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Abstrakt 
Bakgrund: År 2013 var det 1,5 miljoner av den svenska befolkningen som hade 

invandrarbakgrund. Vårdkontexten blir allt mer mångkulturell och sjuksköterskan är 

skyldig att möta patientens kulturella och andliga behov. Syfte: Syftet med den 

systematiska litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter med en annan kulturell bakgrund. Metod: En systematisk litteraturstudie som 

utgjordes av åtta empiriska orginalartiklar. Ett induktivt förhållningssätt tillämpades vid 

analysprocessen. Resultat: Tre huvudkategorier och fyra underkategorier identifierades. 

Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde kommunikationen som ett problem i 

vårdandet av patienten med en annan kulturell bakgrund. Brist på verbal 

kommunikation gjorde att många sjuksköterskor undvek dessa patienter. Resultatet 

visade även att brist på kunskap orsakade en känsla av osäkerhet hos sjuksköterskan. 

Slutsats: All kommunikation är bra kommunikation eftersom det kan inge en trygg 

känsla hos patienten. Det behövs mer kunskap om hur ett livsvärldsperspektiv kan 

tillämpas i bemötandet av patienter med en annan kulturell bakgrund. Verbal 

kommunikation utgör en viktigt del i vårdandet och brist på kommunikation inverkar 

därmed hämmande på sjuksköterskans möjlighet att ge god omvårdnad. Det behövs ny 

forskning som berör ämnet kommunikation och hur livsvärlden kan lyftas när den 

verbala kommunikationen brister.  
 

Nyckelord 

Transkulturell omvårdnad, upplevelse, kunskap, kommunikation, sjuksköterska 

 

Tack! 

Tack till Linnéuniversitetet i Kalmar som gjorde det möjligt för oss att åka till Tanzania 

på verksamhetsförlagt utbildning.
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1 Inledning 

Under hösten 2014 fick vi möjligheten att utföra verksamhetsförlagd utbildning på Mchukwi 

Mission Hospital i östra Tanzania. Efter att ha medverkat i vårdarbetet på sjukhuset förstod vi 

att vården skiljer sig åt från den vi är vana vid i Sverige, mer än vi kunnat ana. Vi såg att 

anhöriga utgjorde en stor del för patienten. Familjen hade ofta färdats lång väg för att kunna 

ge mat till den sjuke och de skötte även omvårdnaden av patienten vilket var en stor 

omställning för oss. Som blivande sjuksköterskor förstod vi att det skulle bli en utmaning för 

oss att integreras med såväl läkare som sjuksköterskor och patienter. Vi mötte svåra 

situationer men också fantastisk glädje i Tanzania och vi tror att vistelsen i Afrika har berikat 

vår kunskap som förhoppningsvis kommer att prägla vårt professionella förhållningssätt. Det 

kändes därför naturligt att belysa problematiken med att vårda människor med annan kulturell 

bakgrund eftersom sjuksköterskan är skyldig att bedriva en individanpassad vård. Vistelsen på 

Mchukwi Mission Hospital föranledde inspiration till examensarbetet.  

 

 

2 Bakgrund 

Immigrationen ökar stadigt år efter år i Sverige vilket även innebär att vårdkontexten blir mer 

mångkulturell och år 2013 var 1,5 miljoner människor av Sveriges befolkning födda 

utomlands (Migrationsverket, 2014). Migranterna upplever ohälsa som ett resultat av negativa 

attityder och icke-acceptans gentemot dem (Samarasinge, 2009). Hansson (2007) belyser 

invandringen och vad det innebär för dem som invandrar. Skillnad görs på dem som frivilligt 

kommer till Sverige och de som kommer till Sverige som flyktingar. Att flyktingar kan vara 

emotionellt traumatiserade är inte ovanligt och den utsattheten i kombination med att behöva 

anpassa sig till ett nytt sätt att vara i förhållande till världen kan i sig vara påfrestande för en 

människa (Hansson, 2007).  

 

Människan formas av den kontext denne befinner sig i och uttrycker sig utifrån den på olika 

sätt (Davidhizar & Giger, 2004).  Att människan som kommer till ett nytt främmande land  

troligtvis behöver söka vård någon gång är ett faktum och det innebär således ett möte med 

ännu en kultur (Hansson, 2007). Den främmande miljön som patienten måste möta i en ny 

vårdkontext kan vara en påfrestning i sig eftersom patienten återigen tvingas anpassa sig. 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver om trygghetens betydelsen och betydelsen av att 

människan kan känna mening med sin omgivning. De människor som blir patienter i ett annat 

land än ursprungslandet blir därför berövad sin trygghet i vården (Hansson, 2007). Det faller 
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därför naturligt för sjuksköterskan att inge trygghet i vårdandet som en viktig del i att möta 

dessa människors behov.  

 

Wright, Watson och Bell (2002) skriver att människan erfar världen genom sina 

föreställningar. Föreställningar kan omformuleras när tidigare föreställningar blir ifrågasatta 

och därmed kan nya uppfattningar skapas. Det är viktigt att belysa att sjuksköterskan lika väl 

som patienten är en människa med föreställningar som är djup rotade, det vill säga 

omedvetna. De omedvetna föreställningarna benämns kärnföreställningar och det är genom 

dem människan förstår världen. Det är svårt att förbise kärnföreställningarna men det är 

viktigt att sjuksköterskan förstår betydelsen av att medvetandegöra sina föreställningar för att 

kunna se och höra den unika individen (Wright et al., 2002). Trots att föreställningarna styr 

sjuksköterskans sätt att möta patienter finns riktlinjer som sjuksköterskan ska arbeta efter 

vilka innebär att sjuksköterskans eventuella personliga värderingar ska åsidosättas. 

Sjuksköterskan har skyldighet att anpassa information om vård och behandling till patientens 

kultur. Sjuksköterskan ska även befrämja mänskliga rättigheter genom att respektera 

patienters och familjers värderingar, sedvänjor och trosuppfattning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

2.1 Begreppsdefinition 

2.1.1 Kulturell bakgrund 

Begreppet kultur definieras enligt Björngren Caudra (2010) som ett sätt för människan att 

förstå världen. Kultur beskrivs även som ett begrepp där det sociala sammanhanget är centralt 

och innefattar normer, värderingar och åsikter. Dessa faktorer påverkar sedan människans 

beteende och deras sätt att uttrycka sig som individ i samvaro med andra människor. Etnicitet 

utgör en människas ursprung och det innebär att människor som delar etnicitet även delar till 

exempel språk, kultur, religion och utseende. Trots att människor med samma ursprung delar 

dessa faktorer är det viktigt att ta hänsyn till att alla är olika utifrån sin egen kontext. Genom 

att belysa detta kan vi skapa förståelse för att beteende inte enbart grundar sig i annan 

etnicitet. Begreppet kultur kan även innefatta människor med samma ursprung och etnisk 

bakgrund vilket gör att kultur och etnicitet som begrepp kan kopplas samman (Björngren 

Caudra, 2010).  I den här studien vill författarna ersätta begreppen etnicitet och ursprung med 

kulturell bakgrund. 
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2.1.2 Transkulturell omvårdnad 

Transkulturell omvårdnad innebär att sjuksköterskan har förmåga att vårda människor med 

olika kulturella bakgrunder och för att kunna göra det krävs kunskap och nyfikenhet om 

respektive kultur. Hänsyn och respekt för den kulturella bakgrunden är två bärande aspekter 

inom transkulturell omvårdnad (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). Omvårdnadsteoretikern 

Madeleine Leininger (1925-2012) var professor i omvårdnad och myntade begreppet på 1950-

talet (Jirwe et al., 2009). Leininger och McFarland (2006) beskriver målet med transkulturell 

omvårdnad vilket innebär att upptäcka och utveckla ny kunskap om människors olika kulturer 

för att kunna erbjuda omvårdnad till dessa människor. Leininger ville medvetandegöra 

begreppet genom att utveckla en omvårdnadsteori och samtidigt utveckla sjuksköterskans 

kunskap om kulturens betydelse i omvårdnadsarbetet (Jirwe et al., 2009). Transkulturell 

omvårdnad har sin utgångspunkt i det holistiska perspektivet och det innebär att människan 

som en helhet är mer betydelsefull än summan av delarna. Med det menas att människans 

själsliga mående, kroppsliga mående och social interaktion med omvärlden har större 

betydelse för vårdandet än att bara se sjukdomen i människan (Hedelin, Jormfeldt & 

Svedberg, 2009).  

