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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Migration, kultur och språkbarriärer innebär stora utmaningar inom 

sjukvården. Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från att se patienten i 

sitt sammanhang utan koppling till synen på omvärlden. Det har visats att 

sjuksköterskor upplevde svårigheter att tillgodose anpassad vård på grund av 

bristande kommunikation med patienter med olika kulturell och språklig 

bakgrund. 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser vid transkulturella 

vårdmöten.  

Metod: Allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) genomfördes som baserades 

på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna inhämtades från 

databaserna CINAHL Complete och PubMed med följande sökord: 

experience, nurses, nursing, multicultural, transcultural och culture. 

Resultat: I resultatet presenterades tre huvudteman. Det första huvudtemat var: 

Sjuksköterskans upplevelser av kommunikation, vilket illustrerade 

språkbarriärer som hinder för kommunikation, kommunikationsstrategier och 

behov av tolk när språkbarriärer uppstod. Det andra huvudtemat var: 

Sjuksköterskans kulturmedvetenhet och- kompetens, vilket illustrerade 

kulturmedvetenhet hos sjuksköterskor och brist på kulturkompetens. Det 

tredje huvudtemat var: Sjuksköterskans upplevda känslor som illustrerade 

utmaningar och osäkerhet bland sjuksköterskor. 

Diskussion: Författarna diskuterade vikten av kulturkompetens och sjuksköterskans roll i 

transkulturell omvårdnad och personcentrerad vård, tolkens betydelse i 

vårdmötet. Diskussion diskuterades utifrån Madeleine Leiningers 

omvårdnadsteori, tidigare forskning och författarnas reflektioner. 

Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, kulturkompetens, upplevelse, kommunikation, 

tolk 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Migration, culture and language barriers pose major challenges in 

healthcare. The nurses’ professional responsibility is based on seeing the 

patient in their context without connection to the perception of the outside 

world. It has been shown that nurses experienced difficulties with satisfying 

adapted care due to lack of communication with patients with different 

cultural and language backgrounds.   

Aim: The aim was to explore nurses’ experiences of transcultural care meetings. 

Method: A general literature review according to Friberg (2017) was conducted based 

on ten scientific qualitative articles. The articles were obtained from the 

databases CINAHL Complete and PubMed with the keywords: experience, 

nurses, nursing, multicultural, transcultural and culture. 

Results: The result was presented by three main themes. The first was: The nurses’ 

experiences of communication, which illustrated language barriers to 

communication, communication strategies and the need for an interpreter 

when language barriers occurred. The second theme was: Nurses’ cultural 

awareness and culture competence which illustrated culture awareness 

among nurses and lack of confidence in their knowledge. The third theme 

was: The nurses’ perceived feelings that illustrated the challenges and 

uncertainty among nurses. 

Discussion: The authors discussed the importance of cultural competence and the role of 

the nurse in transcultural nursing and person-centered care, the importance 

of the interpreter in the care encounter. The discussion was highlighted in 

relation to Madeleine Leiningers’ nursing theory, previous research and the 

authors' reflections. 

Keywords: Transcultural nursing, cultural competence, experience, communication, 

interpreter 
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1 Inledning 

Författarnas upplevelser från arbetsplatser visar att dessa speglar samhället, det vill säga är 

mångkulturella. Detta innebär att sjuksköterskor möter patienter med olika kulturer och 

språkbakgrund vilket leder till utmaningar för sjuksköterskan samt eventuellt osäkerhet om att 

kunna ge en anpassad transkulturell omvårdnad. Sjuksköterskan bör vara medveten om 

kulturella skillnader i mötet för att kunna möjliggöra jämlik vård till alla. Bemötandet 

innefattar information, respekt och människovärde. Det ställer krav på sjuksköterskan i det 

professionnella vårdmötet för att kunna skapa förutsättningar för anpassad kommunikation 

och ge en trygg upplevelse för patienten. Som blivande sjuksköterskor kommer vi att möta 

patienter som representerar andra kulturer än våra och talar språk som vi inte förstår. Detta 

väcker vårt intresse och genom att sammanställa litteratur och tidigare forskning kan det 

utveckla sjuksköterskans kunskaper, färdigheter och hållning. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Migration och dess inflytande på hälso-och sjukvård 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) definierar 

migration som en viktig faktor som bryter ner traditionella gränser mellan språk, kulturer, 

etniska grupper och medborgare (UNESCO, 2017). Även de som inte migrerar påverkas av 

rörelser av människor i eller utanför deras samhällen och av de medförda förändringarna. 

Migration är inte endast en handling för att korsa en gräns utan snarare en livslång process 

som påverkar alla aspekter i de involverade människornas liv. Begreppet migration 

innefattar flyktingar och ekonomiska migranter. En migrant är en person som väljer att flytta 

utan direkt hot till liv eller frihet men för att hitta arbete, utbildning, familjeåterförening eller 

andra personliga skäl (The UN Refugee Agency [UNHCR], 2017). Migranter är inte utsatta 

för förföljelse och fortsätter ha skydd av sina egna regeringar. En flykting däremot, är en 

person som har lämnat sitt ursprungsland och är oförmögen eller ovillig att återvända dit på 

grund av ett allvarligt hot mot dennes liv eller frihet. Flyktingar har rätt till skydd från att 

ofrivilligt återvända till sina ursprungsländer.  

 Det är fler människor är i rörelse nu än någonsin tidigare och det finns cirka en miljard 

migranter i världen (World Health Organization [WHO], 2019). Den snabba ökningen av 

befolkningsrörelsen får konsekvenser både på individ och på samhällsnivå. Den påverkar 

ekonomisk och social policy, rättvisefrågor och sociala normer som är relevanta för 

migranters hälsa. De internationella standarderna för mänskliga rättigheter och konventioner 



 
 2 (36) 

 

är upprättade i WHO:s författning och finns för att skydda migranter och flyktingar samt 

inkluderar deras rätt till hälsa. Ändå saknar många flyktingar och migranter ofta tillgång till 

hälsovård och ekonomiskt hälsoskydd (WHO, 2019).  

 Det är ofta svårt för sjukvården att se traumatisering hos patienten, och med tidsbristen 

som finns inom vården kan det vara svårt att känna igen den traumatiserade flyktingpatienten 

(Socialstyrelsen, 2015). Det kräver tid och förtroende från sjukvårdspersonalen då patienten 

sällan berättar självmant om sina traumatiska upplevelser. Dock är det viktigt både ur ett 

individ och ett samhällsperspektiv att identifiera patienten tidigt, eftersom oupptäckta 

traumatiserade patienter konsumerar sjukvård genom att bara behandla symtom som inte är 

relaterat till traumat. Detta resulterar i höga sjukvårdskostnader (Socialstyrelsen, 2015). En 

studie visade att en högre andel migrerade patienter med diabetes och språkbarriärer fick 

akuta komplikationer till följd av sjukdomen än patienter som kunde språket. Vidare funnits 

signifikanta samband mellan språkbarriärer och risk för ökade följdsjukdomar såsom hypo- 

eller hyperglykemi, kardiovaskulära händelser och dödlighet bland migranter (Okrainec, 

Booth, Hollands & Bell, 2015). 

 Migration anses vara en social faktor som omfattar socioekonomiska, juridiska, 

kulturella, fysiska, miljömässiga och individuella faktorer som livsstil och beteendefaktorer 

(Migration data portal, 2019). Dessa påverkar migranters hälsa. Det kan finnas skillnader i 

sjukdom och hälsofaktorer mellan migranter och världsbefolkning eller ojämlikhet i 

tillgången, mottagandet av förebyggande åtgärder och i behandlingsresultatet baserat på 

migration. I Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) beskrivs målet för hälso- och sjukvården, 

en god hälsa och vård med lika förutsättningar för hela befolkningen, och att hälso- och 

sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa (Socialdepartementet, 2017). Lagen tar även 

upp att vården ska verka för alla människors lika värde, ges med respekt och med individens 

värdighet i fokus. Individer som är i störst behov av hälso- och sjukvården får företräde till 

vården. Därför är det viktigt att genom individanpassad information förmedla kunskap, 

förståelse om hälsotillstånd, diagnos, undersökning och behandlingsplan (Socialstyrelsen, 

2015). Informationen ska ske i en dialog mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen för att möjliggöra delaktighet och att öka patientsäkerheten.   

