd 

När man diskuterar 

svårigheter i 

kommunikationen, är 

sjuksköterskorna 
uttrycka att många 

minoritets etniska 

patienter inte talar eller 
förstå danska, vilket 

anses vara ett stort 

problem. 

Ett stort problem 

för 

sjuksköterskorna 

är när patienter 

från annan kultur 

inte pratar eller 

förstår språket.  

Kommunikation

sbrist.  
Språkbarriären 

hindrar relationen.  
Kommunika

tion.  

 
Dessutom påpekar 

sjuksköterskan att när 
patienter inte talar 

danska, spenderar hon 

mest sina resurser på 

språkbarriärer och 

samtidigt  

Mindre tid ges till 

andra patienter då 

sjuksköterskan 

måste lägga mer 

tid på de patienter 

där språkbarriärer 

finns.  

Kommunikation 

- och tidsbrist. 
Språkbarriärer 

hindrar relationer.  
Kommunika

tion.  
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innebär detta att hon har 

mindre tid att spendera 

på att ta hand om 
andra patienter. 

 
Sjuksköterskor upplever 

att patienter med 

minoritet 
etnisk bakgrund 

uttrycker en annan 

kulturell och social 
beteende än danska 

patienter på andra sätt 

också. 
En av de mycket 

frekventa teman som 

sjuksköterskor pratar 

om är  
relation till att hantera 

minoritets etniska 

patienter är maten 

Uttryck för andra 

sociala och 

kulturella 

beteénder ses hos 

patienter med 

annan kulturell 

bakgrund. Ett 

sådant är deras 

syn på mat enligt 

sjuksköterskorna.  

Olika syn på 

kulturellt och 

socialt betéende.  

Brist på kulturell 

kompetens. 
Kulturell 

kompetens.  

 
Hon förklarar att maten 

som förts av 

släktingarna ofta är 
mycket stark och luktar 

som enligt hennes 

mening kan vara 
irriterande för de andra 

patienterna. Dessutom 

påpekar hon 
att hon ofta blir 

involverad i 

diskussioner med 

patienter, 
som vill ha hemlagad 

mat satta i avdelningens 

kylskåp 

Släktingar tar 

med sig mat som 

luktar mycket och 

som kan påverka 

andra patienter. 

Även 

diskussioner om 

att förvara maten 

i avdelningens 

kylar påpekas av 

en sjuksköterska. 

Olika syn på 

kulturellt och 

socialt béetende.  

Brist på kulturell 

kompetens.  
Kulturell 

kompetens 

Pergert

, 

Ekblad

, 

Enskär 

& 

Björk 

Till exempel, när 

språkliga hinder (dvs 

inte 
dela samma språk) är 

överbryggade genom att 

använda tolkar, kan 

detta leda till 

transkulturell inlärning 

som i sin tur 
kan överbrygga 

kulturella och religiösa 

hinder och personal får 

också 
utveckla färdigheter i att 

använda tolkar 

Personal kan 

överbrygga 

kulturella hinder, 

tex språket, 

genom att 

använda sig av 

tolk  

Förbättrad 

kommunikation 
Förbättrad 

språkbarriär  
Kommunika

tion 

 
...känna att vi önskar 

dem väl och att vi kan 

uttrycka 

Att använda 

kroppsspråket 

och ögonen för 

att uttrycka sig är 

verktyg som kan 

Verktyg i 

kommunikatione

n 

Icke-verbalt 

kommunikationsm

önster. 

Kommunika

tion.  
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mycket bara genom 

kroppsspråk och med 

ögonen 
och så. 
Enligt intervju 

deltagare, måste detta 

verktyg användas 
med omsorg eftersom 

det lätt kan missförstås 

eller ens 
uppfattas som stötande 

eftersom koder och 

icke-verbala 
kommunikationsmönste

r varierar mellan 

kulturer. 

användas, men på 

rätt sätt då dessa 

kan misstolkas 

eller uppfattas 

stötande för 

personer med 

annan kultur.  