 

2.1.3 Mångkulturell vårdkontext 

Kulturell mångfald kännetecknas av en samling människor med olika nationalitet och 

etnicitet. Begreppet innefattar likheter och skillnader mellan människor (Jirwe et al., 2009). 

Begreppet mångkulturell vårdkontext innebär således att vården  präglas av en kontext med 

människor från olika kulturella bakgrunder.  

 

2.1.4 Kulturell kompetens 

Kulturell kompetens innebär att sjuksköterskan har förmåga att ge god omvårdnad till alla 

människor oavsett bakgrund. Med det menas att sjuksköterskan har förmåga att fokusera 

individen och inte ”människan med en annan etnicitet” (Jirwe et al., 2009). Kulturell 

kompetens kan enligt Ingram (2011) utvecklas och stärkas om människan genomgår en 

personlig utveckling genom att medvetandegöra den egna kulturen, värderingar och därmed 

kunna möta människor med olika kulturella bakgrunder. 

 

2.2 Teoretisk referensram 

Edmund Husserl (1859-1938) var en filosof inom fenomenlogin som först använde begreppet 

livsvärld. Fenomenologi betyder ”det som visar sig”  istället för "den objektiva beskrivningen 
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av ett ting", vilket kan förklaras som att det inte är kunskapen i sig som är viktigt utan så som 

den erfars (Rosberg, 2008). Livsvärld är ett begrepp som inom vårdvetenskapen benämns som 

den värld människan erfar och förstår (Dahlberg & Segesten, 2010). Nyfikenhet och öppenhet 

gentemot patienten kan bidra till att livsvärldsperspektivet tillämpas. Livsvärlden är konstant 

och människans unika sätt att förstå världen. Genom att anta ett livsvärldsperspektiv möts 

patientens och sjuksköterskans livsvärldar (Dahlberg & Segesten, 2010). Eftersom både 

patient och sjuksköterska har en livsvärld vilka möts i vårdandet kan sjuksköterskans 

upplevelse belysas genom att applicera livsvärldsperspektivet, vilket också motiverar valet av 

den teoretiska referensramen.   

 

3 Problemformulering 

Sjuksköterskans skyldighet att tillfredställa patientens omvårdnadsbehov i kombination med 

den växande mångkulturella vårdkontexten kräver kunskap om hur sjuksköterskan bör möta 

patienter med en annan kulturell bakgrund. Allt eftersom samhället blir mer mångkulturellt 

ställer det högre krav på sjuksköterskans kulturella kompetens och att kunna erbjuda en 

individanpassad vård. Om sjuksköterskan inte tillgodogör sig kunskap för att kunna vårda 

människor med annan kulturell bakgrund riskeras patientens omvårdnadsbehov bli förbisedda, 

vilket kan leda till ett onödigt lidande för patienten. Det finns även en risk att patienten känner 

sig otrygg i den vårdsituation denne befinner sig i vilket också bidrar till att eventuella frågor 

uteblir och särskilda önskemål gällande vården inte blir uppmärksammade. Patienten kanske 

inte kan göra sig förstådd eller har svårt att förstå den nya vårdkulturen vilket kan medföra att 

patienten distanserar sig till sjuksköterskan och försvårar sjuksköterskans möjlighet att 

individanpassa vården. Genom att lyfta fram detta problemområde kan sjuksköterskan få mer 

kunskap om hur dessa vårdsituationer kan hanteras och förbättras.  

 

4 Syfte 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med en 

annan kulturell bakgrund. 

 

5 Metod 

Syftet med en litteraturstudie är att studenter ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper 

inom omvårdnad (Dahlborg-Lyckhage, 2012). En litteraturstudie kännetecknas av att studien 

formas utifrån empiriska orginalartiklar och genomförs enligt ett systematiskt 
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tillvägagångssätt (Segesten, 2012). Ett systematiskt genomförande kännetecknas även av att 

författaren förhåller sig till samma struktur och rutin när det gäller sökningsförfarande och 

analys samt bearbetning och sammanställning av resultat (Friberg, 2012). Litteratursökning, 

kvalitetsgranskning och analys inspirerades av Forsberg och Wengström (2013).  Författarna 

har använt ett induktivt förhållningssätt i den här studien vilket innebär att forskaren 

förutsättningslöst bejakar verkligheten. Verkligheten kopplas sedan samman med teorin för att 

skapa en ny mening och helhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

  

5.1 Inklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades skulle vara empiriska orginalartiklar samt publicerade de senaste 

10 åren. Dessutom skulle artiklarna vara peer-reviewed  samt vetenskapliga. Studien 

inkluderade artiklar som berörde sjuksköterskans upplevelse. Artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska.  

 

5.2 Exklusionskriterier 

Patientperspektiv exkluderades.  

 

5.3 Litteratursökning 

Databaserna som användes var Cinahl, PubMed och PsycINFO. När syftet med studien var 

fastställt kunde författarna formulera användbara sökord som sedan användes vid 

databassökningarna. Enligt Axelsson (2008) tillåts forskaren att utföra pilotsökningar för att 

utforska området vilket också tillämpades för att få tips på ytterligare sökord som skulle 

kunna generera artiklar som besvarade syftet. De primära sökorden var ”Pain” och ”Culture” 

med anledning av att syftet från början hade fokus på smärta i en kulturell vårdkontext. 

Eftersom syftet ändrades till det nuvarande tillkom bland annat sökorden ”Transcultural Care” 

och ”Cultural Diversity”. Den booleska operatorn AND användes för att sökorden skulle 

kombineras och därmed avgränsa sökningarna. Sökorden identifierades i databasernas 

ämnesordlista Cinahl Headings, Svensk Mesh och Thesaurus. Sökorden utformades utifrån 

databasernas innehåll. Cinahl innehåller artiklar som berör hälso- och vårdvetenskap, Pubmed 

innehåller forskning som berör medicin och PsycINFO innehåller beteendevetenskaplig 

forskning. Skillnaderna i databasernas innehåll gjorde att sökorden utformades så att de blev 

anpassade till databasens innehåll (Backman, 2008).   
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Eftersom sökordet "pain" indirekt hade ett patientperspektiv blev det problematiskt eftersom 

studiens syfte fokuserade sjuksköterskans perspektiv. Författarna beslöt att inte fortsätta söka 

på sökordet "Pain" men valde ändå att behålla sökkombinationerna som redan genomförts. 

Författarna beslutade sedan att genomföra kompletterande sökningar i Cinahl med anledning 

av att utvidga sökningen och finna fler relevanta artiklar. Manuella sökningar utfördes även i 

tre artiklar. För utförligare beskrivning av litteratursökningen se bilaga 1.  

 
5.4 Urval 

Vid varje sökning lästes titlarna och huruvida titel, abstrakt och fulltext hade relevans till 

studiens syfte avgjorde om dessa lästes eller ej. När artiklar saknade abstrakt eller fulltext 

online försvårades författarnas möjlighet att avgöra om artikeln var relevant. Författarna valde 

i dessa fall att kontrollera sid- och referensantal och kontrollerade om artikeln var peer-

reviewed enligt UlrichsWeb. När sid- och referensantalen ansågs tillräckliga och artikeln 

uppfyllde de vetenskapliga kraven beställde författarna artikeln. Samma systematik gällande 

artiklar utan abstrakt och fulltext användes konsekvent. Åtta artiklar kvalificerades till 

kvalitetsgranskning.  

 

5.5 Kvalitetsgranskning 
 

Granskningsmallarna som användes var Forsberg och Wengströms (2013) checklista för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Tre kvantitativa artiklar hade icke-experimentell design 

och Forsberg och Wengström (2013) presenterar ingen mall för icke-experimentella studier. 

Därför modifierades mallen för kvasi-experimentell design  till icke-experimentell design (Se 

Bilaga 4). Checklista för kvalitativa artiklar modifierades (Se bilaga 3). Författarna granskade 

artiklarna enskilt för att sedan jämföra bedömningarna för att komma till konsensus. När 

författarna var oeniga om en artikels kvalitet tydliggjorde författarna artikelns styrkor och 

svagheter för att tillsammans enas om en kvalitet. Artiklarna bedömdes med kvaliteten hög, 

medel eller låg. Se bilaga 2 för kvalitetsnivå för respektive artikel. Åtta artiklar varav fem 

kvalitativa och tre kvantitativa artiklar kvalificerades till dataanalys.  

