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Abstrakt 
Bakgrund: Invandringen i Sverige innebär möten med människor från en annan kultur 

och med ett annat språk, i samhället och inom vården. För att sjuksköterskan ska kunna 

ge optimal vård och skapa en relation till patienten är en förutsättning för en fungerande 

kommunikation. Vid språkbarriärer försvåras detta och missförstånd kan uppkomma. 

Förutom att bristande kommunikation kan påverka omvårdnadssituationen kan även 

olika kulturers syn på sjukdom och patientrollen göra vårdsituationen annorlunda. 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av möten med patienter där 

språk- och kulturbarriärer förekommer. Metod: Systematisk litteraturstudie, tio 

kvalitativa artiklar analyserade enligt metoden för innehållsanalys. Resultat: 

Sjuksköterskan erfar att språk- och kulturbarriärer kan ha konsekvenser för 

omvårdnaden. Språkförbistring medför svårigheter att informera och förstå patienten. 

Med hjälp av tolk eller anhörig som tolkar kan situationen förbättras. Sjuksköterskan 

erfar kulturella skillnader avseende patientens anhöriga och deras roll. Slutsats: 

Språkbarriärer försvårar omvårdnadsarbetet, genom tolk eller anhöriga som tolkar kan 

situationen förbättras. De kulturella skillnader som kan förekomma påverkar även det 

omvårdnadsarbetet genom att olika kulturer har olika referensramar Ökad kulturell 

kunskap är önskvärt för att förbättra den transkulturella vården. Viktigt är dock att 

sjuksköterskan inte generaliserar utifrån den kultur patienten tillhör utan ser varje 

patient som en unik individ. 

 

 

Nyckelord 
Transkulturell omvårdnad, kulturbarriär, språkbarriär, kommunikation, erfarenhet, 

systematisk litteraturstudie 
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Inledning 
 

Antalet flyktingar och asylsökande i Sverige ökar kontinuerligt och vi har i vårt yrke 

som legitimerade sjuksköterskor de senaste åren erfarit ett ökat antal möten med 

patienter där kulturbarriärer, men framförallt språkbarriärer, förekommit. Intressanta 

och stimulerande möten men vi upplever att möjligheten att skapa en optimal 

omvårdnadsrelation har försvårats på grund av svårigheter att förstå varandra.  

 

Definition av begreppet transkulturell: ”som sträcker sig över kulturella gränser” 

(Wiktionary, 2012). 

Genomgående i studien används hon syftande till sjuksköterskan och han syftande till 

patienten. 

 
1 Bakgrund 
 

1.1 Immigration 
 

Invandringen till Sverige har sedan 1970-talet till stor del bestått av flyktingar samt 

asylsökande. Dessa människor bär ofta på erfarenheter i form av krig och trauman 

dessutom med en osäker framtid (Bäärnheim, 2007).  Enligt Migrationsverket (2015) 

invandrade 127475 personer till Sverige år 2014 och av dem ansökte 81301 om asyl. 

Prognosen är att antalet asylsökande fortsatt kommer vara högt och beräknas bli uppåt 

90000 år 2015. Med asyl avses enligt utlänningslagen ”ett uppehållstillstånd som 

beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting eller alternativt 

skyddsbehövande” (Lag 2009:1542). Asylsökande innebär att en utländsk medborgare 

söker politisk asyl efter ankomsten till ett annat land. En person som tvingats lämna sitt 

hemland kallas för flykting. Det finns olika anledningar till att människor tvingas fly. 

Det kan till exempel vara på grund av miljö- eller naturkatastrofer, krig eller förföljse i 

hemlandet (Hanssen, 2013). Flykting definieras i Nationalencyklopedin (NE, 2015) som 

en individ, som efter att ha lämnat sitt hemland, omöjligt kan återvända på grund av 

rädsla för förföljelse, beroende av politiska eller religiösa uppfattningar, ras, tillhörande 

särskild samhällsgrupp eller annan nationalitet. En utländsk medborgare som flyttar till 

ett annat land för att bosätta sig och arbeta där kallas för invandrare till exempel 

arbetskraftsinvandrare. Immigrationsprocessen kan i många fall ha karaktären av ett 
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krisförlopp. Du lämnar det vana och trygga i hemlandet såsom familj, vänner, bostad 

och social identitet. Dessa förluster skapar ofta en sorgereaktion (Hanssen, 2013). 

 

1.2 Kommunikation 
 

Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communicatio med innebörden 

ömsesidigt utbyte eller communico, göra gemensamt, meddela, få dela. Ordet står för 

överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater 

(Nationalencyklopedin, 2015). 

Nilsson och Waldemarsson (2007) ser kommunikation som en ständigt pågående 

process mellan människor där olika budskap förmedlas dem emellan, som visar hur vi 

upplever den andre, situationen och oss själva, via bekräftelse, tankar eller känslor. 

Kommunikation sker även i ett samspel, socialt system, där attityder och förväntningar 

tillsammans med kroppsrörelser, ögonkontakt, mimik och gester spelar roll för resultatet 

av det tolkade budskapet. Det är den mänskliga aktivitet som vi bör vara mest erfarna av 

och känna till bäst eftersom det är en medfödd förmåga, men missförstånd kan lätt 

uppstå vid konflikter eller gräl då vi har svårt att uttrycka oss begripligt och rationellt. 

Nilsson och Valdermansson (2007) beskriver olika kommunikationsmodeller bland 

annat en barriärmodell. Denna grundar sig på att språket ej kan ses som ett neutralt 

medel i kommunikationsprocessen utan påverkas av till exempel kultur och individens 

egenskaper. Detta gör att hinder uppstår och att det som sändaren vill förmedla tolkas av 

mottagaren på ett annat sätt än vad som är avsett. Hanssen (2013) menar att kultur och 

språk inte kan åtskiljas. För att förstå ett samtals innebörd och det sammanhang som det 

sker i, är det inte tillräckligt att kunna ett språk, utan det kräver kunskaper om den 

sociala miljön och dess specifika kulturella uttryck. 

1.3 Kommunikation i vården 
 

En förutsättning för fungerande kommunikation inom omvårdnad, oavsett kulturell 

bakgrund, är att sjuksköterskan har en vilja och förmåga till att visa empati, kunna 

bekräfta, aktivt lyssna och tydligt förmedla information. Det språk den andre talar och 

de koder han förmedlar är viktiga att förstå för att god kommunikation ska uppstå.  

Kulturella förutsättningar och referenser som är gemensamma underlättar 

kommunikationen (Eide & Eide, 2009). 
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1.4 Kultur 
 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet kultur inom de samhällsvetenskapliga 

disciplinerna. En bred betydelse är att kultur är en organisering av mänskligt liv och 

verksamhet (Björngren Cuadra, 2010). Kultur kan beskrivas som en sammansatt helhet 

av tro, kunskap, moral, lagar, konst och sedvänjor samt andra vanor som tillförs 

människan som del av ett samhälle, ett norm- och värdesystem. Detta påverkar hur 

människan ser på världen, hur den upplevs känslomässigt samt hur människan beter sig 

i förhållande till andra (Ahmadi, 2008). Kultur ger ett förståelsemönster och  en 

gemensam syn på vad som är normalt. Detta gör att det som sägs och görs blir begripligt 

för andra, en form av social kunskap. Praktiska exempel på detta är till exempel att 

kunna förstå ett skämt eller en kränkning och hur vi uttrycker smärta (Ouis, 2010).  

 

1.5 Transkulturella möten i vården 
 

Asylsökande har rätt till akut sjukvård, vilket landstingen har ansvar för och sedan 1 juli 

2013 gäller det även personer som saknar tillstånd för att vistas i Sverige 

(Migrationsverket, 2013). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas på 

samma villkor för varje enskild individ och på ett sätt där människor respekteras för 

dess lika värde, integritet och autonomi. Ett annat krav är att kvaliteten på vården ska 

vara god, trygg och goda kontakter mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten 

ska främjas (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2014:822 2a §). 

I sitt arbete kan sjuksköterskan möta individer med olika kulturella bakgrunder, där inte 

enbart språket skiljer utan även värderingar, normer och förväntningar (Eide & Eide, 

2009; Hansen, 2013). Det kan upplevas svårt att vårda, förstå och bedöma patienterna 

då deras föreställning om sjukdom, hälsa och behandling känns främmande. Att skapa 

trygghet för patienten är av stor betydelse eftersom vistelse på sjukhus, innebär att vara i 

en okänd miljö med sitt fackspråk och hierarkier. Samtidigt som kanske patienten 

befinner sig i en immigrationsprocess som kan påverka hälsotillståndet negativt. Detta 

kan leda till kulturchock (Hanssen, 2013). Språkbarriärer mellan sjuksköterska och 

patient kan dessutom leda till felaktiga bedömningar och därmed också fel vård 

(Carnevale, Vissandjée, Nyland & Vinet-Bonin, 2009). 