 Riktlinjerna för den legitimerade sjuksköterskan beskriver att sjuksköterskan delar 

ansvaret med samhället för att främja och initiera insatser som tillgodoser hälsa och sociala 

behov för allmänheten (Svenska sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska ha 

kunskap om faktorer som socioekonomi, miljö och kulturtillhörighet som är betydande för 

individens möjlighet till jämlik vård och hälsa. I en studie uppgav patienter att 
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sjuksköterskor behövde utbilda sig om olika värderingar och vanor hos migranter, samt visa 

empati och behandla migranter som individer som förtjänar respekt (Dogan, Tschudin, Hot 

& Özkan, 2009). I en annan studie upplevde patienterna maktlöshet kopplade till sina 

erfarenheter av vård (Wish Garrett, Grant Dickson, Young, Klinken Whelan & Forero, 

2008). De kände inte sig involverade i sin egen vård, saknade information om behandlingar 

och utredningar. Dessutom beskrev de att deras önskningar ignorerades. I ytterligare en 

studie beskrev patienterna att de kände sig osedda och betraktades som objekt av 

sjuksköterskorna (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg, 2010). Detta omöjliggjorde 

delaktighet i egen vård och ledde till osäkerhet i vårdmöten. Deras inre bild av sig själva 

fördes åt sidan och deras beroende ledde till tyst lidande och att de accepterade situationen.   

 

2.2 Transkulturell omvårdnad  

I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens 

betydelse i vårdmötet. En persons kultur är dynamisk och förändrar ständigt personens 

fysiologiska och psykologiska perceptioner (Smith, 2013). Kultur beskrivs som en del av 

individen (Tavallali, Kabir & Jirwe, 2014). Därmed handlar kultur i alla mänskliga möten om 

ömsesidig respekt och förståelse. Ett kulturellt möte i vården är ett möte mellan olika kulturer 

vare sig det är en patient eller en sjuksköterska som kommer från en annan kultur (Tavallali et 

al., 2014).  

 Grundantagandet i transkulturell omvårdnad är att den kulturella bakgrunden påverkar 

olika aspekter av patienters liv som språk och övertygelser (Jirwe, Gerrish, Keeney & Emami, 

2009). Transkulturell omvårdnad och omsorgskunskap hålls för att initiera och förbättra 

vårdkvaliteten för människor i olika och liknande kulturer, samt bidrar till att förhindra 

kulturella fördomar och kulturell okunnighet (Sagar, 2012). Syftet med transkulturell 

omvårdnad är att skapa en anpassad vård som är säker och meningsfull för patienten (Jirwe, 

Momeni & Emami, 2014). Det betyder att sjuksköterskan har ett holistiskt och lyhört 

förhållningssätt och uppmärksammar patientens kulturella bakgrund. I de flesta kulturer 

kräver holistisk hälsa uppmärksamhet på emotionella, sociala och andliga aspekter av hälsan 

förutom de fysiska aspekterna (Wiebe & Young, 2011).  

 Kulturkompetens handlar inte om att sjuksköterskan har en specifik kompetens vid vård av 

patienter med invandrarbakgrund, utan handlar om att vårda alla patienter (Jirwe, Momeni & 

Emami, 2014). I en studie definierades kulturkompetens som en uppsättning av attityder, 

beteenden och kunskaper hos sjuksköterskor som möjliggör ett arbete i tvärkulturella 
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förhållanden ((Jirwe et al., 2009). I en annan studie upplevde patienterna att de inte erkänts i 

mötet med sjuksköterskorna (Skov Jensen, Brinkjaer, Larsen, & Konradsen, 2015). Ett stort 

bekymmer hos patienterna var strävan efter att dela med sig av sina historier som omfattar 

signifikanta frågor i samband med hantering av sjukdom och existentiella aspekter i vardagen.  

 

2.3 Transkulturell kommunikation i vårdmötet 

I alla möten mellan individer sker det kommunikation och varje möte i vården är unikt och 

kräver en effektiv kommunikation (Dogan et al., 2009). Kommunikationen i vården innebär 

överföring av information, och skapar en direkt eller fördröjd relation mellan patient och 

vårdpersonal (Fossum, 2013).  Det handlar om både det verbala uttrycket och kroppsspråket. 

Språket är nyckeln för att kommunicera, uttrycka och förmedla känslor och intryck 

(Bäärnhielm, 2013). Med språket kan människan både komma närmare och hålla avstånd från 

minnen och erfarenheter.  

  Personal inom hälso- och sjukvård möter olika patienter med skiftande förutsättningar att 

kunna kommunicera (Fossum, 2013). För att mötet ska bli effektivt och för en generell 

patienttillfredsställelse är det viktigt att dessa förstår varandra. Vårdpersonalens mentala 

närvaro och att rikta intresset mot patienten som söker vård är en förutsättning för att kunna 

förstå patientens behov, och kunna använda sina kunskaper till patientens tjänst (Andersson, 

2013). Aktivt lyssnande och att anstränga sig att förstå patienten innebär att ta emot dennes 

berättelse utan värdering och bedömning. En viss kunskap hos vårdpersonalen om patientens 

sociala och kulturella referensramar och livsvillkor kan underlätta för en meningsfull 

kommunikation (Bäärnhielm, 2013). Vid kommunikation med ett stort kulturellt avstånd 

mellan patient och personal kan personalen lätt tolka patientens känslomässiga besvär i 

kroppsliga termer. 

 Enligt Dogan et al. (2009) är kommunikation mellan människor från olika kulturer ett 

komplext fenomen eftersom kommunikation, även på ett gemensamt språk kan hindras av 

tvetydigheten av ord med flera betydelser. Men det finns en nära relation mellan kultur, hälsa 

och kommunikation. Enligt Bäärnhielm (2013) grundas adekvat kommunikation mellan 

patient och personal på tillit och förtroende. Språkbarriärer leder till passiv vård, det vill säga 

att patienterna har få möjligheter att uttrycka sina behov vilket påverkar deras möjligheter till 

delaktighet. Patienter med annan språkbakgrund beskrev bristande kommunikation på grund 

av språkbarriärer och att adekvat kommunikation var ett nödvändigt behov (Dogan et al., 
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2009). Patienter beskrev också missnöje med sjuksköterskornas färdigheter att överbygga 

språkbarriärer (Björk Brämberg et al., 2010). 

 Kommunikation är även kultur, sättet att kommunicera, och vad som sägs bidrar till att 

definiera den egna kulturen (Fossum, 2013). Detta kan även variera inom samma kultur och 

samtalet kan få olika uttrycksätt beroende på socioekonomisk status (Bäärnhielm, 2013). 

Framgångsrik transkulturell kommunikation kräver att sjuksköterskan utvecklar 

medvetenhet om hur kommunikation kan vara patientcentrerad (McCabe & Timmins, 2015). 

Detta förhindrar antaganden om den andra personens beteende och förmår sjuksköterskan att 

ge icke dömande svar till patienter oberoende av kulturell bakgrund. Att sjuksköterskan 

kommunicerar på ett patientcentrerat sätt gör skillnader och likheter mellan kulturer 

oväsentliga. Kommunikationen var en av de viktigaste aspekterna för patienter med etniska 

bakgrunder och betraktades som grund för god kvalitetsvård (Tavallali et al., 2014).  