 

5.6 Dataanalys 

Analysen inspirerades av Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av analysmetod för 

latent innehållsanalys. En latent innehållsanalys tillåter författarna att tolka materialet i 

analysprocessen vilket också har tillämpats. Kvalitativa och kvantitativa artiklar kan 



  
 

7 

 

kombineras i samma studie om den kvantitativa artikelns statistik omvandlas till text 

(Forsberg & Wengström, 2013). Författarna valde att använda sig av den text artikelförfattare 

omvandlat till text i resultatet i de kvantitativa artiklarna. Artiklarna lästes ett flertal gånger 

för att skapa en bredare förståelse samt en helhetsbild av det befintliga materialet. Alla 

utsagor som svarade an på studiens syfte markerades med färgpenna och transkriberades 

sedan till ett datorskrivet dokument. Dokumentet skrevs ut på papper och sedan separerades 

utsagorna från varandra genom att klippa isär utsagorna för att kunna organisera dem utifrån 

dess innehåll. Författarna valde individuellt ut utsagor efter helhetsbild hade skapats för att 

sedan gemensamt skapa ny helhet. Alla utsagor markerades med artikelns första författare för 

att lättare kunna se om materialet flätades samman till en ny helhet. Markeringen av 

artikelförfattaren underlättade även möjligheten att kontrollera utsagan med orginalartikeln 

om oklarheter uppstod kring kontexten. I början av analysen sorterades utsagor i grova drag 

för att se mönster, det vill säga att identifiera likheter och skillnader i materialet. Författarna 

kodade utsagorna genom att först ställa frågan ”vad handlar det om?” för att sedan sortera 

efter frågan ”vad betyder/innebär meningen?”. Under hela processen arbetade författarna 

utifrån helheten till delar för att sedan skapa en ny  helhet. Författarna förde under hela 

analysen en dialog för att jämföra och sammanföra författarnas tolkningar av innehållet. När 

författarna upplevde osäkerhet kring materialets innehåll diskuterades dess innebörd på nytt. 

Till sist kom författarna till denna studie fram till en konsensus där det ansågs ha skapats en 

ny helhet av det analyserade materialet. Exempel på analysprocess i tabellen nedan. 

 

Utsaga Kod Underkategori Kategori 

..(nurse) expresses irritation 

that the care is far more 

time consuming in cases 

where the patient does not 

speak or understand the 

language 

Irritation över att 

problem med 

språket tar 

mycket tid av 

arbetet 

Språket är ett 

problem 

Kommunikation 

är en del av 

vården 

..’it would have been nice to 

learn about various culture 

in general’ 

Vill lära sig om 

kultur 

Vilja möta 

patienten i dennes 

sammanhang 

Kunskap 

’I find the relatives very 

helpful…I don’t know what 

we would do without them’ 

Anhöriga betyder 

mycket för 

sjuksköterskan 

 Sjuksköterskans 

upplevelse av 

anhöriga 

 
5.7 Etiska överväganden 
 

Artiklarna som inkluderades i studien har presenterat antingen ett godkännande från en etisk 

kommitté eller ett resonemang kring etiska aspekter i studien. Artiklarna har också tydligt 
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beskrivit att informanterna har givit informerat samtycke till studien. Forsberg och 

Wengström (2013) belyser betydelsen av att inte utesluta några artiklar som inte stödjer 

forskarens åsikt eftersom detta i sig är oetiskt. Författarna inkluderade således artiklar som 

besvarade syftet. Forsberg och Wengström (2013) skriver även att artiklar som inte för ett 

noggrant etiskt resonemang inte kan inkluderas i en systematisk litteraturstudie, vilket 

noggrant har beaktats. Författarna vill tydliggöra förförståelsen som skapades på den 

verksamhetsförlagda utbildningen i Tanzania som kunde riskera att utsagorna övertolkades. 

Författarna var väl medvetna om sin förförståelse och motverkade övertolkning  genom att 

noggrant jämföra varandras tolkningar i förhållande till utsagan. När tolkning tillämpas i en 

analysprocess ska all förförståelse redovisas (Forsberg & Wengström, 2013).  

 
6 Resultat 
 

Utifrån dataanalysen kunde tre kategorier identifieras; Kommunikation är en del av vården, 

Kunskap, Sjuksköterskans upplevelse av anhöriga samt fyra underkategorier; Språket är ett 

problem, Upplevelsen av att få hjälp av tolk, Att vilja möta patienten i dennes sammanhang 

och Sjuksköterskans osäkerhet kring bemötandet. 

 

6.1 Kommunikation är en del av vården 
 

6.1.1 Språket är ett problem 

Problematiken med att kommunicera genom språket visade sig vara en av de bärande 

aspekterna. Det visade sig även hämma sjuksköterskan i vårdandet av patienten (Parlar Kilic, 

Buyukkaya Besen, Tokem, Fadiloglu & Karadag , 2014; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 

2009; Cortis, 2004). Sjuksköterskan upplevde att brist på språkförståelse bidrog till att större 

delen av tiden vigdes åt att försöka föra en dialog med patienten. Sjuksköterskan ansåg att det 

således fanns mindre tid till att vårda andra patienter när mycket tid ägnades åt att försöka 

upprätta en språklig kommunikation (Nielsen & Birkelund, 2009; Jones, 2008). Till följd av 

problemet sökte sjuksköterskan sig till patienter som hade god  kommunikationsförmåga för 

att spara dyrbar tid. Anledningen till att sjuksköterskan sökte sig till patienter som talade 

samma språk visade sig vara för att sjuksköterskan kände sig illa till mods vid de tillfällen när 

sjuksköterskan inte kunde förmedla sig angående vården (Jones, 2008; Cortis, 2004; Nielsen 

& Birkelund, 2009). Även när kommunikationen var problematisk fanns det sjuksköterskor 

som försökte kommunicera istället för att undvika patienten, de upplevde att en känsla av 

trygghet kunde förmedlas i väntan på tolk eller anhöriga. (Nielsen & Birkelund, 2009; Jones, 



  
 

9 

 

2008; Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009; Cortis, 2004). Sjuksköterskan 

upplevde en känsla av att inte förstå patienten. Sjuksköterskan kände också på ett eller annat 

sätt sig hindrad i vårdarbetet (Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Cortis, 2004; Parlar 

Kilic, 2014).  

 

6.1.2 Upplevelsen av att få hjälp av tolk  

Sjuksköterskan upplevde det problematiskt när det gällde att få hjälp av tolk. Problematiken  

som sjuksköterskan upplevde var tolkens brist på tillgänglighet och brist på tillit till tolken 

(Cortis, 2004; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Debesay, Harsløf, Rechel & Vike, 

2014). Brist på tid och tillit samt stora kostnader var faktorer som gjorde att sjuksköterskan 

inte tog hjälp av tolk för översättning (Nielsen & Birkelund, 2009). När tolk inte fanns 

tillgänglig upplevde sjuksköterskan att det största problemet utgjordes av bristande 

kommunikation  mellan patient och sjuksköterska vilket minskade sjuksköterskans möjlighet 

att vårda och kommunicera med patienten (Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Cortis, 

2004).  

 

Trots att sjukhusen investerade i tolk för att underlätta vårdandet medförde det stora kostnader 

för att kunna tillgå dessa resurser dygnet runt (Nielsen & Birkelund, 2009; Jones, 2008). 

Sjuksköterskan upplevde att det fanns en risk med att anhöriga och kollegor fick översätta i de 

situationer när tolk inte fanns att tillgå (Nielsen & Birkelund, 2009; Cortis, 2004; Jones, 

2008). Sjuksköterskan upplevde det påfrestande att inte ha möjlighet att värna om patientens 

integritet när anhöriga fick agera tolk eftersom patienten saknade möjlighet att avgöra om sina 

närstående skulle erhålla informationen (Jones, 2008). Sjuksköterskan upplevde att patientens 

uppmärksamhet riktades mot personen som översatte vilket gjorde att ögonkontakt mellan 

patient och sjuksköterska uteblev (Jones, 2008; Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 2009).  