Enligt ICN’s etiska kod för sjuksköterskor är sjuksköterskan ansvarig för att patienten 

erhåller tillräcklig och korrekt information, på ett sätt som är kulturellt anpassad för att 

samtycke till vård ska kunna ges. Hon ska, tillsammans med samhället, verka för att 
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behov av vård- och sociala insatser, främst för ömtåliga befolkningsgrupper, främjas 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskans kontakt med patienten är ofta mer frekvent och långvarig, till exempel 

ett arbetspass, jämfört med läkaren som vanligtvis träffar patienten under en kort tid 

(Carnevale et al, 2009). I sjuksköterskans möte med patienter från andra länder, ställs 

krav på henne i de situationer som kan uppstå på grund av språkbarriärer. Om viktig 

information ska framföras till patienten kan lätt missförstånd uppstå om inte samma 

språk talas (Magnusson, 2014). Enligt Hansen (2013) är det egna språket av betydelse 

för patientens identitet. När kommunikationen försämras på grund av språkbarriärer kan 

det påverka patientens självbild och leda till otrygghet vilket kan resultera i svårigheter 

att klara av stress och förändringar i omgivningen. Detta kan leda till försämrad psykisk 

och fysisk hälsa. Enligt Förvaltningslagen (SFS 1986:223 §8) bör en myndighet anlita 

tolk vid kontakt med en person som inte behärskar språket. 

Barbosa da Silva och Ljungquist (2007) beskriver hur kulturmötet kan betraktas som 

något positivt och i detta fall benämns det som kulturdialog och har som grund en 

ömsesidig respekt och förståelse. Motsatsen kallas för kulturkonfrontation. Vid 

kulturkonfrontationen finner vi ett ömsesidigt missförstånd och det kan uppkomma på 

olika nivåer såsom till exempel religiös, ideologisk eller kommunikativ. Ju större 

skillnaden är mellan olika kulturer desto större är risken för missförstånd. Verbal 

kulturkonfrontation som kan uppstå i vården beskriver Barbosa da Silva och Ljungquist 

(2007) i tre exempel. Missförstånd kan uppstå i kommunikationen mellan sjuksköterska 

och patient när den senare inte talar så bra svenska. När ett språk används som varken 

personal eller patient fullt behärskar (t.ex. engelska) kan också missförstånd uppkomma 

och även vid användandet av tolk i form av felaktig översättning. Icke verbal 

kommunikation kan även den leda till missförstånd genom de kulturella skillnader som 

förekommer vad gäller till exempel kroppsspråk, gester, mimik och så vidare. Även hur 

patienten uttrycker sjukdomsupplevelse skiljer sig mellan olika kulturer såväl som olika 

syn på könsroller (Barbosa da Silva och Ljungquist, 2007). 

Hamilton och Essat (2008) beskriver hur sjuksköterskors stereotypa synsätt på andra 

kulturer försvårar kommunikationen och försämrar bemötande samt möjligheterna att 

uppmärksamma behov hos patienten. Smith (2013) beskriver vikten av kulturell 

kompetens hos sjuksköterskor. Hon anser att sjuksköterskan egentligen inte blir 

färdiglärd inom detta område utan att det är en läroprocess som hela tiden fortgår. 
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1.6 Olika kulturella föreställningar 
 

Det finns livsområden där människors synsätt skiljer sig åt. Att som sjuksköterska förstå 

hur etnicitet, kulturbakgrund och livsåskådning påverkar patientens reaktion och vad 

vården får för karaktär ger en kulturell kompetens. Skandinaviska sjuksköterskor samt 

deras arbetssätt är formade i ett västerländskt samhälle, ett individualistiskt samhälle. 

Begrepp som kännetecknar individualism är till exempel autonomi, självständighet och 

oberoende, rätten till privatliv, jagmedvetande, ekonomisk trygghet och ett behov av 

vänner som har valts utanför familj och släkt. Motsatsen till detta är kollektivism. 

Begrepp som karakteriserar detta är bland annat täta familjeband där medlemmarna är 

starkt sammanlänkade och beroende av varandra. Familjen skyddar individen och 

lojalitet mot kollektivet förväntas tillbaka. Det förekommer en traditionell 

samhällsordning med stark familjegemenskap och den enskilda individen har sin tydliga 

plats i gemenskapen. Flera av patienterna från etniska minoriteter i skandinavisk 

sjukvård kommer från en kollektivistisk kultur. Således är en tydlig skillnad mellan 

individualism och kollektivism det faktum att i det förstnämnda är autonomi, att vara 

självständig och oberoende av stor betydelse medan det i kollektivismen är av 

underordnad betydelse. När en patient tillhör en kollektivistisk kultur är det inte 

ovanligt att han har flera familjemedlemmar på plats större delen av tiden som ser som 

sin uppgift är att vårda den anhöriga. Skandinaviska sjuksköterkor är vana vid att vårda 

patienter som bestämmer själva och som hjälper sig själva. Patientens besök består av 

ett fåtal personer åt gången och på fastställda tider (Hanssen, 2013). 

Olika kulturer har olika sätt att se på samhället, på människan, på meningen med livet, 

lidandet och döden. Likheter inom olika kulturer möjliggör en tvärkulturell förståelse. 

Är skillnaden mellan två kulturer stor är risken för missförstånd större. Några exempel 

på kulturskillnader är t ex, hur vi hälsar på varandra, olika synsätt på könsroller och 

religiösa/etiska frågor. Vad gäller könsroller ser vissa kulturer kvinnan som väsensskild 

från mannen, åtminstone delvis. Praktiska konsekvenser blir därför att kvinnan 

behandlas annorlunda än mannen. I vården kan detta ge upphov till 

kulturkonfrontationer när patient och personal är av olika kön (Barbosa da Silva & 

Ljungquist, 2007). Det kan till exempel vara så att patienten inte kan bli undersökt av 

någon som är av motsatt kön. I många patriarkala kulturer är det mannen som innehar 

bestämmanderätten i familjen, detta kan innebära att det är han som kommunicerar med 

vårdpersonal även om det är en kvinnlig familjemedlem som är sjuk (Björngren Cuadra, 

2010). Ytterligare en aspekt som skiljer sig i olika kulturer är hur vi uttrycker 



  
 

9 

sjukdomsupplevelser. I vissa kulturer är detta mycket uttrycksfullt, genom att skrika, 

gråta och klaga visar den sjuka sin smärta/sorg. Patienter från den nordiska/svenska 

kulturen utrycker ofta sin sjukdomskänsla på ett mer lågmält sätt. För att undvika en 

kulturkonfrontation är det därför viktigt att vårdpersonal är medveten om denna skillnad 

i uttryckssätt (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2007).   

Björngren Cuadra (2010) betonar vikten av kulturell kunskap hos sjuksköterskan. Om 

det saknas finns det risk att symtom tolkas fel och vården inte blir optimal. Det skapar 

frustration både hos sjuksköterskan och patienten. 

 

1.7 Teoretisk referensram 
 

Vid språk och kulturbarriärer är kommunikation och kulturell kunskap av stor 

betydelse, därav valde vi Joyce Travelbee samt Madeleine Leiningers 

omvårdnadsteorier som teoretisk referensram. Leiningers teori betonar vikten av 

kulturell kompetens. Travelbees teori bygger på skapandet av en relation mellan 

sjuksköterska och patient med kommunikation som viktigt verktyg.  

Enligt Leininger (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) medför det mångkulturella 

samhället andra krav på omvårdnaden, där sjuksköterskan och patienten, med olika 

kulturell bakgrund, inte har samma syn på god omvårdnad. Om ändamålsenlig och 

effektiv omvårdnad ska uppstå är det viktigt att ta hänsyn till kulturella förhållanden. 

Leininger nämner risken med kulturblindhet och etnocentrism, att sjuksköterskan, utan 

att vara direkt fördomsfull, ser sin egna kulturella bakgrund som normgivande för hur 

vekligheten ska uppfattas, en sanning som ligger till grund för att lösa ohälsoproblem. 

Denna okunskap kan leda till att hon inte ser patientens behov och att patienten i sin tur 

inte förstår sjuksköterskans handlande.  

Leiningers teori utgår från sjuksköterskans behov av att ska skaffa sig kunskap om 

andra kulturer, kulturell kompetens. Samtidigt ska hon lära sig att se kritiskt på sin egen 

kultur för att synen på omvårdnad inte ska färgas av dess värderingar, utan hanteras 

professionellt. Trankulturell omvårdnad är det begrepp som hon använder i sin teori och 

innebär att sjuksköterskor skaffar sig kunskap för att få förståelse för patientens 

värderingar, föreställning om omvårdnad, hälsa och ohälsa. Även kunskap om olika 

beteendemönster är av vikt för att kunna se patienten i hans livssammanhang (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Leininger använder även begreppet kulturrelaterad omsorg, 

handlingar som människan gör mot andra och sig själv för att behov sammanhörande 
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med välbefinnande och hälsa ska tillgodoses. Hon beskriver även olika konstrukter som 

tillägg till kulturrelaterad omsorg, till exempel av mångfald som handlar om skillnader i 

värderingar och livsstilar, eller universalitet som handlar om likheterna mellan 

kulturerna relaterat till omsorg.  