 

 

2.4 Tolk 

Kommunikation genom kultur och språkgränser innebär stora utmaningar inom sjukvården 

gällande tolkning, ömsesidig förståelse av kultur och språk (Eide & Eide, 2009). Oavsett 

kulturskillnader och bortsett från förståelse för patientens kultur och språk är kommunikation 

individuellt inriktad och behovet av att bli lyssnad på och mött med respekt är gemensamt för 

alla. Det är vårdpersonalens ansvar att se till att kommunikationen fungerar, skapa kontakt 

och att viktig information kommer fram och förstås av patienten. När vårdpersonal och 

patienten inte talar ett gemensamt språk kan det vara nödvändigt att kommunicera med hjälp 

av en kvalificerad tolk eller familjemedlemmar och vänner som kan språket.  

 För patient innebär tolk inte enbart att förstå vårdpersonal utan att kunna säga det som vill 

sägas och uttrycka tankar och känslor (Entrena, 2013). För att uppfylla dessa behov krävs att 

patienten talar språket eller att en kvalificerad tolk anlitas. Tolkens uppgift är att överbygga 

språkbarriärer och underlätta kommunikation utan att låta egna värderingar och åsikter 

påverka budskapet som förmedlas. Att inte anlita en kvalificerad tolk kan innebära otrygghet 

för patienter och att vårdpersonal inte kan kommunicera tillfredsställande med patienterna.  

 Studier visar att för att övervinna språkbarriärer och uppnå hälsokommunikation är en 

kvalificerad tolk avgörande (Wish Carrett et al., 2008; Björk Brämberg et al., 2010). Patienter 

uppgav att de inte kunde veta vad som hände vid tolkfrånvaro från viktiga 

hälsovårdshändelser som oförutsedda samråd eller när en medicinsk fråga uppstod. Det sågs 
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som ett problem och patienterna beskrev tolken som en förutsättning för att kommunicera sina 

behov och hur de kände. Patienter med bristande språkkunskaper beskrev att de inte förstod 

informationen och slutade delta i sin egen vård (Higginbottom et al., 2016). För att övervinna 

kommunikationsbarriärerna användes professionella tolkar vilket var utmanande eftersom 

tolkar kan vara otillgängliga och tidskrävande. 

 

2.5 Sjuksköterskans roll och ansvar  

Med syfte att vägleda sjuksköterskor i det dagliga arbetet har The International Council of 

Nurses (ICN) formulerat en etisk kod (Svenska sjuksköterskeförening, 2017). Koden 

sammanfattar riktlinjer som beskriver bland annat sjuksköterskans professionella ansvar och 

professionella värden. Dessa omfattar att uppvisa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet gentemot människor med vårdbehov. Sjuksköterskans uppgift är att 

främja och verka för en miljö i vilken de enskilda personer, familjer och allmänhetens 

mänskliga rättigheter, värderingar och trosuppfattningar respekteras. Sjuksköterskan ansvarar 

för att förmedla korrekt, lämplig och tillräcklig information till enskilda personer på ett 

kulturellt anpassat sätt. Förutom det ska sjuksköterskan utveckla ett personligt etiskt 

förhållningssätt och bidra till en vårdkultur. Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för att 

bevara sin yrkeskompetens och kontinuerligt uppdatera sin kunskap för att kunna utöva yrket.  

 ICN:s grundläggande ansvarsområden vägleder sjuksköterskor i transkulturella vårdmöten 

(Svenska sjuksköterskeförening, 2017). I vårdens natur ingår respekt för mänskliga 

rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, att bemötas med respekt samt rätten till egna 

val och värdighet. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för att genomföra omvårdnaden i 

gemenskap med patienten för att bevara integritet och värdighet. Ansvaret omfattar även 

personcentrerad vård som innebär att patient och närstående blir sedda som unika individer 

samt blir förstådda med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. 

Patientens berättelser och en ömsesidig öppenhet för varandras kunskaper är utgångspunkter i 

vårmötet, med detta utformas vården gemensamt.   

 

3 Problemformulering 

Migration är en pågående rörelse av människor mellan länder som ses vanligt idag i den 

globaliserade världen. Migration bryter ner gränser mellan samhällen, språk och kultur som är 

en del av människan, och påverkar dess attityder och beteende. I möte med patienter från 

olika kulturer finns svårigheter att etablera en god relation och identifiera individuella behov 
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på grund av språkbarriärer. Detta kan påverka patienters möjligheter till delaktighet och att 

uttrycka sina behov vilket i sin tur kan leda till passiv vård. Det är viktigt att klargöra att 

kommunikation är en mänsklig rättighet och en grund för att bevara värdighet och få 

förtroende av patienter.  

 Därför är det av värde att belysa befintlig forskning i avsikt att kunna möta patienters 

kulturella behov samt tillgodose anpassad vård. Om sjuksköterskors upplevelser av 

transkulturella vårdmöten och syn på denna patientgrupp inte lyfts fram finns risk för att 

vården blir ojämlik. 

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser av transkulturella vårdmöten. 

  

5 Teoretisk utgångspunkt 

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är det viktigt att förstå kulturella frågor med öppenhet 

för individuella olika erfarenheter (Dahlberg, 2010). Patientens behov nås inte enbart genom 

att vårdaren skaffar sig kunskaper från generaliserade kulturella konstruktioner, däremot är 

det viktigt att förstå kulturella frågor utifrån patientens livsvärldsperspektiv.  

 Leininger (2006) belyser att kultur har en stor effekt på människans värderingar och sätt att 

leva samt människans uppfattningar om hälsa och sjukdom. Vidare att vården har 

allomfattande likheter och olikheter och varierar mellan olika kulturer, vilket ställer krav på 

transkulturell omvårdnad. Transkulturell omvårdnad innebär förståelse av människan med 

fokus på kultur och är en grundförutsättning för holistisk vård. Med det menas att ha en 

allomfattande förståelse av kultur och se den enskilda personen i hela sitt specifika 

livssammanhang, inte enbart att känna till var personen är född och uppvuxen. För Leininger 

är begreppet världsbild viktigt då människans kulturella värderingar och hur individen ser på 

livet återspeglar människans världsbild (Leininger, 2006). Sättet att uppfatta och värdera sin 

värld och egen situation är kopplad till kulturella föreställningar. Människan beskrivs som en 

kulturvarelse och kan inte skiljas från sitt kulturella sammanhang. Synen på hälsa, 

välbefinnande och hälsofrämjande faktorer skiljer sig mellan olika kulturer, och det varierar i 

vad som utmärker en god hälsa. Dessutom utövas hälsa i enlighet med de värden som finns i 

en kultur och är inte något som individen har. 

 Leininger (2006) beskriver att omsorg är kärnan i sjuksköterskans omvårdnad och är en 

förutsättning för hälsa. Sjuksköterskans kulturkompetens innebär kunskap om omsorg och 
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hälsa samt att tillämpa den på ett kreativt, känsligt och meningsfullt sätt. För att omsorg ska 

bli kongruent med kultur är det viktigt att sjuksköterskan anpassar sina handlingar och skapar 

förutsättningar för att möta kulturella behov, sjukdom och andra svårigheter på ett värdigt 

sätt. Leininger uppmärksammar vikten av att sjuksköterskan medvetet skaffar sig kunskap om 

andra kulturella värderingar och arbetar med att utveckla kulturell kompetens och personliga 

omsorgsbeteenden (Leininger, 2006).  

 Författarna kopplar Madeleine Leiningers transkulturell omvårdnadsteori till 

sjuksköterskans upplevelser vid transkulturella vårdmöten, vilket präglas av olika kulturella 

perspektiv. Teorin tar inte enbart hänsyn till människans ursprungsland, den utgår från att ha 

ett holistiskt perspektiv som omfattar de subjektiva upplevelser och förståelse av människans 

kulturella värderingar och behov. Då omvårdnaden ska ges med respekt oberoende av bland 

annat kulturell eller etnisk bakgrund, nationalitet eller social hållning (Svenska 

sjuksköterskeförening, 2017).   