 

Sjuksköterskan uttryckte irritation över patienter som inte tillägnade sig språket och krävde 

tolk trots att de hade bott länge i landet (Nielsen & Birkelund, 2009; Cortis, 2004). 

Sjuksköterskan upplevde även att det var jobbigt att avbryta kollegor för att fråga om hjälp 

med översättning eftersom de också hade mycket att göra (Cortis, 2004).  
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6.2 Kunskap 

6.2.1 Sjuksköterskans osäkerhet kring bemötandet 

Patientens kulturella bakgrund som var olik sjuksköterskans egna kulturella bakgrund ingav 

osäkerhet hos sjuksköterskan (Debesay et al., 2014). Orsaken till att sjuksköterskan kände sig 

osäker i mötet med patienter med en annan kulturell bakgrund visade sig vara avsaknad av 

sjuksköterskans kunskap kring normer, värderingar och traditioner (Berlin, Johansson & 

Törnkvist, 2006; Festini et al., 2009; Cortis, 2004). Osäkerheten bidrog till rädsla hos 

sjuksköterskan för att överträda patientens ”kulturella regler” och därmed riskera att kränka 

patienten (Debesay et al, 2014; Parlar Kilic, 2014; Festini et al., 2009). Samtidigt som det 

fanns känslor av rädsla så framkom även att det inte fanns något engagemang kring att 

försöka skapa en förståelse för patientens kulturella bakgrund. Osäkerheten som utgjordes av 

brist på kunskap kunde härledas till att det inte fanns varken tid eller stöd för sjuksköterskan 

att utveckla sin förmåga (Berlin et al., 2006; Cortis, 2004; Debesay et al., 2014, Vydelingum, 

2005). De sjuksköterskor som ansåg att kulturella skillnader inte påverkade vårdandet av 

patienten var de som saknade engagemang (Vydelingum, 2005; Cortis, 2004). En del 

sjuksköterskor upplevde avsaknad av kunskap hur holistiskt förhållningssätt kunde tillämpas i 

mötet med patienten (Cortis, 2004). Sjuksköterskan uttryckte ett behov av tydligare riktlinjer 

för hur etiska dilemman skulle hanteras när det inte var förenligt med sjuksköterskans rutiner 

skulle hanteras. Sjuksköterskan upplevde också att det var svårt att möta patienter och 

anhöriga med annan trosuppfattning, åsikter om livsuppehållande åtgärder och rehabilitering 

(Cortis, 2004; Festini et al., 2009; Debesay et al., 2014). Sjuksköterskan upplevde att det var 

jobbigt med religiösa åsikter som ”naturen har sin gång” och ”guds vilja” (Cortis, 2004; 

Festini et al., 2009; Debesay et al., 2014). 

 

6.2.2 Att vilja möta patienten i dennes sammanhang  

 

Sjuksköterskan uttryckte intresse för att lära sig mer om olika kulturer och utveckla sin 

kulturella kompetens för att kunna möta patienten i dennes sammanhang (Debesay et al., 

2014; Berlin et al., 2009). Sjuksköterskans vilja att möta människan i sitt sammanhang var en 

del av att lyckas möta människor med olika kulturella bakgrunder (Berlin et al., 2009; 

Debesay et al., 2014).  

 

Sjuksköterskan hade många idéer om hur de kunde förbättra sitt professionella 

förhållningssätt för att kunna möta patienten i dennes sammanhang (Vydelingum, 2005). 
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Tillämpningen av det holistiska perspektivet visades vara ett sätt att kunna möta patienten 

som en helhet där både fysiska, psykiska, sociala och religiösa faktorer involverades i 

vårdandet (Cortis, 2004; Debesay et. al, 2014; Vydelingum, 2005). När de lät anhöriga ta med 

mat till patienten kände sjuksköterskan att de kunde möta patientens kulturella behov (Festini 

et al., 2009; Nielsen & Birkelund, 2009). Utmaningen i mötet med patienten med en annan 

kulturell bakgrund stimulerade sjuksköterskan till att vara kreativ vid tillämpningen av olika 

tillvägagångssätt för att skapa en god vårdrelation (Cortis, 2004; Jones, 2008; Festini et al., 

2009).  

 

6.3 Sjuksköterskans upplevelse av anhöriga 

Anhörigas betydelse för vårdandet upplevde sjuksköterskan som en tillgång men även som ett 

hinder (Jones, 2008; Vydelingum, 2005). Sjuksköterskan beskrev de anhöriga som tacksamma 

och tillmötesgående vilket också gjorde att familjen blev mer involverad i vården av 

patienten. Anhöriga som fanns tillgängliga vid läkarrond för eventuell översättning 

uppskattades av sjuksköterskan (Vydelingum, 2005). 

 

Anhöriga som ansågs vara till besvär visade sig vara ett ämne som diskuterades mellan 

sjuksköterskor (Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 2009; Vydelingum, 2005). Sjuksköterskan 

upplevde att det oftast var för många anhöriga som besökte patienten samtidigt vilket 

sjuksköterskan ansåg störa andra patienter som delade patientrum. När anhöriga kom med mat 

till den sjuke på sjukhuset upplevde sjuksköterskan att det var irriterande eftersom det ofta 

luktade väldigt starkt och kunde störa andra patienter som exempelvis var illamående (Nielsen 

& Birkelund, 2009). 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte avsåg att belysa sjuksköterskans upplevelse i den här systematiska 

litteraturstudien bestämde författarna att ett induktivt förhållningssätt skulle tillämpas. Ett 

induktivt förhållningssätt tillåter forskaren att förutsättningslöst analysera text som innehåller 

upplevelser eller berättelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Betydelsen av ett 

induktivt förhållningsätt för den här studien är att det ger ett fördjupat resultat och tillåter 

forskarna att tolka texterna eftersom den här litteraturstudien avsåg att undersöka upplevelser. 
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Forsberg och Wengström (2013) stärker det resonemanget angående tillämpningen av ett 

induktivt förhållningssätt.  

 

Den här studien behandlar både kvalitativa och kvantitativa artiklar som belyser 

sjuksköterskans upplevelse. Enligt Forsberg och Wengström (2013) och Axelsson (2008) 

anses metodtriangulering stärka studiens resultat och därmed studiens trovärdighet eftersom 

två olika perspektiv belyser samma fenomen. Friberg (2012) förtydligar att kvalitativ 

forskning bygger på ord medan kvantitativ forskning bygger på siffror och därav presenteras 

olika. Trots detta kan text sorteras och sammanställas utifrån dess innehåll. Författarna har i 

den här studien kontrollerat de kvantitativa artiklarnas textavsnitt och jämfört textavsnitten 

med de statistiska tabellerna. Författarna beslutade att använda sig av det resultat som hade ett 

lågt p-värde (probability value). Enligt Forsberg och Wengström (2013) deklarerar ett lågt p-

värde att slumpen inte har avgjort resultatet. Genom att inkludera resultat som har stark 

signifikans ökar tillförlitligheten av materialet. Tillförlitligt material ökar trovärdigheten av 

den här studien och resultatets giltighet stärks (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Eftersom studien inkluderar övervägande kvalitativa artiklar har författarna valt att benämna 

alla textavsnitt  utsagor i analysprocessen. Författarna har fört ett kritiskt resonemang 

angående kvantitativa artiklar i relation till studiens syfte. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) anses en metasyntes som metod för analys som optimalt för en studie med ett syfte 

med kvalitativ karaktär. Eftersom den här litteraturstudiens syfte var att belysa 

sjuksköterskans upplevelse hade det underlättat. Kvantitativ forskning däremot är en objektiv 

form av ansats som låter forskaren inta en passiv position där distans till informanterna gör att 

forskaren inte kan influera resultatet. Det menas att verkligheten ska studeras med ett 

objektivt förhållningssätt (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna anser således att 

kvantitativa studier med till exempel enkäter som mätinstrument kan ha en inverkan på 

informanten genom att det kan vara lättare för informanten att svara ärligt på frågor som rör 

känsliga ämnen eftersom informanten inte behöver synliggöra sina åsikter inför en forskare 

eller en fokusgrupp. Utifrån detta resonemang har författarna inte tagit någon hänsyn till 

artikelns ansats. Urvalet har grundat sig i huruvida artikel besvarat syftet eller ej vilket anses 

stärka studiens trovärdighet och därmed giltighet eftersom fenomenet som avses undersökas 

är det som fokuseras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Det anses också vara etiskt 

försvarbart eftersom inga relevanta artiklar har uteslutits (Forsberg & Wengström, 2013). 
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7.1.1 Litteratursökning 

Författarna har i enlighet med Östlundh (2012) sökt på ämnesord i databaserna som är så lika 

varandra som möjligt i ämnesordlistorna Cinahl Headings, Svensk Mesh samt Thesaurus. Det 

anses vara ett bättre alternativ att använda sökord som är anpassade för databasens innehåll än 

att söka i fritext. Sökningar med ämnesord är således att föredra eftersom det ökar precisionen 

i sökningen. Östlundh (2012) menar också att ämnesorden måste anpassas efter databasens 

innehåll. Sökningsmatrisen deklarerar att samma sökord inte används konsekvent i de tre 

databaserna vilket grundar sig i att ämnesorden skiljer sig mellan dem. Till exempel 

ämnesordet "Transcultural nursing" som hittades i Cinahl Headings återfanns inte som 

ämnesord i PsycINFO. I PsycINFO föreslogs "Transcultural psychiatry " motsvarande 

"Transcultural nursing". 