Människan beskrivs i Leiningers teori som en kulturvarelse, inte som en person, utan en 

del av ett system till exempel familjen och att omvårdnaden ska ske utifrån familjen 

som har stor betydelse för patientens hälsa och omvårdnad. 

Leiningers studier visar att det inom vården finns fler kulturella skillnader än det finns 

likheter.  Inom sjukhusvården ses den största skillnaden och detta kan leda till kulturella 

konflikter mellan patienten och sjuksköterskan. Genom att lära sig om andra kulturer 

förbättras sjuksköterskans kulturella kompetens, samtidigt betonar Leininger att detta 

inte får medföra en generalisering av människan. Det är viktigt att vara medveten om att 

det även finns individuella behov (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Travelbee ser kommunikation som ett instrument, en interaktiv process mellan 

individer, vilken är viktig i omvårdnadsprocessen för att kunna genomföra de 

förändringar som krävs i vårdsituationen (Magnusson, 2014). Travelbee menar att 

kommunikation är en dynamisk process. Kommunikation används för att förstå 

patienten och möta hans behov (Eide& Eide, 2009). God kommunikation möjliggörs 

genom vissa förutsättningar såsom, kunskap samt att kunna tillämpa den, sensitivitet 

och även en känsla för ”timing” (Kirkevold, 1992/2000). Enligt Travelbees teori sker 

omvårdnad i en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient. Relationen 

utvecklas i fem olika faser. Första mötet med dess olika intryck sker initialt, därefter 

växer identiteter fram i andra fasen. Fortsättningsvis följer empatifasen där en förståelse 

för den andre utvecklas för att sedan övergå till sympatifasen, kännetecknad av 

medkänsla. I sista fasen har en mellanmänsklig relation uppstått, en ömsesidig nära 

kontakt. För att denna mellanmänskliga relation ska vara möjlig, för att målen med 

omvårdnad ska uppnås, måste sjuksköterskan enligt Travelbee använda sig själv 

terapeutiskt med kommunikation som det viktigaste verktyget (Eide & Eide, 2009; 

Kirkevold, 2000). Varje patient bör ses som en unik individ (Eide & Eide, 2009). 

Travelbee motsätter sig en generaliserande människosyn och begrepp som patient och 

sjuksköterska då hon anser att de endast visar de drag som är gemensamma. Detta leder 

till en stereotyp syn på människan och gör att sjuksköterskan inte ser henne som den 
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unika individen. Hon menar även att hur vi upplever lidande och sjukdom färgas av den 

kultur vi tillhör (Kirkevold, 2000). 

2 Problemformulering 
 

En av förutsättningarna för att optimal omvårdnad ska uppstå är att sjuksköterskan kan 

bekräfta, aktivt lyssna och tydligt förmedla information. God kommunikation är därför 

av stor betydelse i omvårdnadsprocessen. Den kultur vi tillhör påverkar hur vi upplever 

sjukdom och lidande och olika kulturer har olika värderingar och förhållningssätt. Det 

stigande antalet invandrare, flyktingar och asylsökande innebär att vården kommer att 

ställas inför ett ökat antal möten med patienter där det förkommer språk- och 

kulturbarriärer, vilket kan medföra att kvaliteten på omvårdnaden inte blir optimal, att 

patientsäkerheten äventyras på grund av missförstånd och felbedömningar. Vi vill med 

denna studie undersöka sjuksköterskors erfarenheter av dessa möten för att öka 

kunskapen om transkulturell omvårdnad för att förhoppningsvis kunna underlätta för 

sjuksköterskor som ställs inför liknande möten. 

 

3 Syfte 
 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av möten med patienter där språk- och 

kulturbarriärer förekommer. 

 

4 Metod 
 

Metoden var en systematisk litteraturstudie vilket innebär att inom valt problemområde 

utföra systematisk sökning av aktuell vetenskapligt forskning och därefter ska kritiskt 

granskning ske av funna artiklar.  Studiens resultat är en sammanställning av utvalt 

material (Forsberg & Wengström, 2014). 

 

4.1 Sökningsförfarande och urval 
 

Insamling av datamaterial utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo, vilka 

enligt Forsberg och Wengström (2013) är de databaser som innehåller 

omvårdnadsforskning (bilaga A). Vid testsökning tidigt i processen visade det sig att det 

valda ämnet inte är särskilt stort, därav gjordes valet att både söka i fritext och 

ämnesord. Med hjälp av trunkering i fritextsökning och booleska sökoperatorn OR 
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mellan varianterna av samma sökord garanterades större antal träffar. Vid kombinerad 

sökning mellan sökorden användes istället booleska sökoperatorn AND för att begränsa 

antalet träffar (Forsberg och Wengström, 20013). Inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska, peer reviewed, att de skulle vara 

publicerade mellan åren 2000-2014 samt att de skulle svara mot studiens syfte. Artiklar 

som i titeln berörde språkbarriärer av annat slag än lingvistisk (t ex afasi) samt studier 

som var inte var förlagda i land med västerländsk karaktär, individualistisk kultur, 

exkluderades. Inledande sökning med de valda sökorden bedömdes ge för få relevanta 

artiklar, därför utökades sökningen med ytterligare två sökord, vilket i Cinahal och 

PubMed ledde till ökat antal artiklar relevanta för granskning. Vid sökning i PsycInfo 

visade det sig att träffarna för sökordet ”transcultural nursing” återfanns övervägande i 

tidskriften Journal of Transculturing Nursing, vilket medförde att manuell sökning 

utfördes i magasinets alla utgåvor från år 2000-2015, men inga andra artiklar återfanns 

än de som redan hittats i databaserna. Under genomgång av titlar och abstrakt i 

databaserna utfördes även manuell sökning i referenslistor, detta gav dock inte något 

relevant material. Efter sökningsförfarande och urval återfanns 16 relevanta artiklar för 

att läsas i fulltext. Artiklar funna i PubMed kontrollerades i Ulrich´s Periodical directory 

angående vetenskapligt status. 

 

4.2 Kvalitetsgranskning 
 

Vid kvalitetsgranskning är det viktigast, enligt Forsberg och Wengström (2013) att 

tänka på att metoden för datainsamling, urval och analys är rätt vald och beskriven, att 

det finns ett etiskt resonemang, finns en röd tråd genom processen och att resultatet är 

pålitligt och trovärdigt. I denna studie är kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar 

utförd med hjälp av Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall för kvalitativ 

ansats med tillägg av etiskt godkännande (bilaga B), eftersom det ligger till grund för att 

studien får genomföras. Efter att ha funnit 16 relevanta artiklar, valdes 10 ut för 

granskning (bilaga C). Exkluderade artiklar och motiverande anledning finns 

presenterade i bilaga D. Artiklarna betygsattes med värdena hög, medel och låg, 

beroende på hur stor andel av punkterna i granskningsmallen som kunde besvaras på ett 

värdefullt sätt. Störst fokus låg på syfte, tillvägagångsätt vid urval, datainsamling och 

analys, metod/resultatdiskussionen och resultatets trovärdighet och pålitlighet. Av dessa 

tio var tre av hög kvalitet resterande medel och samtliga valdes för analys. 
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4.3 Analys 
 

Innehållsanalys enligt Forsberg & Wengström (2013) innebär att data stegvis 

klassificeras för att underlätta identifiering av mönster. Vi valde Forsberg & 

Wengstöms metod för innehållsanalys eftersom de beskriver en förenklad form av 

innehållsanalys med induktiv ansats, där fenomen som inte är framträdande görs 

tydligare.  

Efter att ha läst materialet var för sig och blivit bekanta med innehållet, identifierade vi 

de utsagor som stämde överens med syftet för studien. Därefter gick vi gemensamt 

igenom de uttagna utsagorna och de som motsvarade syftet översattes till svenska och 

skrevs ner. Därefter kodades utsagorna vilket möjliggjorde skapandet av subkategorier. 

Ett mönster kunde ses och de olika subkategorierna delades in i två huvudkategorier, 

kommunikation och kultur.  

 

Tabell 1. Exempel på analys. 

Utsaga Kod Subkategori Kategori 
”Avsaknaden av 

gemensamta språk 

skapade problem 

både för 

sjuksköterskan 

och patienten” 

språkproblem Svårigheter vid 

språkbarriärer 

Kommunikation 

”Ännu ett 

problemområde är 

språkbarriärer, 

vilka är beskrivna 

som svårigheter 

orsakade av 

kontaktproblem” 

språkproblem 

”Språkbarriärer 

ledde till 

begränsad 

kommunikation, 

som i sin tur leder 

till svårigheter att 

bedöma patienters 

smärta” 

språkproblem Språkbarriärers 

konsekvenser 

som påverkar 

omvårdnaden 

”sjuksköterskor 

använde sig av 

telefontolkar när 

det inte var 

möjligt att få till 

möten” 

 

tolk Formell 

tolkning 
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”situationer som 

orsakade stress 

beskrevs när 

rummet  var fullt 

av 

familjemedlemmar 

och ett stort antal 

besökare, vilket 

kunde göra det 

svårare för 

sjuksköterskan att 

utföra sin 

arbetsuppgifter” 

kulturskillnad Kulturella 

aspekter som 

påverkar 

omvårdnaden 

Kultur 

”personal 

upplevde ibland 

svårigheter i att 

bedöma allvaret i 

sjukdomen p g a 

det annorlunda 

beteendet- all 

personal beskrev 

hur invandrare 

hade ett med 

intensivt sätt att 

kommunicera, 

både verbalt och 

icke-verbalt” 

Kulturellt 

uttryck 

Kulturella 

skillnader i 

uttryck 

 

5 Forskningsetiska övervägande 
 

Enligt Forsberg Wengström (2013) ska det vid systematiska litteraturstudier förekomma 

etiska övervägande gällande det urval som gjorts samt resultatets presentation. Hos de 

studier som inkluderas ska det finnas etiska överväganden och de ska via en etisk 

kommitté fått tillstånd till att utföras. Alla artiklar som inkluderas ska redovisas. Allt 

resultat ska redovisas, inte enbart det som stöder forskarens hypotes. 