 

 

6 Metod 

Litteraturöversikt är en strukturerad metod som kan användas för att få överblick av tidigare 

publicerade forskningsresultat (Friberg, 2017). Den skapar en deskriptiv översikt, alternativt 

en sammanställning av ett avgränsat fenomen, och är en grund för kritisk granskning av 

fenomenet. Genom att identifiera befintlig forskning skapas en uppfattning om 

sjuksköterskans upplevelser av transkulturella vårdmöten 

 

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med provsökningar i databaserna CINAHL och PubMed. CINAHL 

har fokus på omvårdnadsvetenskap medan PubMed är främst inriktad på medicinska artiklar, 

men innehåller även artiklar inom vårdvetenskap (Östlundh, 2017). I en ämnesordslista ligger 

grundstrukturen för alla databaser. Med hjälp av en ämnesordslista kan den som söker i 

databasen hitta alla ämnesord som är integrerad med en databas. För att effektivisera och 

precisera sökningen användes ämnesordlista CINAHL Headings i CINAHL och 

ämnesordlista MeSH i databasen PubMed. Följande sökord togs fram genom sökning i 

svenska-MeSH; sjuksköterska, kultur och mångkulturell omvårdnad. I svenska-MeSH gav 

mångkulturell omvårdnad engelska termen; transcultural nursing som är en synonym term till 

transcultural och nursing som togs med vid sökningen. De engelska termerna användes sedan 
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i ämnesordlista för att hitta alla ämnesord i databaserna. Multicultural utvaldes som sökord 

för att vidga sökningen. Multicultural och transcultural användes separata i olika 

kombinationer då båda sökorden gav samma definition i svenska MeSH.  Förutom 

ämnesordssökning gjordes en fritextsökning i databaserna med följande sökord; experience, 

multicultural och transcultural för att söka på alla termer som finns med i referensposten och 

även i abstractet (Karlsson, 2018). De slutliga utvalda sökorden var experience, nurses, 

nursing, multicultural, transcultural och culture. Dessa användes i olika kombinationer med 

de boolesk sök-operatorer AND och OR. Boolesk söklogik är en avancerad sökteknik som 

används i syfte att få relevanta artiklar genom att sätta samman sök-operatorer AND och OR 

med olika sökord och dess synonymer (Östlundh, 2017). Sökningen blir mer fokuserad med 

AND eller breddas med OR. Kombinationerna gav nio relevanta artiklar som belyser 

sjuksköterskans upplevelser av transkulturella vårdmöten (Bilaga 1).  

 Efter många försök med söktekniker och de utvalda sökorden utförde författarna en 

manuell sökning i den senaste publicerade resultatartikeln för att få ytterligare en artikel. 

Denna metodsökning användes eftersom författarna fick för få relevanta artiklar (Östlundh, 

2017).    

 

6.2 Urval 

För att identifiera och avgränsa urvalet till de studier som relaterade till syftet exkluderades 

vissa studier och andra inkluderades i analysen (Friberg, 2017). Inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle vara vetenskapliga och kvalitativa. Enligt Henricson och Billhult (2017) är 

kvalitativ metod lämplig för att studera personens upplevelser av ett fenomen och därför 

inkluderades kvalitativa artiklar i litteraturöversikten. Artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade (peer reviewed), publicerade i vetenskapliga tidskrifter och vara skrivna på 

engelska. Publiceringsintervallet var mellan år 2006 – 2019 för att få så aktuell forskning som 

möjligt. Artiklarna skulle ha ett abstrakt och svara på syftet: att belysa sjuksköterskans 

upplevelser av transkulturella vårdmöten. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om 

patienters upplevelser, litteraturöversikter och kvantitativa artiklar. Sökningarna begränsades 

inte med länder för att bredda sökresultatet.  

 Artiklar som stämde med syftet skrevs ut via CINAHL och PubMed databaser och Google 

Scholar sökmotorn. Alla titlar i träfflistorna lästes tillsammans och utifrån titel gjordes första 

urvalet. Abstrakt lästes individuellt och därefter gemensamt av båda författarna för att få en 

översiktsbild av studierna. Artiklar som inte svarade på syftet exkluderades. Sedan lästes 
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artiklarna i sin helhet av författarna var för sig. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån 

kvalitetsbedömningsprotokoll med förslag på frågeställningar om god vetenskaplig kvalitet 

för kvalitativa studier (Friberg, 2017). För att hålla kvalitet i litteraturöversiktstudien 

exkluderades fem artiklar som inte var etiskt granskade av etisk kommitté. Utifrån de ovan 

nämnda kriterierna valdes tio vetenskapliga artiklar till analysen.  

 

6.3 Analys 

I analysen arbetade författarna efter Fribergs (2017) tre analyssteg. Analysprocessen utgår 

från ett helhetsperspektiv i respektive studie och delar av studierna dokumenteras i en 

översiktstabell. Därefter söka likheter respektive skillnader och göra en sammanställning av 

det som analyseras fram för att skapa en ny helhet, teman i det slutliga resultatet. Analysen 

inleddes med att artiklarna lästes på nytt flera gånger av författarna enskilt för att säkra en 

helhetsförståelse. Därefter lästes artiklarnas resultat gemensamt och diskuterades för att 

minska risken för feltolkningar. Sedan sammanfattades varje studies resultat i text som 

sparades i resultatmatrisen (Bilaga 2) för att få struktur och överskådlighet för vidare analys. 

Överstrykningspennor användes för att upptäcka relevant data som svarade på syftet. 

Överstrykningarna utfördes individuellt för att inte författarna skulle påverka varandra. 

Därefter kontrollerade författarna om deras uppfattningar av artiklarnas resultat 

överensstämde. Sedan diskuterades och identifierades likheter respektive skillnader i 

studiernas resultat (Friberg, 2017). Författarna enades om likheter som artiklarna tog upp och 

kom överens om de delar som skulle tas ut och strök över med samma färg. Likheterna i 

studiernas resultat tematiserades för vidare analys. Sedan skapades tre huvudteman och tre 

underteman av sammanställda data som presenteras i det slutliga resultatet. Författarna läste 

originalartiklarnas resultat upprepade gånger under analysprocessen för att säkerställa att inte 

feltolka och missa betydande delar i studiernas resultat. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Ett kritiskt förhållningssätt var centralt i arbetet för att kunna möta tidigare forskning utan 

förförståelse (Petersson, 2017). Författarna har haft ett etiskt förhållningssätt vid granskning 

av artiklarna genom att granska artiklarnas metod för att säkerställa deltagarnas samtycke, 

integritet, värdighet och anonymitet i studierna. Det är av betydelse att artiklarna skulle vara 

etiskt granskade och godkända av etisk kommitté med tydligt resonemang samt genomfördes 

på ett etiskt sätt. I ett vetenskapligt arbete är pålitlighet och ärlighet grundvärden (Kjellström, 
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2017). När en person medvetet manipulerar och förvränger det vetenskapliga arbetet benämns 

oredlighet som att plagiera text, förvränga metod eller resultatet. I litteraturöversikten har 

författarna varit noga att ange källan i alla delar av texter för att det ska framgå tydligt vem 

som förde fram påståendet förutom egna reflektioner. Både författarna hade förförståelse 

kring sjuksköterskors upplevelser av transkulturella vårdmöten och antog att patienter skulle 

vara sårbara. Därför har författarna varit kritiska till att inte presentera ett resultat som stödjer 

egna förförståelsen eller hypoteser.  

 

8 Resultat 

Utifrån litteraturöversiktens resultat presenteras tre huvudteman som svarar på syftet att 

belysa sjuksköterskans upplevelser av transkulturella vårdmöten: Sjuksköterskans upplevelser 

av kommunikation, Sjuksköterskans kulturmedvetenhet och -kompetens och Sjuksköterskans 

upplevda känslor. Teman presenteras med tre tillhörande underteman; Kommunikation med 

patienter med olika språkbakgrund, Kommunikationsstrategier och Informell och formell tolk.  