 

Sökordet ”Pain” visade sig som tidigare nämnt begränsa sökningen till patientperspektiv, det 

tog dessvärre lång tid för författarna att förstå att kombinationen med ”Pain” och 

”Transcultural nursing” inverkade hämmande på varandra. Efter noga överväganden 

beslutade författarna att utesluta sökordet "Pain". Författarna gjorde kompletterande 

sökningar i Cinahl med anledning av att utvidga sökningen och finna fler relevanta artiklar. 

Manuella sökningar gjordes i tre befintliga artiklar som framkommit i tidigare 

databassökningar. Resonemanget kring att de kompletterande sökningarna endast gjordes i 

Cinahl grundar sig i att PubMed och PsycINFO inte givit önskade resultat tidigare vilket 

gjorde att sökningen endast utfördes i Cinahl. Östlundh (2012) skriver att ett heltäckande 

resultat uppnås när flera databaser användas vilket således inte har tillämpats konsekvent. 

Författarna förstår i efterhand att systematiken brister på grund av att kompletterande sökning 

endast utfördes i Cinahl. Därför anses litteratursökningen vara en svaghet. Dock vill 

författarna lyfta att litteratursökningen från början utfördes i tre databaser vilket stärker 

systematiken (Östlundh, 2012). Författarna menar också att litteratursökningen kan ha 

begränsats på grund av att det tog tid att identifiera lämpliga sökord vilket resulterade i 

tidsbrist för att hitta de relevanta artiklarna. Författarna har redovisat i sökningsmatrisen (Se 

bilaga 1) exakt vilka sökkombinationer som används samt redovisat att avgränsning till 10 år 

har gjorts i samtliga databaser. Vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) stärker 

ett av kriterierna för den här litteraturstudiens överförbarhet eftersom den här studien anses ha 

hög replikerbarhet gällande litteratursökningen. 
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7.1.2 Urval och avgränsningar 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att en systematisk litteraturstudie ska omfatta alla 

relevanta artiklar som besvarar syftet. Att hitta och inkludera alla relevanta artiklar är inte 

möjligt under den tid författarna har till förfogande för examensarbetet. Vid urvalet 

begränsades sökningen till 10 år. Forsberg och Wengström förespråkar att en systematisk 

litteraturstudie ska innefatta den senaste forskningen för att stärka den systematiska 

litteraturstudiens aktualitet. Genom att begränsa sökningarna till de senaste åren gör att det 

stärker studiens nyhetsvärde vilket har betydelse för den här studiens trovärdighet (Forsberg 

& Wengström, 2013). 

 

En av artiklarna utgick ifrån hemsjukvården vilket författarna i efterhand har reflekterat över. 

Det som framkom i reflexionen var att eftersom sjuksköterskan vårdade patienterna i deras 

hem så kan upplevelsen skilja sig från dem som arbetar på en vårdavdelning. Sjuksköterskans 

rädsla för att kränka patientens integritet kan öka när vården utförs i patientens hem än när 

vården sker på en vårdavdelning. Att vara tydligare med inklusionskriterierna för den här 

studien gällande vårdavdelning skulle ha ökat möjligheten för överförbarhet eftersom 

överförbarheten är beroende av kontexten (Axelsson, 2008). En geografisk avgränsning hade 

också kunnat stärka möjligheten till att överföra den här studiens till liknande kontext. Å 

andra sida tror inte författarna att den här litteraturstudien hade kunnat besvara syftet i den 

utsträckning som den gör om studien begränsats till ett geografiskt område. Det som dock har 

diskuterats är huruvida replikerbarheten kan tillämpas i och med att sjuksköterskans roll i 

omsorgsarbetet varierar mellan länder (Jakobsson & Lützén , 2009). Eftersom kontexten och 

sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet påverkar upplevelsen så skiljer den sig i olika 

kontexter emellan som i sig påverkar den här studiens resultat huruvida det kan 

implementeras och överföras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Däremot har 

informanterna ungefär lika många yrkesverksamma år inom sjuksköterskeyrket vilket i sig är 

en aspekt som påverkar den här litteraturstudiens resultat genom att stärka trovärdigheten. 

 

7.1.3 Kvalitetsgranskning 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska en systematisk litteraturstudie utgöras av 

kvalitetsgranskade orginalartiklar som bygger på empiri samt vara vetenskapliga vilket även 

uppfyllts i den här studien.  Artiklar med låg kvalitet bör med fördel inte inkluderas (Forsberg 

och Wengström, 2013). Dock har författarna valt att inkludera en artikel med låg kvalitet. 

Fördelarna med den artikeln identifierades och författarna beslutade att inkludera den på 
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grund av artikelns väl disponerande resultat, tydliga kliniska implikationer och relevans till 

den här studiens syfte. Författarna ser det som en styrka att de är medvetna om att artikeln inte 

håller god kvalitet och där med ökar trovärdigheten. Det som gjorde att artikeln är av låg 

kvalitet är att metoden är svagt beskriven. Friberg (2012) skriver att en artikel inte endast ska 

inkluderas på grund av artikelns resultat utan metoden bör vara väl beskriven.  

 

7.1.4 Dataanalys 

Analysens tillvägagångssätt inspirerades av Forsberg och Wengström (2013) och har följts 

genom hela processen och därför har analysen genomgående präglats av en systematik 

gällande helhet-delar-ny helhet. Vid analysprocessen tillämpades även författartriangulering i 

stor utsträckning eftersom all tolkning jämfördes och diskuterades för att undvika 

övertolkning där författarnas värderingar och egna upplevelser kunde riskera att texten 

överanalyserades. Det anses även som en styrka att författarna redovisar sin förförståelse 

under rubriken etiska överväganden vilket har betydelse för studiens trovärdighet (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). Tolkning är tillåtet i det val av metod som författarna valt men 

med tanke på författarnas erfarenheter från Mchukwi Mission Hospital i Tanzania fanns risk 

för övertolkning. Axelsson (2008) skriver att noggrannhet och systematik har betydelse för 

analysens trovärdighet vilket författarna till den här studien har tillämpat under hela 

processen. Analysprocessens tillvägagångssätt är tydligt presenterat i metoden vilket 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) skriver är av betydelse för studiens trovärdighet.  

 

7.1.5 Slutsats av metoddiskussion 

Eftersom litteratursökningen är det som brister i det metodologiska förfarandet kan detta ha 

inneburit att sökningens omfattning har begränsats eftersom relevanta artiklar kan ha missats. 

Artiklarna som inkluderades i den här litteraturstudien studien speglar studiens syfte och 

fenomenet som avsågs undersökas har framkommit i resultatet. De kvantitativa artiklarna har 

inte givit lika mycket material som de kvalitativa vilket gör att författarna tror att studiens 

omfattning av artiklar kunde har varit större för att ge ett fylligare resultat. Dock är författarna 

nöjda med resultatet eftersom det besvarar syftet.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter 

med en annan kulturell bakgrund i en mångkulturell vårdkontext. Huvudfyndet i den här 

studien är att sjuksköterskan upplever att brist på kommunikation försvårar vårdandet för 
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sjuksköterskan. Kunskap om att vårda patienter med en annan kulturell bakgrund visade sig 

även vara en betydande aspekt för hur sjuksköterskan kunde hantera och möta patienter med 

en annan kulturell bakgrund.  