Vi har i denna studie redovisat allt resultat som framkommit och inte förvrängt något 

resultat. I samtliga artiklar fanns en tydlig beskrivning avseende etiska överväganden.  
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6 Resultat 
 

Tabell 2. Artikelanalysens subkategorier och kategorier utmynnade i följande resultat. 

Kategori Subkategori 

Kommunikation Sjuksköterskans erfarenheter vid 

språkbarriärer 

Sjuksköterskans erfarenheter av formell 

tolk 

Sjuksköterskans erfarenheter av informell 

tolk 

Sjuksköterskans erfarenheter av andra 

kommunikationsstrategier 

Kultur Sjuksköterskans erfarenheter av hur 

kulturella aspekter påverkar omvårdnaden 

Sjuksköterskans erfarenheter av kulturella 

skillnader i uttryck 

Sjuksköterskans erfarenheter av olika 

kulturella synsätt 

Sjuksköterskans erfarenheter avseende 

brister i och behov av kulturell kunskap 

 

 

6.1 Kommunikation 
 
6.1.1 Sjuksköterskans erfarenheter vid språkbarriärer  

Sjuksköterskan erfar att vid transkulturella möten är en god kommunikation 

grundläggande för att hon ska känna att hon ger tillfredsställande omvårdnad med ett 

bra resultat (Jirwe, Gerrish, & Emami, 2010). I motsats till detta beskriver hon 

svårigheter som sjuksköterskan upplever när det förekommer språkbarriärer (Boi, 2000; 

Jirwe et al., 2010; Jones, 2008). Avsaknaden av ett gemensamt språk upplevs i flera fall 

vara det största hindret för att kunna erbjuda optimal vård (Boi, 2000; Jones, 2008). 

Sjuksköterskan erfar att det kan vara svårt att bedöma patientens situation korrekt när 

den verbala kommunikationen är begränsad eller obefintlig. Språkförbistringen påverkar 

även möjligheten att få en detaljerad och tillförlitlig anamnes (McCarthy, Cassidy, 

Graham, & Tuohy, 2013). Oro uttrycks även över det faktum att patienten inte kan 
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förmedla sig och därmed inte kan få optimal vård (Jirwe et al, 2010). Sjuksköterskan 

känner oro över att informationen som hon tillhandahåller patienten och anhöriga inte 

blir förstådd. (Höye & Severinsson, 2008; Jirwe et al.,  2010). Den information som ges 

upplevs begränsad an sjuksköterskan (Jirwe et al., 2010). Det kan även vara svårt att 

bedöma effekten av en behandling (Ozolins & Hjelm 2003). Omvårdnaden upplevs 

mekanisk och opersonlig och en känsla av att svika patienten infinner sig (Jirwe et al. 

2010). Sjuksköterskan upplever mötet med patienter som inte talar samma språk mer 

tidskrävande vilket i sin tur leder till minskad tid med övriga patienter (Nielsen & 

Birkelund, 2009) 

 

6.1.2 Sjuksköterskans erfarenheter av formell tolk 

Sjuksköterskan erfar att förbättrad kommunikation med patienten erhålls genom 

användandet av tolk (Cioffi, 2003; Jirwe et al., 2010) och om ett möte inte är 

genomförbart kan telefontolk användas (Jirwe et al., 2010), dock uttrycks hos vissa 

sjuksköterskor en rädsla för att det då ej tolkas helt korrekt och att samtalet blir 

opersonligt (Jones, 2008). En fördel är förutom det faktum att en dialog med patienten 

blir möjlig att det ger en objektiv bild av patientens situation. En nackdel som nämns är 

att tolken ofta har en bristande kunskap i medicinsk terminologi och att det därmed 

finns risk för feltolkningar (McCarthy et al., 2013). Sjuksköterskan erfar att 

möjligheterna för sjuksköterskan att använda tolk är begränsad (Cioffi, 2003; Jirwe et 

al., 2010; Nielsen & Birkelund, 2009). Det är framförallt vid läkarsamtal som tolk 

används (Jirwe et al., 2010). Vid tolksamtal kan tiden som avsatts kännas knapp (Cioffi, 

2003) och det finns även ekonomiska aspekter som medför att sjuksköterskans tolktid 

begränsas (Jirwe et al., 2010; Nielsen & Birkelund, 2009). Svårigheter att få tolk 

uppkommer ofta vid akut behov samt på helger och kvällar, då det kan vara svårt att 

finna någon (Boi, 2000; Cioffi, 2003). Likaså kan det vara svårt att finna tolk när det rör 

sig om mindre minoritetsgrupper (Cioffi, 2003) och om det finns krav att tolken har 

”rätt” kön (Hultsjö & Hjelm, 2005).  

Sjukvårdspersonal som är flerspråkig kan ibland användas som tolk (Cioffi, 2003; Höye 

& Severinsson, 2008). Sjuksköterskan upplever att patientmötet blir mer 

individualiserat och kulturellt korrekt och att vården blir mer patientfokuserad. En 

konsekvens som sjuksköterskan beskriver är att patienten ibland väntar med att 

kommunicera tills personal som talar hennes språk finns tillgänglig (Cioffi, 2003). 
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6.1.3 Sjuksköterskans erfarenheter av informell tolk 

Sjuksköterskan erfar att när det inte finns möjlighet att använda sig av en formell tolk är 

det vanligt att familj och anhöriga tolkar (Boi, 2000; Jirwe et al., 2010; Jones, 2008; 

McCarthy et al. 2013; Nielsen & Birkelund, 2009). I många fall upplevs detta som 

positivt av sjuksköterskan (Boi, 2000; Jirwe et al., 2010; Nielsen & Birkelund, 2009). 

Anhöriga ses som en nyckelkomponent till att lära om patienten, de hjälper 

sjuksköterskan att erhålla viktig information vilket leder till en säkrare och mer effektiv 

vård. Om anhöriga finns tillgängliga som tolk minskar användandet av den formella 

tolken (Boi, 2000). Även om fördelarna med anhörigtolk påpekas i flera studier nämns 

även de risker som det kan medföra. Sjuksköterskan erfar att informationen som utbyts 

riskerar att bli selektiv när en anhörig tolkar (Boi, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Jirwe 

et al., 2010; Jones, 2008; McCarthy et al. 2013) och att tolkningen till patienten inte är 

korrekt eller att delar av den utelämnas (Jirwe et al., 2010; Jones, 2008; Ozolins & 

Hjelm 2003). Sjuksköterskan beskriver också att hon kan uppleva att anhöriga håller 

inne med information och inte berättar allt för henne (McCarthy et al. 2013) samt att de 

anhöriga kan ta över situationen, och därmed försvåra en relation mellan sjuksköterska 

och patient (Jirwe et al., 2010). 

Enligt sjuksköterskan spelar anhöriga en viktig roll för patientens vård, de är 

användbara för att informera om patientens tro och kulturella tillhörighet. Ett stöd för 

patienten i skapandet av en relation mellan sjuksköterskan och patienten, att hjälpa 

sjuksköterskan att förstå patienten (Boi, 2000). 

 

6.1.4 Sjuksköterskans erfarenheter av andra kommunikationsstrategier 

När sjuksköterska och patient inte talar samma språk förekommer andra former av 

kommunikation. Att använda sig av kroppsspråk är vanligt förekommande (Boi, 2000; 

Cioffi, 2003; Jirwe et al., 2010; McCarthy et al. 2013). Sjuksköterskan beskriver att 

med hjälp av tecken och uttryck försöker hon och patienten att kommunicera med 

varandra (Boi, 2000). Det kan vara svårt att tolka patientens utryck och det finns risk att 

en situation missbedöms när patienten inte kan förmedla sig i ord utan enbart med 

kroppsspråk (Ozolins & Hjelm 2003).  

Att lära sig vissa nyckelord och fraser på patientens språk är också ett sätt som kan 

förenkla kommunikationen (Cioffi, 2003; Jirwe et al., 2010; McCarthy et al. 2013). 