 

 

8.1 Sjuksköterskans upplevelser av kommunikation 

Under detta tema identifierades tre underteman: Kommunikation med patienter med olika 

språkbakgrund, Kommunikationsstrategier och Informell och formell tolk. 

Kommunikationssvårigheter var utmärkande i transkulturella vårdmöten. I flera studier 

uttryckte sjuksköterskor språkskillnader som hinder för kommunikation, att förstå information 

och bli förstådd samt att ge adekvat vård. Olika kommunikationsstrategier användes för att 

förstå och tillgodose patienters behov och att kommunicera med patienterna med både 

informell och formell tolk ansågs var nödvändigt. 

 

8.1.1 Kommunikation med patienter med olika språkbakgrund 

Flera studier gav uttryck för språkbarriärer och svårigheter i kommunikation i vårdmöten med 

patienter med annan språkbakgrund (Clayton, Isaacs & Ellender, 2016; Høye & Severinsson, 

2008; Huang, Yates & Prior, 2009; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Skott & 

Lundgren, 2009; Tay, Ang & Hegney, 2012; Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 2008; 

Watts et al., 2016). 

 Sjuksköterskor uppfattade kulturell mångfald som variation i språk (Skott & Lundgren, 

2009). Språkskillnaderna utgjorde ett hinder för kommunikation, att ta emot verbala och icke-
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verbala signaler och sjuksköterskorna kände sig obekväma när språkhinder störde 

kommunikationsprocessen (McCarthy et al., 2013). Kommunikation upplevdes viktig, om 

kommunikationen bröts kunde sjuksköterskorna missa eller misstolka information och 

därmed inte möta patienternas behov (Huang et al., 2009). Adekvat kommunikation gjorde 

jobbet enklare ansåg sjuksköterskorna. Det var ett sätt för de att uppnå förtroende och bygga 

relationer med patienter med annan språkbakgrund (Clayton et al., 2016; Tay et al., 2012). 

Sjuksköterskor beskrev att det var svårt för patienter som inte talade samma språk att förstå 

information. Att försöka förstå och bli förstådd kändes frustrerande och sjuksköterskorna 

beskrev det som ett problem som påverkade både patienter och sjuksköterskor (Tuohy et al., 

2008; Høye & Severinsson, 2008). De blev osäkra vid kommunikation och beskrev behov av 

att kunna förtydliga speciella behov och önskemål hos patienterna. 

Kommunikationssvårigheter upplevdes som den viktigaste frågan hos sjuksköterskor och att 

adekvat kommunikation var nödvändig för att möjliggöra optimal vård (Clayton et al., 2016). 

Sjuksköterskorna beskrev att de på ett aktivt sätt sökte efter att överbrygga språkbarriärer för 

att kunna tillhandahålla kulturanpassad vård och förstå dessa patienters och deras närståendes 

kulturella behov. Att spendera mer tid med patienterna beskrevs underlätta för att övervinna 

språkbarriären (Huang et al., 2009; Watts et al., 2016).  

 Sjuksköterskorna upplevde att behandlingsmålen inte uppfylldes vid språkbarriärer 

(Clayton et al., 2016). De beskrev att patienter som inte talade språket kunde missförstå 

information. Att inte förstå patienterna kunde påverka viktig information som behövdes för 

vårdbedömning eftersom det inte alltid var möjligt att få en bild av patientens vårdbehov. I 

dessa fall blev sjuksköterskornas bedömningar om hur patienterna förbättrades osäkra (Tuohy 

et al., 2008; McCarthy et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde att språkbarriärer utgjorde ett 

hinder för att uppfatta patienters psykosociala och känslomässiga problem (Tay et al., 2012). 

Detta oroade sjuksköterskorna då de upplevde att de inte kunde ge holistisk omvårdnad till 

dessa patienter. Sjuksköterskorna beskrev att i dessa fall var det viktig att fokusera mer på att 

kommunicera med patienter, vilket är en förutsättning för holistisk syn (Tuohy et al., 2008; 

Tay et al., 2012). Det framkom känslor av osäkerhet hos sjuksköterskorna och oförmåga att 

uppfylla sina skyldigheter att ge tröst och trygghet på grund av kommunikationssvårigheter 

(Clayton et al., 2016).  
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8.1.2 Kommunikationsstrategier 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar om vilka kommunikationsstrategier som skulle 

användas vid språkbarriärer (Cioffi, 2006; Clayton et al., 2016; Hemberg & Vilander, 2017; 

Huang et al., 2009; McCarthy et al., 2013; Tuohy et al., 2008; Watts et al., 2016).   

 All lyssna på patienterna var centralt för att de skulle kunna uttrycka sina känslor 

(Hemberg & Vilander, 2017). Närvaro av en sjuksköterska hade också en viktig lugnande 

effekt när sjuksköterskor och patienter inte talade samma språk. Sjuksköterskorna beskrev 

också ett behov av att förenkla språket (Watts et al., 2016). De kontrollerade patienters nivå 

av förståelse för att försäkra sig om att patienterna förstått informationen korrekt. Andra 

strategier som nämndes var att repetera informationen, tala långsammare, översätta viktig 

information till modersmålet samt avsätta tid med patienterna (Huang et al., 2009; Watts et 

al., 2016; Cioffi, 2006). För att underlätta kommunikation lärde sig sjuksköterskorna enklare 

uttryck på olika språk (Huang et al., 2009). De förlitade sig även på teckenspråk och beskrev 

hur de ofta var kreativa genom att använda teckenspråk och icke verbala uttryck för att 

förbättra kommunikation (Hemberg & Vilander, 2017; McCarthy et al., 2013). 

Sjuksköterskorna uppgav att ansiktsuttryck användes för att utrycka smärta och upplevde att 

det var viktigt att kunna tolka patienters ansiktsuttryck i en vårdande situation (Huang et al., 

2009; Hemberg & Vilander, 2017).   

 Sjuksköterskorna uttryckte värdet av frasböcker, ordböcker och broschyrer (Tuohy et al., 

2008). Informationsbroschyrer beskrevs kunna bryta ner hinder och främja förståelse mellan 

patienter från en annan kultur och sjuksköterskan. Det användes även bilder och ritningar för 

att kommunicera och ge information till patienterna när de inte delade samma språk 

(Hemberg & Vilander, 2017).  

 

8.1.3 Formell och informell tolk 

Sjuksköterskorna upplevde behov av att använda en tolk, men att familjemedlemmar och 

vänner var en resurs för kommunikation vid språkbarriärer (Cioffi, 2006; Hemberg & 

Vilander, 2017; Høye, & Severinsson, 2008; Huang et al., 2009; McCarthy et al., 2013; 

Tuohy et al., 2008).    

  Sjuksköterskorna upplevde behov av en tolk när patienterna talade ett annat språk och 

identifierade behovet av en lätt tillgänglig tolk (Cioffi, 2006; Tuohy et al., 2008; Høye 

& Severinsson, 2008; Hemberg & Vilander, 2017). Fördelarna med att använda en tolk var 

tolkarnas uppfattade objektivitet, och sjuksköterskorna upplevde att de fick en sann bild av 



 
 14 (36) 

 

patienters situationer (McCarthy et al., 2013). De beskrev även att användning av 

familjemedlemmar hjälpte till att etablera en relation till patienterna (Huang et al., 2009). 

Därmed fick sjuksköterskorna förståelse för patienternas behov och kunde tillmötesgå deras 

önskemål. Sjuksköterskorna ansåg att det var nödvändigt att kommunicera genom patienters 

sociala nätverk såsom familjemedlemmar och vänner men ibland kände sjuksköterskorna att 

familjemedlemmar undanhöll information till patienten (Tuohy et al., 2008; McCarthy et al., 

2013; Høye & Severinsson, 2008). Ett annat problem som sjuksköterskor beskrev var att 

familjer som verkade tala språket flytande inte fångade skillnaderna mellan språken. 