 

Ett av huvudfynden i den här litteraturstudiens berör ämnet kommunikation och det visar att 

brist på språklig kommunikation utgör en problematik. Hansson (2007) menar att 

kommunikation utgörs av icke-verbal och verbal kommunikation. Det icke-verbala 

kroppsspråket möjliggör ett vårdande möte där ögonkontakten med patienten skapar tillit 

(Baggens & Sandén, 2009). Den här litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskan 

upplever att det är svårare att vårda när den verbala kommunikationen uteblir. Eftersom 

sjuksköterskan är skyldig att informera patienten om vård och behandling menar författarna 

att det utgör ett hinder för sjuksköterskan att kunna ge en god omvårdnad när den verbala 

kommunikationen brister.  Florin (2009) stärker författarnas resonemang genom att beskriva 

kommunikationens betydelse för att kunna skapa förståelse för hur patienten uppfattar sin 

situation och därmed individanpassa vården.  

 

Genom verbal kommunikation kan sjuksköterskan få möjlighet att utforska patientens 

livsvärld där ett kunskapsutbyte möjliggörs (Dahlberg & Segesten, 2010).  Författarna anser   

att utan möjlighet att kommunicera kommer kunskapsutbytet att utebli, vilket försvårar 

utforskandet av patientens livsvärld. I den här litteraturstudiens resultat framkommer det att 

sjuksköterskan undvek att möta patienter som de inte kunde kommunicera med. Liou och 

Cheng (2011) menar i likhet med den här litteraturstudiens resultat att bristande 

kommunikation hindrar vårdandet. Många sjuksköterskor upplevde frustration när 

språkbarriären utgjorde ett hinder för vårdandet. Frustrationen grundade sig i att 

sjuksköterskan inte hade möjlighet att erbjuda en omvårdnad av hög kvalitet (Liou & Cheng, 

2011). Jirwe, Gerrish och Emami (2010) skriver att språkbarriären hindrade sjuksköterskan 

ifrån att etablera en vårdrelation. Vården som kunde genomföras var enbart de vårdtekniska 

momenten. Författarna anser att konklusionen av detta är att de vårdtekniska momenten kan 

utföras trots brist på verbal kommunikation men däremot kan sjuksköterskan inte ta del av 

patientens livsvärld och därmed reduceras den individanpassade vården. Hansson (2007) 

skriver att en tredjedel av kommunikationen utgörs av den verbala kommunikationen. 

Författarna anser att trots att den verbala kommunikationen endast utgör en tredjedel är det en 

viktig del i vårdandet eftersom den möjliggör ett kunskapsutbyte. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att icke-verbal kommunikation kan förmedla en känsla av trygghet hos 
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patienten. Den här litteraturstudiens resultat bekräftar den verklighet författarna fick erfara i 

Tanzania. Trots att vårdkontexten och förutsättningarna i Tanzania inte är den samma som i 

Sverige så upplevde författarna att kommunikation har betydelse för vårdandet oavsett 

vårdkontext. Förmågan att möta patienterna i Tanzania utvecklades när kommunikationen 

förbättrades med både gester, mimik och fraser på patientens modersmål. Författarna tror 

således att icke-verbal- och verbal kommunikation är beroende av varandra för ett optimalt 

vårdande. 

 

Att vara medveten om olika kulturella skillnader är den andra delen av huvudfyndet. Den här  

litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskan upplevde avsaknad av kunskap i mötet 

med patienten med annan kulturell bakgrund vilket gjorde att de kände sig osäkra i vårdandet. 

Sjuksköterskan uttryckte att kunskap om olika religioner kunde hjälpa dem i vårdandet.  

Björngren Caudra (2010) belyser betydelsen av att vårda den unika människan istället för den 

kulturella bakgrunden och Birkler (2007) skriver om att kunskap kan erhållas om 

sjuksköterskan ser patienten som någonting helt annorlunda än sig själv. Den här 

litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskan reagerar på olika sätt när de möter patienter 

med en annan kulturell bakgrund som skiljer sig från sjuksköterskans bakgrund. Det var 

kunskapen om det som är annorlunda än en själv som gjorde att sjuksköterskan distansierade 

sig respektive vågade möta patienten. Livsvärlden består av erfarenheter om hur världen ser ut 

och sjuksköterskan likaväl som patienten utgår från sin livsvärld i mötet med andra (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Wright et al. (2002) skriver att det är genom föreställningarna som 

människan förstår världen. Eftersom föreställningar och den levda erfarenheten avgör 

huruvida sjuksköterskan möter det som är annorlunda anser författarna att istället för att se det 

som är annorlunda som ett hinder bör det istället ses som en möjlighet att utforska patientens 

livsvärld. Om sjuksköterskan möter patienten utifrån sina föreställningar skapar det 

problematik eftersom sjuksköterskan inte intar en nyfiken position och se patienten som något 

oändligt (Birkler, 2007).  

 

Ingram (2012) och Davidhizar och Giger (2004) belyser att kulturella aspekter utgör 

perspektivet på världen. Kulturella konflikter mellan sjuksköterskor och patienter kan 

reduceras om attityder och värderingar synliggörs. Genom att försöka förstå att patienten 

skiljer sig från sjuksköterskan själv utgör i sig kunskap. Att vara medveten om att människan 

upplever världen på olika sätt är i sig kunskap som gör att en förmågan att möta olika 

människor utvecklas (Ingram, 2012; Davidhizar & Giger, 2004). Andrews och Boyle (2012) 
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skriver att kulturell kompetens egentligen innebär att vara medveten om olikheter hos 

människan. I mötet med patienterna i Tanzania minskade osäkerheten ju mer författarna 

reflekterade över situationen som de befann sig i. Erfarenhet kan omvandlas till kunskap om 

sjuksköterskan reflekterar över mötet med patienten och undviker därmed att rutinmässigt 

arbeta utifrån sina erfarenheter (Nilsson Kajermo & Wallin, 2009). 

 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskans osäkerhet var en reaktion som 

kännetecknades som en känsla av brist på kunskap. Eftersom öppenhet och nyfikenhet där 

livsvärldsperspektivet är centralt i mötet gör det möjligt för sjuksköterskan att skapa förståelse 

för patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna tror således att osäkerheten kan 

reduceras genom att våga möta patienten eftersom patienten är källan till kunskap. Den här 

litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskan ansåg att faktakunskap kunde hjälpa dem i  

mötet med patienter med en annan kulturell bakgrund men detta skiljer sig från 

vårdvetenskaplig litteratur som visar den unika människans berättelse är vägen till kunskap.   

 

Sjuksköterskan upplevde att kommunikation och kunskap är betydelsefullt för vårdandet. Det 

behövs mer kunskap om hur ett livsvärldsperspektiv kan tillämpas i bemötandet av patienter 

med en annan kulturell bakgrund. Sjuksköterskan ska tillgodose patienten dennes andliga och 

kulturella behov vilket anses som problematiskt när osäkerhet präglar mötet. Sjuksköterskan 

bör möta sin osäkerhet för att kunna minska den. Sjuksköterskan kan vända sin osäkerhet till 

att försöka förstå patientens livsvärld och se mötet med patienten som en tillgång till att 

utvecklas i sin kunskap.  

 

8 Slutsats 

Den här litteraturstudiens resultat kan ha betydelse för att uppmärksamma att all 

kommunikation är bra kommunikation för att inge en trygg känsla till patienten. 