Sjuksköterskan beskriver också att användandet av bilder och föremål kan förekomma 

(Jirwe et al., 2010). 
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6.2 Kultur 
 
6.2.1 Sjuksköterskans erfarenheter av kulturella skillnader i uttryck 

Sjuksköterskan erfar att patienter tillhörande etnisk minoritet inte delar samma 

uppfattnig om sjukdom som inhemska patienter (Nielsen & Birkelund, 2009), att de har 

ett annorlunda beteende, mer intensivt sätt att kommunicera, både verbalt och 

ickeverbalt (Hultsjö & Hjelm, 2005). Framför allt vid fysisk smärta upplevs det som att 

patienterna uttrycker den mer högljutt och det kan vara svårt att bedöma allvaret i 

situationen. Sjuksköterskan erfar att det föreligger risk för misstolkning på grund av 

misstanke om att patienten simulerar och överdriver smärtan (Nielsen & Birkelund, 

2009; Ozolins & Hjelm, 2003). Vidare beskriver flertalet sjuksköterskor det som 

irriterande när patienten är högljudd eftersom det kan verka störande för andra patienter 

(Nielsen & Birkelund, 2009) Sjuksköterskan erfar att det är frustrerande när patienter 

tror att de är tvungna att vänta på hjälp på grund av sin annorlunda bakgrund (Hultsjö & 

Hjelm, 2003). Sjuksköterskor inom akutsjukvården erfar svårigheter med varierande 

uppföranden hos patienterna relaterat till kulturella olikheter och känner stor börda i att 

ta beslut om patienter verkligen är i behov akut vård eller ej när de söker vård via 

telefon. De beskriver att patienter har bristande kunskaper hur sjukvårdssystemet 

fungerar, kallar ofta på räddningstjänsten, vilket många gånger medför icke-akuta 

utryckningar (Hultsjö & Hjelm, 2003).  

Vid psykiatrisk sjukdom erfar sjuksköterskan istället att patienter tenderar att vara tysta, 

har svårt att öppna sig och förklara sina känslor, drar sig tillbaka från personalen, 

isolerar sig. Gruppmedvetenhet i familjen tros vara orsak till att patienter hindras att 

dela sina innersta känslor med utomstående eftersom många stressfaktorer är inbäddade 

i familjerelationer och hierarkier, att behålla familjehemligheter, även om patientens 

hälsa är hotad. Vidare erfar sjuksköterskan svårighet att bedöma patienter p gr a deras 

annorlunda syn på psykiatrisk sjukdom (Conrad & Pacquiao, 2005). 

 

6.2.2 Sjuksköterskans erfarenheter av hur kulturella aspekter påverkar 
omvårdnaden 

Ett stort problem som sjuksköterskan erfar, är att det vistas många anhöriga runt 

patienten samtidigt, vilket kan medföra att hon har svårt att utföra sina arbetsuppgifter, 

främst den omvårdnad som patienten är i behov av (Boi, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Høye & Severinsson, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Ozolins & Hjelm, 2003), vilket 

upplevs stressande för sjuksköterskan (Høye & Severinsson, 2008). Vidare erfar 

sjuksköterskan att anhöriga inte visar respekt för regler, rutiner och besökstider (Høye 
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& Severinsson, 2008; Ozolins & Hjelm, 2003) med resultatet att andra patienter störs 

och att till exempel telefonen blockeras då flera hör av sig angående samma patient 

(Ozolins & Hjelm, 2003). Vanligt är att anhöriga har med sig mat till patienterna (Boi, 

2000; Nielsen & Birkelund, 2009), speciellt vid annan diet som till exempel 

halalmåltider (Boi, 2000). Diskussioner uppstår lätt sjuksköterskor emellan på grund av 

delade meningar om det ska vara tillåtet, då maten många gånger är stark, luktar 

speciellt, vilket kan störa andra patienter (Nielsen & Birkelund, 2009). 

 
6.2.3 Sjuksköterskans erfarenheter av olika kulturella synsätt 

Sjuksköterskan erfar svårigheter med att vårda kvinnor tillhörande etiska minoriteter då 

de inte vill låta manlig personal komma nära till exempel vid av- och påklädning, att 

endast erhålla hjälp av kvinnlig personal. Vidare möter sjuksköterskan en annan 

kvinnosyn där det visar sig att den kvinnliga patienten inte får prata med sjuksköterskan 

utan det är mannen som för talan (Hultsjö & Hjelm, 2005). Att mötas av bristande 

respekt är något sjuksköterskan erfar från patienter och anhöriga tillhörande vissa 

etniska grupper (Høye & Severinsson, 2008), att inte respekteras för sin kompetens 

(Ozolins & Hjelm, 2003). Vissa situationer blir problematiska när exempelvis läkare ses 

som auktoriteter och endast dess expertis är accepterad och förväntas finnas tillgängliga 

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

 

6.2.4 Sjuksköterskans erfarenheter avseende brister i och behovet av kulturell 
kunskap 

Sjuksköterskan erfar att hon saknar kulturell medvetenhet och har bristande kunskaper 

om andra kulturer och religioner (Boi, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005). Hon upplever stor 

oro vid möten med patienter från länder som hon saknar/ har begränsad kunskap om och 

där patienten har ett annat beteende (Hultsjö & Hjelm, 2005; Jirwe, Gerrish & Emami, 

2010) relaterat till andra kulturella traditioner och ceremonier (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Sjuksköterskan erfar en känsla av stress när rutiner påverkas och har svårt att anpassa 

sig till annorlunda behov och krav (Høye & Severinsson, 2008) och vissa sjuksköterskor 

beskriver känslan av oltillräcklighet (Boi, 2000). Att ha tillräckligt med tid vid 

transkulturella möten är viktigt för att uppleva ett så tillfredsställande resultat som 

möjligt av mötet (Jirwe et al., 2010). En medvetenhet hos sjuksköterskan finns om 

behovet av ökad kulturell kunskap för att förbättra omvårdnaden (Hultsjö & Hjelm, 

2005), samtidigt påtalas risken att då kategorisera patienten efter den kultur den tillhör 

och att hon inte ser individen (Jirwe et al., 2010). 
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7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
 

Vi bestämde tidigt ämnesområde för uppsatsen, språk- och kulturbarriärer, då vi båda 

genom vår arbetslivserfarenhet finner det både intressant och högst aktuellt. Östlund 

(2010) beskriver hur en inledande litteratursökning görs för att orientera sig i ämnet och 

för att kunna ringa in ett problemområde. Denna sökningsprocess behöver inte vara 

systematisk utan mer experimentell. Detta första undersökande steg gjordes framförallt i 

databasen Cinahl och i bibliotekskatalogen. Genom att variera olika sökord fann vi att 

problemområdet var relevant för att utföra en litteraturstudie. Den litteratur som fanns 

tillgänglig, framförallt artiklar, var ur ett sjuksköterskeperspektiv och därmed utgick vi i 

studien från detta perspektiv. Initialt hade vi tänkt att det vore intressant att finna 

litteratur som var skriven ur ett patientperspektiv men fann att det vetenskapliga 

materialet här var i det närmaste obefintligt, förmodligen på grund av svårigheter att 

utföra en trovärdig studie genom att använda tolk. 

Vi började vår sökning med ett antal sökord som vi tänkte skulle vara relevanta för valt 

ämnesområde och frågeställning. Enligt Forsberg Wengström (2013) har vanligtvis de 

begrepp som används sin utgångspunkt i studiens syfte.  

Med tanke på vårt syfte är det rimligt att ifrågasätta varför ”experience” ej användes 

som sökord. Då experience kombinerades med övriga sökord blev antalet träffar alltför 

begränsat. Därför valde vi att inte använda det som sökord. 

De resultat som redovisas bör grunda sig på aktuell forskning enligt Forsberg & 

Wengström (2013). Vi valde att inkludera artiklar publicerade år 2000 och framåt 

medvetna om att detta innebar ett brett tidsspann men vi ansåg att innehållet i de äldre 

artiklarna motsvarade vårt syfte och deras resultat var jämförbart med mer aktuell 

forskning. Granskningen utfördes med hjälp av Forsberg Wengstöms (2013) 

granskningsmall. Vår kunskap avseende granskning av artiklar är på novisnivå och 

vissa delar var svårare att bedöma än andra. Vi upplevde att det i vissa fall var svårt att 

utläsa studiens metod då det inte fanns tydligt beskrivet. Urvalsmetoden var även den 

svår att tydligt utläsa i flera av artiklarna. Även att bedöma om det förelåg bias upplevde 

vi problematisk. Dessa begränsningar avseende värdering av artiklarna kan ha påverkat 

resultatets trovärdighet. Vi har även haft i åtanke att då artiklarna är på engelska kan en 

viss misstolkning skett när vi granskat dem då vi inte har det som första språk. Enligt 

Forsberg Wengström (2013) påverkar studiens urvalsstrategi och eventuellt 
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förekommande bias resultatet. Då vi i flera av artiklarna funnit detta svårt att bedöma 

kan det naturligtvis påverkat vår litteraturstudies resultat. 