 

8.2 Sjuksköterskans kulturmedvetenhet och-kompetens  

Sjuksköterskorna upplevde kulturmedvetenhet och identifierade brist på förtroende från 

patienterna för deras kulturkompetens (Clayton et al., 2016; Hemberg & Vilander, 2017; 

Huang et al., 2009; Skott & Lundgren, 2009; Tay et al., 2012; Tuohy et al., 2008; Watts et al., 

2016). 

 Sjuksköterskorna var medvetna om att olika kulturella bakgrunder utmanar ömsesidig 

förståelse (Skott, & Lundgren, 2009; Hemberg & Vilander, 2017). De upplevde skillnader 

mellan egen praxis och olika kulturers, det som var norm i en kultur var kanske inte det i en 

annan kultur (Tuohy et al., 2008). Svårigheter att ge negativ information uttrycktes eftersom 

det var en norm att behålla dessa nyheter outtalade, vilket kopplades till kultur (Tay et al., 

2012). Fördomar mot mångkulturella patienter utrycktes och sjuksköterskorna kände att de 

projicerade sin kulturella syn på patienterna (Skott, & Lundgren, 2009; Tuohy et al., 2008). 

Sjuksköterskorna beskrev transkulturell omvårdnad som särskilt viktig eftersom kultur kan 

påverka individens övertygelse och emotionella reaktioner (Huang et al., 2009; Watts et al., 

2016). Oavsett språk och kommunikationsbarriärer kan kulturspecifika skillnader påverka 

nivån och kvaliteten på vården ansåg sjuksköterskorna. 

 Sjuksköterskorna upplevde kunskapsbrist gällande olika kulturer (Watts et al., 2016). Alla 

kulturella värden som sjuksköterskorna inte var medvetna om, vad som är acceptabelt och vad 

som inte är acceptabelt för vissa kulturer kunde bli ett problem. Sjuksköterskorna uppgav att 

de borde visa intresse och bekanta sig med patientens kultur, åtminstone ta reda på vilken typ 

av kultur patienten har (Hemberg & Vilander, 2017). En hög nivå av medvetenhet om vikten 

av förståelse av kulturella behov och patientens kännedom om sin vårdsituation sågs som 

några av de viktigaste sätten att få respekt och förtroende från patienten (Huang et al., 2009; 

Clayton et al., 2016). Sjuksköterskorna beskrev att hänsyn borde tas till patienters andliga 
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behov speciellt de dagliga rutiner som i vissa kulturer är mycket viktigare än i andra 

(Hemberg & Vilander, 2017). Det identifierades ett behov av utbildning om kulturella 

skillnader så som kost, klädsel och samhällsordningar (Tuohy et al., 2008). 

 

8.3 Sjuksköterskans upplevda känslor 

Sjuksköterskor upplevde svårigheter, utmaningar och känslor av osäkerhet avseende om de 

kunde uppfylla kulturella förväntningar och skyldigheter (Clayton et al., 2016; Høye 

& Severinsson, 2008; Huang et al., 2009; Skott & Lundgren, 2009; Watts et al., 2016).     

 Sjuksköterskorna beskrev att de behövde vara särskilt uppmärksamma i arbetet med 

patienter med olika kulturella bakgrunder på grund av olika förväntningar (Skott, & 

Lundgren, 2009). De upplevde stress och svårigheter att anpassa sig till olika behov och krav 

från familjer från olika kulturer. Ett exempel som beskrevs var att ett stort antal besökare och 

familjemedlemmar orsakade stress och hindrade omvårdnadsprocedurer (Høye 

& Severinsson, 2008). Sjuksköterskorna spenderade mycket tid med patienter med annan 

språkbakgrund som hade svårt att kommunicera. Detta resulterade i försening, tog resurser 

och minskade sjuksköterskans tid för andra patienters behov (Clayton et al., 2016). Osäkerhet 

om att förstå och uppfylla kulturella behov upplevdes av sjuksköterskorna, och osäkerhet om 

hur deras kompetens kunde uppfattas. (Skott, & Lundgren, 2009; Høye & Severinsson, 2008; 

Watts et al., 2016). Förutom detta uttrycktes utmaningar i kommunikation när det gäller 

information, upplysningar och medicinsk behandling vid vård av mångkulturella patienter 

(Huang et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde sig engagerade i och vana vid att hjälpa 

personer i sorg men nådde inte målet med patienter från andra kulturer (Høye & Severinsson, 

2008).  

 

9 Diskussion 

I metoddiskussionen reflekterar författarna kring litteraturöversiktens styrkor och svagheter i 

metoddelen. Resultatdiskussionen diskuterar litteraturöversiktens resultat i relation till 

tidigare forskning, bakgrund och Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Dessutom för 

författarna en diskussion utifrån egna reflektioner. 
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9.1 Metoddiskussion 

Genom att tydliggöra och reflektera över förförståelsen kring ett specifikt fenomen minskar 

påverkan på resultatet (Henricson, 2017). Det säkerställd att resultatet är grundat i 

litteraturöversiktens data vilket stärker resultatets trovärdighet och pålitligheten. 

 I den föreliggande litteraturöversikten gjordes sökningarna i tre databaser för att öka 

litteraturöversiktens trovärdighet; CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO. Sökningen i 

PsyckINFO gav få träffar men inga relevanta artiklar därför användes CINAHL Complete och 

PubMed.  Sökningarna i både databaserna gav många träffar men få relevanta artiklar som 

motsvarade syftet. Detta kan ses som en svaghet i litteraturöversikten. Trots att sökningarna 

resulterade i få artiklar valde författarna att tidsbegränsa sökningarna med artiklar publicerade 

under de senaste tio åren för att ha aktuell forskning som grund för resultatet. Detta anses som 

styrka för trovärdigheten. En kompletterande sökning genom en manuell genomgång av 

referenslista i senaste artikel (Hemberg & Vilander, 2017) sågs som en relevant sökning för 

att få ytterligare en kvalitativ artikel. En relevant referens hittades och resulterade i en artikel 

(Cioffi, 2006) som författarna tog vidare till granskning.  Författarna ansåg att artikelns 

abstrakt var intressant och läste hela artikeln som inkluderades i litteraturöversiktens resultat. 

Författarna visste att kvantitativa studier inte ger rika beskrivningar av upplevelser därför 

exkluderades kvantitativa artiklar. Dock en kvalitativ metod studerar personers levda 

erfarenheter och har sin grund i den holistiska synen (Henricson & Billhult, 2017). Däremot 

ändrades årsintervallet till tolv år. 

 Författarna exkluderade fem artiklar på grund av att artiklarna inte var godkända av etisk 

kommitté vilket kan diskuteras. Artiklarna exkluderades eftersom principen för litteratur-

baserat examensarbete innebär att endast artiklar som är etiskt granskade från etisk kommitté 

eller påvisar noggrann etiska överväganden bör inkluderas. Om etiska övervägande i en 

resultatartikel saknas bör en kontroll ske om artikeln är accepterad av tidskriften utan etisk 

hänsyn (Mårtensson & Fridlund, 2017). Detta kan ses som svaghet i litteraturöversikten 

eftersom ingen kontroll gjordes innan de fem artiklarna exkluderades.  

 För att bredda sökresultatet inkluderades både migranter som minoritetspatienter i 

resultatartiklarna och gjordes inga begräsningar gällande verksamhet. Resultatet representerar 

ett globalt perspektiv. De länder som representerades i resultatartiklarna är Australien, 

Finland, Irland, Norge, Singapore och Sverige. Endast en artikel är från Sverige men 

merparten av artiklarna i bakgrunden är baserade på svenska förhållanden. Detta anses som en 

styrka i litteraturöversikten då de erhållna resultaten kan jämföras med svensk forskning.  
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Däremot kan detta vara en begränsning i denna litteraturöversikts överförbarhet till svensk 

sjukvård. Dock var författarna medvetna om att kvalitativa analyser presenterar få informanter 

och grundar sig på få personers upplevelser eller erfarenheter samt syftar till att fördjupa 

förståelse.  