Sjuksköterskan kan med öppenhet och nyfikenhet möjliggöra tillvägagångssätt att bemöta 

patientens och dennes behov. Den nya kunskapen som framkommit i den här studien upplever 

författarna handla om att kunskapen som sjuksköterskan söker inte är långt bort. Om 

osäkerheten reflekteras kan den omformuleras till kunskap och integreras i sjuksköterskans 

arbetssätt i mötet med patienten. Nyare sjuksköterskor är mer inriktade på begrepp som 

livsvärld och föreställningar, det kan därför vara så att det inte faller sig naturligt för alla 

sjuksköterskor att tillämpa livsvärldsperspektiv. Författarna ser därför behov av ny forskning 

om sjuksköterskans sätt att möta patienten som en unik individ snarare än faktakunskap om 
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olika kulturella bakgrunder. Författarna ser gärna att fortsatt forskning inom fenomenet bör 

uppmärksamma alla sjuksköterskor där en utveckling i den transkulturella omvårdnaden kan 

ske.  Eftersom sjuksköterskans omvårdnad ska bygga på evidens ser författarna fortsatt 

forskning inom ämnet med mer fokus på hur livsvärlden kan lyftas när det är brist på verbal 

kommunikation.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Sökningsmatris 
 

Tabell 1: Databassökning i Cinahl 

 
MH- Innebär att sökord från databasens ämnesordlista Cinahl Headings har använts 

*- Kompletterande sökning  

Nr Sökord Antal 

träffar  

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstra

kt 

Lästa i 

fulltext 

Valda 

artiklar 

1 MH ”Pain” 29,677 0 0 0 0 

2 MH ”Transcultural 

Care” 

1,577 0 0 0 0 

3 MH ”Culture” 

 

12,428 0 0 0 0 

4 MH ”Transcultural 

nursing” 

1,714 0 0 0 0 

5 MH ”Cultural 

diversity” 

6,000 0 0 0 0 

6 MH ”International 

nursing” 

855 0 0 0 0 

7 Pain 

i fritext 

108, 666 0 0 0 0 

8* MH ”Ethnic groups” 10565 0 0 0 0 

9* MH ”Cultural 

competense” 

4895 0 0 0 0 

10* MH ” Nurse-patient 

relation” 

13525    0 

11 C1AND C2 20 20 9 9 0 

12 C1 AND C3 128 128 24 18 0 

13 C1 AND C4 36 36 8 7 0 

14 C1 AND C5 24 24 12 7 0 

15 C1 OR C7 108,466 0 0 0 0 

16 C4 OR C6 2,551 0 0 0 0 

17 C15 AND C16 55 55 21 10 Nr.2 

18* C4 AND C8 AND C9 53 55 20 9 Nr.5   

Nr.7 

19* C4 AND C10 AND 

C9 

107 107 2 2 Nr. 3 

Nr. 8 



  
 

II 

Tabell 2: Databassökning i PubMed 

 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Valda 

artiklar 

1 [Mesh] 

”Pain” 

175,943 0 0 0 0 

2 [Mesh] 

”Transcultural 

nursing” 

1,813 0 0 0 0 

3 [Mesh] 

”Attitude” 

169,706 0 0 0 0 

4 [Mesh] 

”Cultural 

diversity” 

7,472 0 0 0 0 

 

5 

P1 AND P2 

AND P3 

19 19 11 7 0 

6 P1 AND P4 49 49 19 6 Nr. 4  

 

[Mesh] - Innebär att sökord från databasens ämnesordlista Svensk Mesh har använts 

 

 

Tabell 3: Databassökning i PsycINFO 

 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt  

Lästa i 

fulltext 

Valda 

artiklar 

1 Trancultural  

psychiatry 

460 0 0 0 0 

2 Nursing 12,128 0 0 0 0 

3 Culture 

(Antropological) 

11,314 0 0 0 0 

4 Ps1 AND Ps2 7 7 7 5 0 

5 Ps3 AND Ps2 47 47 21 6 0 
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Tabell 4: Manuell sökning  

 

Artikeltitel Antal 

referenser i 

referenslistan 

(lästa) 

Lästa 

abstrakt 

Fulltext Inkluderade i 

studien 

Narayan, M. C. 

(2010)  

73 (73) 3 3 0 

Kemp, C. 

(2005)  

31 (31) 1 1 0 

Festini, F., 

Focardi, S., 

Bisogni, S., 

Mannini, C., & 

Neri, S. (2009) 

* 

43 (43) 9 9 Nr.1 

Nr. 6 

 

*-kompletterande sökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 
 

Nr. Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel  

Syfte Metod Resultat Kvalit

et 

1 Berlin, A., 
Johansson, S-E., & 

Törnkvist, L. (2006).  

Sverige 

Scandinavian 
Journal of Caring 

Sciences. Working 

conditions and 

cultural competence 

when interacting 

with children and 

parents of foreign 

origin - Primary 

Child Health 

Nurses’ opinions 

Present study 
investigates 

PCHNurses’ 

opinions regarding 

their working 

conditions and 

cultural 

competence. The 

focus will be 

placed on their 

interaction with 

children and 

parents of foreign. 

Kvantitativ ansats. 
Explorativ Icke-

experimentell design.  

Urvalet var ett 

kvoturval med 270 

informanter. 

Datainsamlingsmetod

en var enkäter med en 

svarsfrekvens på 70 

%. Analytisk statistik 

användes för att 

analysera data.  

Sjuksköterskorna upplevde 
svårigheter att vårda barn med 

utländskt ursprung då de saknade 

riktlinjer och stöd. Majoriteten 

sjuksköterskor hade ingen 

formell träning i kulturell 

kompetens och deras kulturella 

kompetens upplevdes 

otillräcklig.  

Hög 

2 Festini, F., Focardi, 

S., Bisogni, S., 

Mannini, C., & Neri, 

S. (2009). Italien 

Journal of Nursing 

Scholarship. 

Providing 

Transcultural to 

Children and 

Parents: An 

exploratory Study 

From Italy 

Investigate 

attitudes and 

problem 

encountered by 

Italian nurses in a 

paediatric setting 

with regard to 

nursing care of 

children and their 

families from other 

countries. 

Kvantitativ ansats. 

Explorativ design.  

Urvalet var ett 

kvoturval som 

utgjordes av 129 

informanter som 

svarade på en enkät 

som en fokusgrupp av 

sjuksköterskor 

utvecklat.  

Språkbarriärer upplevdes som 

den största svårigheten i att ge 

vård till barn och föräldrar av 

utländskt ursprung. 

Sjuksköterskor upplevde även 

svårigheter gällande patienters 

kost, hygien och religion då det 

skilde sig från vad de var vana 

vid.  

 

 

Medel 

Bilaga 2: Artikelmatris 
 



  
 

V 

3 Parlar Kilic, S., 

Buyukkaya Besen, 

D., Tokem, Y., 

Fadilioglu, C., & 

Karadag, G. (2014). 

Turkiet 

International 

Journal of Nursing 

Practice. An 

analysis of the 

cultural problems 

encountered during 

care giving by the 

nurses working in 

two different regions 

of Turkey. 

The aim was to 

identify the cultural 

problems 

encountered during 

care giving by the 

nurses working in 

two university 

hospitals located in 

western and eastern 

Turkey. 

Kvantitativ ansats 

med jämförande 

deskriptiv design. 

Självrapporterande 

data i form av enkäter. 

338 informanter 

deltog i studien. 

Pilotstudie med 10 

informanter 

genomfördes. 

Analytisk statistik 

användes för 

dataanalysen. 

Endast sjusköterskor ifrån den 

ena regionen hade möjlighet att 

träna förmågan att möta etniska 

minoriteter. De problem som 

identifierades var 

kommunikation. 

Medel 

 

4 Nielsen, B., & 

Birkelund, R. (2009). 

Danmark 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences. Minority 

ethnic patients in the 

Danish Healthcare 

system – a 

qualitative study of 

nurses’ experiences 

when meeting 

minority ethnic 

patients 

The aim was to 

investigate nurses’ 

experiences in 

caring with patients 

with a minority 

ethnic background. 

Kvalitativ ansats med 

explorativ och 

deskriptiv design. 

Studien vilar på  

Husserl's 

fenomenologi där 

livsvärlden betraktas 

som den riktiga 

världen. 4 informanter 

intervjuades och 

observerades. Data 

analyserades av en 

metod som myntats av 

Malterud som vilar på 

Husserl’s 

fenomenologi. 

Sjuksköterskan behöver mer 

resurser och mer stöd vid vård av 

patienter med en annan etnisk 

bakgrund. Det visade sig att 

sjuksköterskorna hade många 

olika attityder gällande detta 

fenomen. 

Låg 



  
 

VI 

5 Debesay, J., Harsløf, 

I., Rechel, B., & 

Vike, H. (2014). 

Norge 

Journal of Advanced 

Nursing. Facing 

diversity under 

institutional 

constraints: 

challenging 

situations for 

community nurses 

when providing care 

to ethnic minority 

patients. 