En av de artiklar som vi inkluderade är en kvalitativ studie där sjuksköterskestudenter 

intervjuats och detta kan naturligtvis ifrågasättas. Då artikeln var av hög kvalitet, och 

det var studenters erfarenheter av praktisk verksamhet som utgjorde resultatet och detta 

anser vi kan likställas med den legitimerade sjuksköterskans. De var sistaårsstudenter 

och hade alla erfarenhet av transkulturell vård och resultatet var likvärdigt med övriga 

artiklars resultat. Därför valde vi att inkludera denna artikel i studien. Enligt Forsberg & 

Wengström (2013) är det ur etiskt perspektiv viktigt att alla resultat som framkommit 

presenteras. Enstaka utsagor var svåra att kategorisera, de placerades därför i den 

kategori vars innehåll var mest likt den specifika utsagan. Dessa enstaka utsagor kan ha 

påverkat resultatet genom att de gavs ett begränsat utrymme, antingen försvinner de helt 

eller blir de utmärkande. Vad gäller studiens överförbarhet anser vi den vara god. De 

granskade artiklarna kommer från olika länder med en individualistisk kultur (liknande 

den skandinaviska), det är ett varierat urval (olika vårdinrättningar). Deltagarna har 

varierande åldrar och arbetslivserfarenhet. Även om det skiljer 10 år mellan de olika 

studierna har de likartade resultat. Vi anser att studien är överförbar till i stort sett alla 

sjuksköterskor, oavsett arbetsplats och arbetsuppgifter, då det transkulturella mötet kan 

ske inom alla specialiteter, dels för att bekräfta egna erfarenheter dels som förberedelser 

inför transkulturella möten. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av möten med patienter 

med språk- och kulturbarriärer. Resultatet visar att det framför allt är avsaknaden av 

gemensamt språk mellan sjuksköterskan och patienten som är det största hindret för att 

kunna erbjuda optimal omvårdnad. God kommunikation är grundläggande för att hon 

ska uppleva bra resultat av omvårdnaden. Hon är väl medveten om sina bristande 

kulturella kunskaper och upplever oro vid möten med patienter tillhörande andra 

kulturer. Användandet av formell och informell tolk skapar osäkerhet om rätt 

information har nått patienten. Vidare ses anhöriga som viktiga informationskällor 

angående patienten, men samtidigt relaterat till kulturella skillnader infinner sig en 

osäkerhet om hon informeras om allt gällande patienten på grund av hierarki inom 

familjen och bristande respekt för henne som sjuksköterska. 
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7.2.1 Komunikation 

Resultatet visar att sjuksköterskan erfar att avsaknaden av ett gemensamt språk upplevs 

vara ett hinder som gör det svårare för henne att ge optimal vård. Det medför 

svårigheter att förstå patienten och hans situation och för patienten att förstå 

sjuksköterskan. Missförstånd kan lätt uppkomma och upplevelsen av att omvårdnaden 

är bristfällig infinner sig hos sjuksköterskan. För att uppnå en god kommunikation i 

omvårdnadssituationen krävs att sjuksköterskan kan känna empati, kan bekräfta och 

lyssna aktivt samt kan förmedla information oavsett patientens kulturella bakgrund 

(Eide & Eide, 2009). Enligt Barbosa da Silva och Ljungqvist (2007) kan verbal 

kulturkonfrontation leda till missförstånd när sjuksköterska och patient inte delar ett 

gemensamt språk eller när ett språk som ingen av dem behärskar används. Även detta 

påtalas i resultatet, sjuksköterskan upplever oro att den information hon tillhandahåller 

inte blir förstådd av patienten. 

Enligt Travelbee är kommunikation grundläggande för att sjuksköterskan ska skapa en 

relation med patienten och att hon i skapandet använder sig själv terapeutiskt med 

kommunikation som verktyg (Kirkevold, 2000). När det som i studiens resultat saknas 

ett gemensamt språk försvåras kommunikationen och därmed även skapandet av en god 

relation mellan sjuksköterskan och patienten. Att genom fem faser nå en 

mellanmänsklig relation utan att kunna använda en optimal kommunikation borde, 

enligt författarna, vara mycket svårt. Den oro som sjuksköterskan uttrycker i resultatet 

över att inte förstå och inte kunna göra sig förstådd är med Travelbees teori som 

utgångspunkt därför helt befogad.  

 

7.2.2 Kultur 

I resultatet framkom hur sjuksköterkan upplevde det bekymmersamt när patienten hade 

många anhöriga på plats stor del utav tiden och att de inte visade hänsyn till besökstider. 

Artiklarna som ingår i denna studie är från länder som betecknas ha en individualistisk 

karaktär. Ovan nämnda resultat kan relateras till det Hanssen (2013) beskriver, en 

kollektivistisk kultur kännetecknas av att den enskilda medlemmen skyddas och vårdas 

av familjen. Om familjemedlemmen är patient är det ingen skillnad, även då är det 

familjen som vårdar och finns tillgänglig. I motsats till detta är en patient tillhörande en 

individualistisk kultur mer självständig och tar sina beslut självständigt utan att 
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nödvändigtvis rådgöra med familjen i samma utsträckning. Detta anser vi tydligt ses i 

studiens resultat, sjuksköterskan i en individualistisk kultur är ovan vid att det är många 

besökare på enligt henne udda tider. Enligt Leininger har vårdpersonal och patienter 

med olika kulturella bakgrunder, skilda uppfattningar om god omvårdnad. Om 

sjuksköterskan ska uppleva att omvårdnaden är ändamålsenlig, måste hon beakta 

kulturella förhållanden. Leininger menar att människan är en kulturvarelse, som del av 

ett system och att omvårdnaden bör ske utifrån familjen eftersom den har stor betydelse 

för patientens hälsa. För att uppnå optimal vård är det enligt Leininger av vikt att 

sjuksköterskan tar hänsyn till olika kulturella förhållanden, att hon inte ser sin egen 

kultur som normgivande, då det finns risk för kulturblindhet och etnocentrism 

(Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012) . Detta kan tydligt härledas till ovan nämnda 

resultat. För att förstå och kunna erbjuda god omvårdnad behöver sjuksköterskan förstå 

det kulturella sammanhang som patienten befinner sig i och inte se sitt eget som 

normgivande. I resultatet framkommer att de sjuksköterskor som uttryckt denna 

erfarenhet upplever det som ett problem. Kanske beror detta på att dessa sjusköterskor 

inte har förståelse för patientens kultur och hur stor betydelse den har, precis som 

sjuksköterskans kultur troligen har för henne. Det är hennes kultur som skapat regler 

avseende besök och besökstider. Leiningers ”varning” för kulturblindhet och 

etnocentrism upplevs här befogad. 

Vidare erfar sjuksköterskan i denna studie att patienter med en annan kulturell bakgrund 

upplevs ha ett annorlunda sätt att uttrycka sig både verbalt och icke verbalt, till exempel 

vid smärta. Detta kan medföra att sjuksköterskan har svårt att bedöma situationen 

korrekt. Sjuksköterskan erfar också att patienter tillhörande en etnisk minoritet inte 

delar samma uppfattning om sjukdom som inhemska patienter. Barbosa da Silva och 

Ljungquist (2007) beskriver hur sättet att uttrycka en sjukdomskänsla skiljer sig åt i 

olika kulturer. Enligt Leininger är det av vikt att sjuksköterskan har kunskap om olika 

beteendemönster för att kunna se patienten i rätt livssammanhang, samtidigt som en 

generalisering bör undvikas (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012). Även Travelbee 

framhåller vikten av att se patienten som en unik individ och att en generalisering leder 

till ett stereotypt synsätt som kan påverka vårdkvaliteten (Kirkevold, 2000). Ovan 

nämnda resultat visar återigen vikten av att förstå patienten i hans kulturella 

sammanhang även när det gäller uttryck och sjukdomsupplevelse, såsom Leininger 

beskrivit i sin teori. Samtidigt är Leininger precis som Travelbee tydlig med att en 

generalisering inte får förekomma, patienten är en unik individ. Det som framkom i 
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denna studies resultat upplevdes vid flera tillfällen som stereotypt av författarna, en viss 

kultur tillskrevs ett visst beteende och detta är även det ett hinder (troligen större) för att 

en god vårdrelation ska uppstå. 

 

7.2.3 Kulturell kunskap 

Resultatet visar att sjuksköterskan är medveten om ett behov av att skaffa sig kulturella 

kunskaper för att omvårdnaden ska förbättras för patienter tillhörande en annan kultur, 

men ser samtidigt en risk i att patienterna kategoriseras efter den kultur de tillhör och att 

sjuksköterskan inte ser individen. Detta bekräftas av Hanssen(2013) som anser att vid 

möten med patienter tillhörande etniska minoriteter är kulturell kunskap ett viktigt 

verktyg, vilket ger patienten känslan av ett omsorgs- och respektfullt bemötande. Även 

Barbosa da Silva och Ljungquist (2007) menar att det är viktigt för vårdpersonal att ha 

kunskaper om kulturskillnader för att kunna bedöma och bemöta en patient korrekt. 

Kunskapen ska inte fungera som en mall för hur patienten ska behandlas, utan som en 

resurs och varje individ ska ses som unik, inte som en representant för sin kultur.  