 
Att utveckla vårdande 

relationer tar längre tid 

när det finns många 
hinder, en medvetenhet 

om detta såväl som en 

organisation 
och ledarskap som är 

flexibla och tillåter 

tillväxt 
grundläggande. 

Personal behöver 

prioritera sin tid men 

det är också 
viktigt att inte vara 

underbemannade och ha 

möjlighet, 
till extra (i princip 

dubbel) tid på 
poliklinikavdelningen 

för tolkningsbesök. 

Det tar längre tid 

att utveckla en 

god relation när 

hinder som 

språkbarriärer 

finns och 

användning av 

tolk är 

nödvändig. Tiden 

finns inte för 

sjuksköterskorna, 

de behöver 

prioritera sin tid.   

Tidsbrist i 

vården 
Kommunikation - 

och tidsbrist 
Kommunika

tion.  

Watts 

et.al 
Deltagarna reflekterade 

också på deras 

förtroende för att 

hantera 
med minoritetspatienter. 

Deras reflektioner rörde 

både en uppfattad 
brist på förtroende för 

att förstå dessa patients 

behov samt 
känslor av osäkerhet om 

hur deras expertis 

arbetar med 
minoritetspatienter kan 

uppfattas av denna 

patientgrupp. 

Reflektioner från 

sjuksköterskorna 

rörde både en 

uppfattad brist på 

förtroende från 

patienter med 

annan kulturell 

bakgrund, hur 

deras expertis 

uppfattades och 

känslor av 

osäkerhet.  

Brist på 

förtroende och 

osäkerhet.  

Negativ påverkan 

på vårdandet.  
Hinder i 

omvårdnade

n.  

 
Tillhandahållande av 

stöd till 

minoritetspatienter och 

deras familjer 

Flera 

sjuksköterskor 

kände att  ett 

mindre 

Brist på 

psykosocial 

omvårdnad.  

Negativ påverkan 

på vårdandet.  
Hinder i 

omvårdnade

n.  
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Flera sjuksköterskor 

fann att 

minoritetspatienter fick 

mindre psykosocialt 

stöd på grund av mindre 

undersökning av känslor 

under 
samråd, svårighet att 

läsa känslomässiga 

signaler från den del av 
kliniker och minskad 

upptag av stödtjänster 

av minoritetspatienter 

psykosocialt stöd 

gavs till 

minoritetspatient

er då de fick 

mindre 

undersökningar 

av känslor. Och 

en svårighet att 

läsa 

känslomässiga 

signaler.  

 
...betonade behovet av 

att uppmärksamma den 

specifika 
kulturella bakgrund av 

minoritetspatienter, 

flera intervjuade 
nämnde att ett 

individuellt 

tillvägagångssätt var 

nödvändigt för alla 
patienter, oavsett 

kulturell eller språklig 

status. 

Uppmärksamma 

det specifika 

hos  minoritetspat

ienter och deras 

kulturella 

bakgrund. Ett 

individuellt 

vårdande var 

nödvändigt, 

oavsett kulturell 

eller språklig 

status.  

Öppenhet om ett 

individuellt 

vårda 
nde.  

Kulturell 

kompetens.  
Kulturell 

kompetens.  

 
Spenderar mer tid i 

samråd med en 

minoritetspatient 
nämndes av flera 

deltagare som hjälp för 

att övervinna 
språkbarriär, med några 

deltagare som föreslår 

att sjuksköterskor 
kan ha mer tid att göra 

för att göra detta. 

Använda icke-verbala 

signaler också 
hjälpad kommunikation 

och inkluderade 

strategier som miming. 
Sjuksköterskor som kan 

spendera lite mer tid 

med 
tolk och patienten och 

gå igenom några av 

sakerna i 
lite mer detaljer, särskilt 

när det gäller praktiska 

problem 

Att spendera mer 

tid med 

minoritetspatient

er och även tolkar 

som används för 

att få en 

förbättrad 

förståelse. 

Använda sig av 

mimik och andra 

icke-verbala 

signaler för en 

förbättrad 

kommunikation.  

Verktyg i 

kommunikatione

n och vårdandet.  

Ökad 

kommunikation 
Kommunika

tion.  

 

 

 