 En av artiklarna omfattade förutom sjuksköterskors upplevelser även onkologers 

upplevelser (Watts et al. 2016).  Förutom att det var mer sjuksköterskor än onkologer i 

studien har inga stora skillnader identifierades i artikelns resultat, därför presenterades 

resultatet tillsammans. En annan artikel omfattade både sjuksköterskors och patienters 

upplevelser (Hemberg & Vilander, 2017) men endast upplevelser relaterat till 

sjuksköterskorna togs med i litteraturöversiktens resultat. Detta ökar trovärdigheten.  

Artiklarna av McCarthy et al. (2013) och Tuohy et al. (2008) hade samma författare men 

olika urval och det var fem år mellan publiceringarna. Därför ansåg författarna att artiklarna 

var innehållsrika och relevanta för litteraturöversikten samt ökar trovärdigheten. 

 Artiklarna som användes i litteraturöversikten var skrivna på engelska och för att minska 

risken för feltolkning och kunna göra en objektiv analys använde författarna ett engelskt-

svenskt lexikon då författarna inte har engelska som första språk. Detta bekräftas av 

Kjellström (2017) att det finns risk för feltolkningar, att förstå och kunna göra rättvis analys 

av artiklar när studenter har begränsade engelska språket. Artiklarnas resultat översattes 

gemensamt till svenska av författarna och använde svenska översättningen under 

litteraturöversiktens gång vilket kan ses som styrka i litteraturöversikten.  

 Författarna har reflekterat över egen förförståelse gällande transkulturella vårdmöten och 

diskuterat att förförståelsen kan påverka litteraturöversiktens resultatanalys. Därmed ett 

kritiskt förhållningsätt genomsyrade hela arbetet för att undvika att påverka innehållet och öka 

pålitligheten. Under arbetets gång satt författarna tillsammans majoriteten av tiden med 

möjlighet till enskilda reflektioner emellan. Detta ansågs som en styrka vilket ledde till 

diskussioner och utbyta av olika perspektiv mellan författarna. Samarbetet upplevdes god 

under litteraturöversiktens gång av både författarna.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussion bygger på fynden som författarna identifierade i litteraturöversiktens 

resultat. Det har visats brist på kunskap om patienters olika kulturer och att kulturkompetens 

är ett av de viktigaste sätten för att möta kulturella behov samt språkskillnader som hinder för 

kommunikation. Därmed sågs den kvalificerade tolken och de egna kommunikationsstrategier 
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som nödvändiga. Fynden presenteras under följande rubriker: Viktiga aspekter av 

kulturkompetens och Tolkens betydelse i vårdmötet. 

 

9.2.1 Viktiga aspekter av kulturkompetens  

Resultatet i litteraturöversikten visade att kulturanpassad vård är särskilt viktig. 

Sjuksköterskorna visade brist på kunskap om patienters olika kulturer och att 

kulturkompetens är en viktig faktor, för att möta kulturella behov och patienter med 

värdighet. Det redovisas i en studie att sjuksköterskor upplevde brist på kunskap om 

patienters olika kulturer, deras förståelse och uppfattningar om sjukdomar och deltagande i 

beslutsfattande (Weber, Sulstarova & Singy, 2016). Dessutom beskrev de svårigheter att föra 

samtal om känsliga ämnen. I denna litteraturöversikts bakgrund presenteras att patienterna 

uppgav att sjuksköterskor behövde utbildning om olika värderingar och vanor hos migranter 

och att de bör visa empati att acceptera migranter som individer som förtjänar respekt (Dogan 

et al., 2009). Kultur handlar i alla mänskliga möten om ömsesidig respekt och förståelse för 

patienter och deras kulturer (Tavallali et al., 2014). Det är i linje med Leininger (2006) att 

kultur har effekt på människans värderingar och sätt att leva samt människans uppfattningar 

om hälsa och sjukdom. Vidare att vården varierar mellan olika kulturer, vilket ställer krav på 

transkulturell omvårdnad. Leininger (2006) belyser även vikten av att sjuksköterskan 

medvetet skaffar sig kunskap om andra kulturella värderingar, arbetar med att utveckla 

kulturell kompetens och personliga omsorgbeteenden. Det är viktigt att omvårdnad är 

kulturanpassad för att förhindra negativa konsekvenser för patienten.  

 En studie presenterade att sjuksköterskorna visade intresse att utbilda sig inom kulturell 

kompetens (Weber, Sulstarova & Singy, 2016). I linje med detta har en studie i syfte att öka 

kulturell kompetens och utbilda sjuksköterskor i transkulturell omvårdnad testat olika 

kulturella kompetensmodeller inom omvårdnad (Shen, 2015). Modellerna ökade 

medvetenhet, förståelse och känslighet bland sjuksköterskor för att ge transkulturell 

omvårdnad och förbättrade också vårdkvalitet för patienter från olika kulturella bakgrunder. 

Kulturell kompetens var en av de viktigaste aspekterna för att hantera ojämlikheter i hälso- 

och sjukvård. ICN:s etiska koder vägleder sjuksköterskor i transkulturella vårdmöten 

(Svenska sjuksköterskeförening, 2017). I vårdens natur ingår respekt för mänskliga 

rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, att bemötas med respekt samt egna val och 

rätten till värdighet oberoende av bland annat kulturell eller etnisk bakgrund. En av 

sjuksköterskans uppgifter är att främja och verka för att den enskilda personen, familjer och 

allmänhetens mänskliga rättigheter, värderingar och sedvänjor respekteras. 
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Litteraturöversiktens författare anser att sjuksköterskor bör känna till patienters historia och 

olika värderingar, samt ha kunskap om hur patienter med olika kulturer skulle bli bemötta 

eftersom sjuksköterskan och patienten kan ha olika syn på världen vilket kan påverka 

upplevelser av vården.  

 Resultatet i denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskorna var medvetna om att olika 

kulturella bakgrunder utmanar ömsesidig förståelse. De upplevde skillnader mellan egen 

praxis och olika kulturers. Detta är i linje med en studie som visade att ökad förståelse för 

andra kulturer leder till bättre vård (Starr & Wallace, 2009). Det presenterades i annan studie 

att både patientcentrering och kulturkompetens understödjer sjuksköterskans förmåga att se 

patienten som en unik person (Saha, Beach, Cooper, 2008). Tillsammans bygger dessa 

aspekter på att utforska patientens värderingar och syn på sjukdom. Patientcentrerad vård 

likställs med en kulturell kompetent personal. Enligt ICN ansvarar sjuksköterskan för att i 

samråd med patienten genomföra omvårdnad för att därigenom bevara integritet och värdighet 

(Svenska sjuksköterskeförening, 2017). Patientcentrerad vård innebär att patient och 

närstående blir sedda som unika individer samt att hänsyn tas till deras individuella behov, 

resurser, värderingar och förväntningar. Patientens berättelse och en ömsesidig öppenhet för 

varandras kunskap är utgångspunkt i vårdmötet. I denna litteraturöversikts bakgrund 

presenteras att patienterna kände sig osedda och betraktades som objekt av sjuksköterskorna 

(Björk et al., 2010). Detta omöjliggjorde delaktighet i egen vård och ledde till osäkerhet på 

vården.   