Leininger använder i sin teori begreppet transkulturell omvårdnad, vilket innebär att en 

förutsättning för att holistisk vård ska uppstå, ska människan förstås i ljuset av sin 

kultur. Att se människan i det sammanhang han lever i, inte enbart vetskapen om var 

han är född. Därför anser hon att sjuksköterskor behöver skaffa sig kunskaper om olika 

kulturer och dess föreställningar om hälsa/ohälsa, beteendemönster och uttryck. Enligt 

Leininger skiljer sig synen på vad som är hälsofrämjande mellan olika kulturer på grund 

av att olika människor värderar saker olika, har olika traditioner och lever i olika sociala 

system eller strukturer. Därför är det viktigt att omvårdnaden inte sker utifrån enbart 

kulturell kunskap utan även utifrån det sammanhang patienten befinner sig i, att ha 

vetskap om patientens upplevelse av hälsa och vetskap om de hälsofrämjande åtgärder 

patienten själv gör. Sjuksköterskan och patienten ska ha samma mål och en samsyn om 

hur målen ska nås. Vidare nämner hon olika former av kulturrelaterad omsorg, bland 

annat underhållande eller bevarande. Att de beslut eller de handlingar som utförs ska 

grundas i den kultur som patienten tillhör eller den livsstil han lever, för att hälsan ska 

främjas, till exempel att patienten ska kunna fortsätta med sina ritualer (Wiklund, 

Gustin & Lindwall, 2012). Författarna reflekterar avseende detta att möjligheterna i 

vården till transkulturell omvårdnad är troligen varierande beroende på vårdsituation, 

till exempel akutsjukvården kontra äldreomsorg. 
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Delgado, Ness, Ferguson, Engstrom, Gannon & Gillet (2013) visar att vårdpersonal kan 

genom utbildning utöka sin kulturella kompetens. I en studie utförd av Leishman (2004) 

erkände alla deltagarna att de erhållit väldigt lite eller ingen kulturell kunskap alls under 

sin utbildning. De upplevde att behovet var stort att skaffa sig kunskap, antingen under 

sin utbildning eller via arbetsgivaren. Studien visade även att deltagarnas medvetenhet 

om begränsad kulturell kompetens ledde till att känslorna gentemot patienterna 

möjligen påverkade deras arbete, att de undvek patienten eller upplevde rädsla för att 

interagera med honom. Denna känsla kan återfinnas i författarnas studieresultat. 

Enligt flertalet studier finns det ett behov av ökad kulturell kunskap. Är det så att det är 

svårt att uppleva kulturell kompetens med tanke på att det finns ett stort antal kulturer 

att ha kunskap om. Vidare uppstod en fråga avseende Leiningers omvårdnadsmodell 

rörande kulturell kompetens. Hon beskriver hur sjuksköterskan lär sig förstå patienten 

via samtal och observationer men det finns inte tydligt beskrivet hur denna 

kommunikation ska gå till. 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 
 

Vi upplevde under arbetes gång att vi blev intresserade av hur patienten upplevde det 

transkulturella mötet, dock verkar forskningen inom detta område vara begränsad. 

Intressant vore att jämföra patientens respektive sjuksköterskans upplevelser och 

upptäcka likheter och skillnader i hur deras uppfattning god omvårdnad är och hur den 

ska uppnås. 

 

8 Slutsats 
 

Det transkulturella mötet i vården kan innebära att vissa hinder kan uppstå som 

försvårar en god relation mellan sjuksköterska och patient. Språkbarriärer är den främsta 

anledningen till att omvårdnaden  inte upplevs optimal. Sjuksköterskan känner oro för 

att hon inte förstår patienten korrekt och för att det hon ville förmedla inte uppfattas rätt.  

Genom användandet av tolk underlättas kommunikationen, dock är denna hjälp 

tidsbegränsad och för att övrig tid kunna kommunicera kan anhöriga, kroppsspråk samt 

användandet av bilder vara åtgärder som sjuksköterskan använder sig av. De kulturella 

skillnader som kan förekomma uppmärksammas även de av sjuksköterskan. Beroende 

på att olika kulturer har olika referensramar avseende t ex människosyn, sjukdomsbild 

samt hur vi utrycker oss kan omvårdnaden påverkas även av detta. En ökad kulturell 
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kunskap ses som en förutsättning för att optimera vården vid transkulturella möten.  

Genom att förstå patientens kultur kan sjuksköterskan lättare förstå hans syn på 

sjukdom och hälsa. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskan inte generaliserar utan ser 

varje patient som en unik individ. Att tilldela patienten stereotypa egenskaper på grund 

av kulturtillhörighet försämrar vårdrelationen. 
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[]=dubletter,  

 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstra

kt 

Antal 

lästa i 

fulltext 

Utvalda för 

kvalitets-

granskning 

Utvalda 

för analys 

1 Transcultural* 

AND nurs* 

3553      

2 transcultural 

nursing 

3062      

3 Transcultural 

nursing               

CH 

2871      

4 1 OR 2 OR 3          3553      

5 communication 

barrier* 

3725       

6 communication 

barriers              

CH 

3186      

7 5 OR 6                    3725       

8 4 AND 7 201      

9 4 AND 7   

2000-2014            

L 

151      

10 4 AND 7  

2000-2014, peer 

reviewed              

L 

126 126 29 9  8 7 

(nr: 1,2, 3, 

4, 6, 7, 9,) 

11 cultural divers* 9809      

12 Cultural 

diversity   

                            

CH                        

6949      

13 11 OR 12 9809      

14 Nurs* 600756      

15 13 OR 14 3246      

16 7 OR 15 186      

17 7 OR 15 

20000101-

20141231             

L 

161      

18 7 OR 15 peer 141 141 18 3 3 1 (nr: 10) 
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reviewed              

L 
 

 

 

PubMed 
M=MeSH 

L= limit 

*= trunkering 

()= nr på analyserade artiklar 

[]=dubletter,  

 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstra

kt 

Antal 

lästa i 

fulltext 

Utvalda för 

kvalitets-

granskning 

Utvalda 

för analys 

1 transcultural* 

AND nurs* 

3508      

2 transcultural 

nursing 

3444      

3 Transcultural 

nursing                

M 

3151      

4 1 OR 2 OR 3          3508      

5 communication 

barrier* 

5193      

6 Communication 

barrier                 

M 

4866      

7 5 OR 6                   5193      

8 4 AND 7                180      

9 4 AND 7  

 2000-2014          

L 

111 111 11 3 [nr: 2 & 3] 

 

1 1 (nr: 5) 

10 cultural divers* 10317      

11 cultural diversity                 

    

M 

9574      

12 11 AND 12 10317      

13 nurs* 741996      

14 12  AND 13   2962      

15 7 AND 14  197      

16 7 AND 14, 

20000101-

21150331            

L 

176 176 13 3 [nr: 3, 4 & 

9] 
0 0 

 

 



  
 

III 

PsycInfo 
T=Thesaurus 
B= boolesk 

L= limit 

*= trunkering 

()= nr på analyserade artiklar 

[]=dubletter,  

 

Nr 

 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstra

kt 

Antal 

lästa i 

fulltext 

Utvalda för 

kvalitets-

granskning 

Utvalda 

för analys 

1 transcultural* 

AND nurs* 

816      

2 transcultural 

nursing 

682      

3 1 OR 2 816      

4 communicat* 277500      

5 communication 

barrier 

5206      

6 Communication 

barriers                 

T 

410      

7 4 OR 5 OR 6 277500      

8 3 AND 7  76      

9 3 AND 7  

2000-2015; peer 

reviewed               

L 

65 65 6 3 3 1 (nr: 8) 

10 cultural divers* 19266      

11 nurs* 117768      

12 7 AND 10 AND 

11 

123      

13 7 AND 10 AND 

11, 2000-2015, 

peer reviewed               

L 

86 86 6  

 

4 [nr 2, 3, 9] 0 0 
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Bilaga B Granskningsmall 
 

Checklista för kvalitativa artiklar 
A Syftet med studien? 

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

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

 

Viken kvalitativ metod har 

använts?...............................................................................................................................

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

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja Nej 

 

 

B. Undersökningsgrupp 

 

Etiskt godkännande    Ja Nej 

 

Är urvalskriterier för undesökn.gruppen  tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) Ja Nej 

Var genomfördes 

undersökningen?.................................................................................................................. 

 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen 

kontaktades?........................................................................................................................ 

 

Vilken urvalsmetod användes?   Strategiskt urval 

     Snöbollsurval 

     Teoretiskt urval 

     Ej angivet 

Beskriv undersökn.gruppen (ålder, kön, social status samt annan dermografisk 

bakgrund)…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling 

skedde)? 

     Ja Nej 

Beskriv:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc)? 