The aim was to 

explore the 

challenges faced by 

community nurses 

when providing 

home health care to 

ethnic minority 

patients. 

Kvalitativ ansats med 

hermeneutisk design. 

19 informanter deltog 

i semistrukturerade 

och djupgående 

intervjuer. 

Ändamålsenligt urval, 

alla sjuksköterskor 

skulle arbeta i ett 

distrikt med många 

etniska minoriteter. 

All data 

transkriberades 

ordagrant och 

utgjorde sedan en 

innehållsanalys. 

Tre kritiska aspekter 

identifierades när 

kommunsköterskor mötte etniska 

minoriteter vilka visade sig vara; 

intimvård, rehabilitering och 

engagemanget i att stödja 

patienter och familj vid livets 

slutskede. 

Hög 

6 Jones, M. S. (2008). 

USA 

Journal of 

Emergency Nursing. 

Emergency Nurses’ 

Caring Experiences 

With Mexican 

American Patients 

The aim was to 

understand 

emergency nurses’ 

experiences when 

caring for Mexican 

American patients 

Kvalitativ ansats med 

en fenomenologisk 

metod. Ett strategiskt 

urval utgjorde 5 

informanter. 

Datainsamlingsmetod

en var ostrukturerade 

intervjuer.  

Språksvårigheterna mellan 

sjuksköterska och patient visades 

ha påverkan på vården. De 

sjuksköterskor som kunde tala 

patientens språk var de som 

kunde etablera en vårdrelation. 

Sjuksköterskor upplevde även 

brist på kunskap om kulturer som 

en svårighet i vårdandet.  

 

 

 

 

Hög 



  
 

VII 

 

 

 

7 Cortis, D. J. (2004). 

Storbritannien 

Journal of Advanced 

Nursing. Meeting 

the needs of 

minority ethnic 

patients 

The aim was to 

investigate 

Registered Nurses’ 

experiences of 

caring for 

hospitalized 

Pakistani patients 

in United Kingdom 

Kvalitativ ansats med 

ett urval på 30 

informanter genom 

strategiskt urval. 

Datainsamlingsmetod

en var 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Sjuksköterskorna hade 

svårigheter I att tillämpa 

patienters kultur och spiritualism 

i vårdandet på grund av brist i 

kunskap om patienternas etiska 

bakgrund och i hur begreppet 

”Holism” tillämpas i vårdandet.  

Medel 

8 Vydelingum, V. 

(2005). 

Storbritannien 

Nursing Inquiry. 

Nurses’ experiences 

of caring for South 

Asian minority 

ethnic patients in a 

general hospital in 

England 

To describe the 

nurses’ experiences 

of caring for South 

Asian patients 

Kvalitativ ansats med 

etnografisk design. 

Ändamålsenligt urval, 

av 90 tillgängliga 

sjuksköterskor deltog 

43 stycken. 

Fokusgruppintervjuer 

utgjorde 

datainsamlingen. 

Studien visade att det fanns en 

tendens till att sjuksköterskan 

vårdade alla patienter på samma 

sätt och att det inte fanns någon 

särskild kulturell kompetens 

bland dem.  

Hög 



  
 

VIII 
 

Bilaga 3: Modifierad checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2013) 

 

A. Syftet med studien?  

………………………………………… 

Vilken kvalitativ metod har använts?  

………………………………………… 

Är designen av studien relevant för att 

besvara frågeställningen?  

Ja  Nej  Vet ej* 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för 

undersökningsgruppen tydligt 

beskrivna? (Inklusion- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja  Nej  Vet ej* 

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………… 

Urval- finns det beskrivet var, när och 

hur undersökningsgruppen kontaktades? 

………………………………………… 

Vilken urvalsmetod användes?  

- Strategiskt urval 

- Snöbollsurval 

- Teoretiskt urval 

- Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, 

kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund).  

………………………………………. 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja  Nej  Vet ej* 

 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av 

vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja  Nej  Vet ej* 

Beskriv:  

…………………………………………

…………… 

Beskrivs metoderna för datainsamling 

tydligt (vilken typ av frågor användes 

etc.)? 

Beskriv: 

………………………………………. 

Ange datainsamlingsmetod: 

- Ostrukturerade intervjuer 

- Halvstrukturerade intervjuer 

- Fokusgrupper 

- Observationer 

- Video-/bandinspelning 

- Skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns 

intervjugudie/studieprotokoll)? 

Ja  Nej  Vet ej* 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier 

utvecklade och tolkade? 

………………………………………… 

Ange om:  

- Teman är utvecklade som begrepp 

- Det finns episodiskt presenterade citat. 



  
 

 

- De individuella svaren är 

kategoriserade och bredden på 

kategorierna beskrivna.  

- Svaren är kodade.  

Resultatbeskrivning: 

………………………………………. 

Är analys och tolkning av resultat 

diskuterade? 

Ja  Nej  Vet ej* 

Är resultaten trovärdiga (källor bör 

anges)? 

Ja  Nej  Vet ej* 

Är resultaten pålitliga (undersökningens 

och forskarens trovärdighet)? 

Ja  Nej  Vet ej* 

Finns stabilitet och överensstämmelse 

(är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja  Nej  Vet ej* 

Är resultaten återförda och diskuterade 

med undersökningsgruppen? 

Ja  Nej  Vet ej* 

Är de teorier och tolkningar som 

presenteras baserade på insamlade data 

(finns citat av orginaldata, summering 

av data medtagna som bevis för gjorda 

tolkningar)? 

Ja  Nej  Vet ej* 

 

E. Utvärdering 

Finns en logisk stringens genom hela 

studien?* 

Ja  Nej  Vet ej* 

Kan resultaten återkopplas till den 

ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja  Nej Vet ej* 

Stöder insamlade data forskarens 

resultat? 

Ja  Nej  Vet ej* 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja  Nej  Vet ej* 

Diskuteras metodologiska brister och 

risk för bias? 

Ja  Nej  Vet ej* 

Finns risk för bias? 

Ja  Nej  Vet ej* 

Vilken slutsats drar författaren? 

…………………………………………

…….. 

Håller du med om slutsatserna?  

Ja  Nej 

Om nej, varför inte?  

…………………………………………

…… 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja  Nej  Vet ej* 

 

 

 

 

 

 

 

*- Modifierad/ny fråga 

Kvalitativ - Överstruken text besvarades 

inte i kvalitetsgranskningen 

 

  



  
 

I 
 

Bilaga 4: Modifierad checklista för kvasi-experimentell design (Forsberg & 

Wengström, 2013) 

 

A. Syftet med studien 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja   Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja  Nej 

B. Undersökningsgruppen 

Är inklusionskriterierna tydligt 

beskrivna?* 

Ja  Nej  

Är exklusionskriterierna tydligt 

beskrivna?* 

Ja  Nej 

Vilken urvalsmetod användes? 

- Randomiserat urval 

- Obundet slumpmässigt urval 

- Kvoturval 

- Klusterval 

- Konsekutivt urval 

- Urvalet ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen 

representativ? 

Ja  Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i 

undersökningen? 

……………………………………….... 

C. Mätmetoder 

Vilka mätinstrument användes?* 

………………………………………… 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja  Nej 

Var validiteten diskuterad? 

Ja  Nej 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i 

jämförelsegrupperna? 

..Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

......................................................... 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja  Nej 

Användes en deskriptiv eller en 

statistisk analysen? 

……………………………………… 

Var analysmetoden lämplig för studien 

syfte? 

Ja  Nej 

Vilka var huvudresultaten? 

……………………………………….... 

Erhölls signifikanta skillnader? 

... Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

…………………………………………

…. 

Instämmer du? 

Ja  Nej 

E. Värdering 

Finns en logisk stringens genom hela 

studien? 

Ja  Nej 

Finns ett etiskt resonemang? 

Ja  Nej 



  
 

 

Kan resultaten generaliseras till annan 

population? 

Ja  Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja  Nej 

Ska denna artikel inkluderas i 

litteraturstudien? 

Ja  Nej 

Motivera varför eller varför inte 

................................................................ 

 

 

 

 

*- Modifierad/ny fråga 

Kvantitativ - Överstruken text besvarades 

inte i kvalitetsgranskningen 

 

 

 