Beskriv:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Ange datainsamlingsmetod:  ostrukturerade intervjuer 

    halvstrukturerade intervjuer 

    Fokusgrupper 



  
 

V 

    Observationer 

    Video-/bandinspelning 

    Skrivna texter el teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja Nej 

 

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 är      

beskrivna 

 svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  Ja Nej 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  Ja Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens  

trovärdighet)?    Ja Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent  

beskrivet)?     Ja Nej 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökn.gruppen? Ja Nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade 

data (finns citat av originaldata, summering av data medtagana som 

bevis för gjorda tolkningar)?   Ja Nej 

 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten  återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  Ja Nej 

Har resultaten klinisk relevans?   Ja Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  Ja Nej 

Finns risk för bias?    Ja Nej 

Vilken slutsats drar 

författaren?...........................................................................................................................

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

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

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

 

Håller du med om slutsatserna?   Ja Nej 

 

Ska artikeln inkluderas?    Ja Nej 
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Bilaga C Artikelmatris 
 

Nr 

Författare, år, 

titel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod Resultat 
Etiskt 

granskad 

Kvali

te´ 

1 M. Jirwe et al., 

2010, Student 

nurses 

experiences of 

communication 

in cross-cultural 

care encounters, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences, 

Sverige 

Undersöka 

sjuksköters

kestudenter

s 

erfarenhete

r av 

sjuksköters

kans 

tvärkulture

lla 

vårdmöten 

med 

patienter 

med en 

annan 

kulturell 

bakgrund. 

Kvalitativ 

studie.  

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

med 10 

sjuksköter

skestudent

er. 

Kommunika

tionssvårigh

eter vid 

transkulture

lla möten. 

Beskriver 

konsekvens

er till följd 

av 

språkbarriär

er. 

Strategier 

för att 

kommunice

ra trots 

detta. 

Ja Hög 

2 R.N Jane 

Cioffi, 2002, 

Communicating 

with culturally 

and 

linguisttically 

diverse patients 

in a acut care 

stting: nurses´ 

experiences, 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies, 

Australia 

Undersöka  

samt 

beskriva 

sjuksköters

kors 

erfarenhete

r  av att 

kommunic

era med 

patienter  

från annan 

kultur och 

med annat 

språk. 

Kvalitativ 

studie med 

en 

tolkande 

och 

beskrivand

e design. 

Intervjuer 

med öppna 

frågor.  23 

deltagare. 

Användand

et av tolk 

tvåspråkig 

personal, 

och andra 

strategier 

användes 

vid möten 

med 

patienter 

med annat 

språk och 

kultur. 

Ja Medel 

3 S. Höye et al., 

2008, Intensive 

care nurses´ 

encounters with 

multicultural 

families in 

Norway: An 

exploratory 

study, Intensive 

and Critical 

Care Nursing, 

Norway 

Intensivvår

dssjuksköt

erskors 

uppfattning  

om deras 

möten med 

patienter 

och 

familjer 

med 

multikultur

ell 

bakgund. 

Kvalitativ 

studie. 

Beskrivan

de 

utforskand

e design. 

Gruppinter

vjuer  vid  

flera 

tillfällen. 

16 

deltagare. 

Inttensivvår

dssjuksköter

skor 

upplever att 

deras möten 

med 

multikulture

lla familljer 

innebär 

svårigheter i 

form av 

språklig, 

kulturell 

och etnisk 

Ja Medel 



  
 

VII 

karaktär. 

4 S.M. Jones, 

2008, 

Emergency 

Nurses´Caring 

Experiences 

with Mexican 

American 

Patients, 

Journal of 

Emergency 

Nursing, USA 

Förstå 

akutsjuksk

öterskor 

erfarenhete

r av vården 

av 

Mexicansk

-

amerikansk

a patienter. 

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer 

med öppna 

frågor. 5 

deltagare. 

Språkbarriär

erna 

påverkade 

vården (alla 

aspekter) 

Ja Medel 

5 J McCarthy et 

al., 2013, 

Conversations 

through barriers 

of language and 

interpretation, 

British Journal 

of Nursing, 

Ireland. 

Beskriva 

sjuksköters

kors 

erfarenhete

r av 

språkbarriä

rer samt 

användand

et av tolk. 

Kvalitativ 

studie.  

Intervjuer 

med öppna 

frågor. 7 

deltagare. 

Sjuksköters

kors 

erfarenheter 

av 

språkbarriär

er samt 

användande

t av tolk. 

Ja Medel 

6 S Boi, Nurses´ 

experience in 

caring for 

patients from 

different 

cultural 

background, 

Transcultural 

Nursing, 2000 

Undersöka 

sjuksköters

kors 

erfarenhete

r av vård 

av 

patienter 

med annan 

kulturell 

bakgrund. 

Belysa 

problem. 

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer. 

7 

deltagare. 

Sjuksköters

korna 

delade 

liknande 

erfarenheter 

och 

svårigheter 

som 

begränsade 

vården. 

Ja Medel 

7 B Nielsen et al, 

2009, Minority 

ethnic patients 

in the Danish 

healthcare 

system –a 

qualitative 

study of nurses´ 

experinces 

when meeting 

minority ethnic 

patients, 

Scandinavian 

Journal of 

Nursing, 

Denmark 

Undersöka 

sjuksköters

kors 

erfarenhete

r att vårda 

patienter 

från etnisk 

minoritet. 

Kvalitativ 

studie, 

undersöka

nde och 

beskrivand

e design. 

Intervjuer 

och 

observatio

ner. 4 

deltagare. 

Resultatet 

visade tre 

områden 

där 

sjukskötersk

orna 

upplevde 

svårigheter, 

Kommunika

tionsproble

m, 

smärtbedöm

ning och 

patientens 

kostvanor. 

Ja Medel 



  
 

VIII 

8 M M. Conrad et 

al, 2005, 

Manifestation, 

attribution and 

coping with 

depression 

among Asian 

Indians from 

perspectives of 

health care 

practitioners, 

Journal of 

Transcultural 

Nursing, USA 

Undersöke

r hur den 

kulturella 

bakgrunde

n har 

betydelse 

hos 

indianska 

patienter 

(boende i 

USA) med 

depression. 

Kvalitativ 

studie. 

Strukturer

ade 

intervjuer. 

23 

deltagare. 

Den sociala 

och 

kulturella 

aspekten 

hade stor 

inverkan på 

patientens 

beteende 

avseende 

tex symtom 

och 

kommunika

tionsmönste

r.  

Ja Medel 

9 S. Hultsjö, 

2005, 

Immigrants in 

emergency 

care: Swedish 

health care 

staff´s 

experiences, 

International 

Nursing 

Review,Sweden 

Undersöka 

om 

akutvårdsp

ersonal 

upplevt 

problem 

vid vård av 

flyktingar. 

Kvalitativ 

studie. 

Undersöka

nde 

design. 

Gruppinter

vjuer. 35 

deltagare. 

Svårigheter 

att vårda 

asylsökande

. Kulturella 

skillnader, 

språkbarriär 

och 

oväntade 

beteende. 

Ja Hög 

10 L-L Ozolins et 

al, 2003, 

Nurses´ 

experiences of 

problematic 

situations with 

migrants in 

emergency care 

in Sweden, 

Clinical 

Effectiveness in 

Nursing, 

Sweden 

Undersöka 

och 

beskriva 

sjuksköters

kor 

upplevelser 

vid möten 

med 

flyktingar 

inom 

akutsjukvå

rden som 

de har 

upplevt 

problemati

ska. 

Kvalitativ 

studie. 49 

deltagare 

dokument

erade 

skriftligt 

sina 

upplevelse

r och data 

var sedan 

analyserad 

med 

kvalitativ 

metod. 

Nio olika 

kategorier 

framkom. 

Såsom 

språkbarriär

er, 

annorlunda 

beteende 

och 

svårigheter 

med 

anhöriga. 

Ja Hög 

 



  
 

IX 

Bilaga D Exkluderade artiklar 
 

Exkluderad artikel Orsak 

Cultural Competence Training for Clinical Staff: 

Measuring the effect of a one-hour class on cultural 

competence 

Delgado, D. A., et al.(2013). Journal of Trancultural 

Nursing, USA. 

Resultatet i artikeln 

motsvarade ej syftet  

The palliative care needs of ethnic minority patients: staff 

perspectives. 

Diver, F. et al.(2003). International Journal of Palliative 

Nursing. Storbrittanien. 

Resultat och diskussion var 

skrivet tillsammans, 

upplevdes svårt att 

särskilja. 

Patients´ Transcultural Needs and Carers´ Ethical 

Responses. Dogan, H., (2009). Nursing Ethics. Tyskland. 

Klart och tydligt uttryckt i 

artikeln att ingen etisk 

prövning är utförd. 

Issues faced by careres of people with a mental illness 

from culturally and linguistically diverse backgrounds: 

carers’ and practitioners’ perceptions. Rooney, R., (2006). 

Australian e-journal for the advancement of mental 

health. Australien. 

Perspektivet motsvarar inte 

syftet.  

The (un)-certainities of districtnurses in the context of 

cultural diversity. (2007). Peckover, S. & Chidlaw, R. G. 

Journal of Advanced Nursing. Storbrittanien. 

Resultatet i artikeln 

motsvarade ej syftet 

Ethics and Cross-Cultural Nursing. (2000). Lee Donnelly, 

P. Journal of Trancultural Nursing. USA. 

Ej vetenskaplig 

 