 Litteraturöversiktens resultat visade medvetenhet hos sjuksköterskor om vikten av 

förståelse av kulturella behov och patientens kännedom om sin vårdsituation sågs som några 

av de viktigaste sätt att få respekt och förtroende från patienten Detta är i linje med Leininger 

(2006) att transkulturell omvårdnad innebär förståelse av människan med fokus på kultur och 

är en grundförutsättning för holistisk vård. Med det menas att ha en allomfattande förståelse 

av kultur och se den enskilda personen i hela sitt specifika livssammanhang, inte att känna till 

var personen är född och uppvuxen. Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar sina handlingar 

och skapar förutsättningar för att möta kulturella behov, sjukdom och andra svårigheter på ett 

värdigt sätt. Författarna anser att kulturkompetensen utmanas i kulturmöten. Sjuksköterskans 

personliga egenskaper som lyhördhet och att ha en holistisk syn i vården skapar en säker 

grund för att möta patienters olika kulturella behov med respekt och värdighet.  

 Författarna anser även att i det globaliserade samhället möter sjuksköterskan många 

utmaningar i att ge god transkulturell omvårdnad. Förutom fokus på den enskilda patienten 

bör kulturer, omgivning och sammanhang i samhällen uppmärksammas i vården av patienter 
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med olika kulturer och språkbakgrund. Det är även viktigt att sjuksköterskor förstår varför 

människor med olika kulturella bakgrunder agerar på ett visst sätt och vara medvetna om hur 

dessa förhåller sig till olika aspekter i ett vårdsammanhang. Den snabba ökningen av 

befolkningsrörelsen får konsekvenser både på individ och samhällsnivå (WHO, 2019). 

Migration påverkar även ekonomisk och social policy, rättvisefrågor och sociala normer som 

är relevanta för migranters hälsa. 

 

9.2.2 Tolkens betydelse i vårdmötet 

Litteraturöversiktens resultat visade språkskillnader som hinder för kommunikation. 

Sjuksköterskorna upplevde frustration på grund av språkbarriärer och osäkerhet över att 

omvårdnadsmålen inte uppfylls. Då sågs den kvalificerade tolken och egna 

kommunikationsstrategier som nödvändiga. Genom sjuksköterskans närvaro, lyssnande och 

öppen kommunikation var det lättare att förstå patienterna och främjade delaktigheten. Det 

presenterades en liknande uppfattning i en studie där sjuksköterskorna ansåg att den 

personliga kontakten med patienter som inte behärskade språket som en del av deras 

kompetens (Matteliano & Street, 2012). Sjuksköterskorna visade egenskaper som värme, 

empati, öppenhet, lyssnade samt anpassade sina handlingar för att främja samband och god 

omvårdnad. Detta går i linje med ICN:s etiska koder, att sjuksköterskans professionella ansvar 

omfattar att uppvisa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet gentemot 

människor med vårdbehov (Svenska sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ansvarar 

för att förmedla korrekt, lämplig och tillräcklig information till enskilda personer på ett 

kulturellt anpassat sätt. Det presenterades skillnader i bakgrunden att patienterna kände 

missnöje med sjuksköterskornas färdigheter att överbygga språkbarriärer (Björk Brämberg et 

al., 2010). I en annan studie upplevde patienterna dålig kommunikation på grund av 

språkbarriärer och tyckte att adekvat kommunikation var ett nödvändigt behov (Dogan et al., 

2009).  

 Utifrån litteraturöversiktens resultat, Matteliano och Street (2012) och ICN:s etiska koder 

anser författarna att adekvat kommunikation och öppenhet, samt sjuksköterskans förmåga att 

visa empati kan underlätta patientens interaktion med sjuksköterskan. Patienterna kan känna 

sig involverade i sin egen vård och lättare uttrycka sina behov och känslor. Detta ökar deras 

trygghet och utvecklar förtroende för sjuksköterskorna. När språkbarriärer uppstår och vid 

svåra situationer, allvarliga sjukdomar och intima frågor, finns risk att information inte 

kommer fram. Detta kan påverka sjuksköterskans omvårdnadsbedömning och att tillgodose 

god omvårdnad samt patientens hälsa och välbefinnande. I likhet med detta visar en studie att 
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i vissa undersökningar som kräver förklaring såsom magnetröntgen måste information ges till 

patienten (Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2009). Sjuksköterskorna ansåg att 

otillräcklig kommunikation ökar risken för missförstånd, bristande undersökningar och att 

ytterligare undersökningar kan behövas. Detta medför höga kostnader för samhället. 

Kvalificerade tolk ansågs nödvändigt.  

 Litteraturöversiktens resultat visade att det var nödvändigt att kommunicera genom 

patienters sociala nätverk såsom familjemedlemmar och vänner. Men ibland kände 

sjuksköterskorna att familjemedlemmar undanhöll information till patienten. I en studie 

redovisades att i möte med patienter med annat språk var släktingar eller vänner ibland det 

enda alternativet för att upprätta kommunikationen med patienterna (Fatahi et al., 2009). Men 

detta ansågs inte ett lämpligt tolkningsalternativ då de var känslomässigt anknutna till 

patienter och höll sig inte neutrala. Dock ansågs den kvalificerade tolken som mest trovärdig. 

Tolken är en opartisk bro mellan sjuksköterskor och patienter som innebär bättre vårdkvalitet 

och ökar förtroende och trygghet för patienterna. En god vård bör bland annat kännetecknas 

av att den är jämlik, säker och individfokuserad (Socialstyrelsen, 2015). Därför är det viktigt 

att genom individuell anpassad information förmedla kunskap, förståelse om hälsotillstånd, 

diagnos, undersökning och behandlingsplan. Informationen ska ske i en dialog mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdpersonalen för att möjliggöra delaktighet, att medverka i sin 

egen vård och ökar därmed patientsäkerheten. Det beskrivs i bakgrunden att patienter som 

inte erbjöds tolk kände sig utestängda vid kontakt med hälso- och sjukvård då de inte kunde ta 

till sig av informationen som gavs (Björk Brämberg et al., 2010). Författarna anser att ha 

släktingar och vänner som tolk kan underlätta kommunikation och förbättra ömsesidig 

förståelse. Däremot om de har nära relation till patienten och det föreligger känsliga frågor 

kan det påverka patientens delaktighet och patientcentrering i omvårdnaden.      

 Författarna anser att det inte enbart är hur sjuksköterskan tillhandahåller och hanterar 

information när språkbarriärer uppstår eftersom det kan finnas risk att informationen 

missförstås eller misstolkas. Trots att sjuksköterskan är tydlig och förmedlar informationen så 

att patienten begriper den kan det finnas risk att den inte är tillräcklig för att tillföra trygghet 

för patienten. Författarna anser även att en tolk som saknar utbildning kan göra egna 

bedömningar, därför anses den kvalificerade tolken nödvändig för att tillföra trygghet för 

både sjuksköterskor och patienter. Det presenterades i en studie att kostnaderna för 

tolktjänsten är höga men vid komplexa undersökningar måste en kvalificerad tolk finnas 

tillgänglig (Fatahi et al., 2009). Sjuksköterskorna uppgav att det skulle göra vården 

kostnadseffektiv att anlita en tolk vid bristande kommunikation, då undersökningar ibland 
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fick avbrytas på grund av avsaknad av en tolk. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är 

målet för hälso- och sjukvården, en god hälsa och vård med lika förutsättningar för hela 

befolkningen, och arbeta för att förebygga ohälsa (Riksdagen 2017). Lagen tar även upp att 

vården ska vara för alla människors lika värde, ges med respekt och för individens värdighet. 

 

9.3 Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat visade att i mötet mellan sjuksköterskor och patienter från olika 

kulturer krävs förståelse av kulturella behov. Vidare visar resultatet att adekvat 

kommunikation är en förutsättning för att kunna möjliggöra patienters delaktighet i vården 

och etablera en patient-sjuksköterskerelation. Detta kan uppnås genom att överbygga 

språkbarriärer, osäkerhet hos sjuksköterskor, kompetensbrist och oförmåga att uppfylla 

kulturella behov och förväntningar. Mot bakgrund av detta behöver sjuksköterskorna i det 

kliniska arbetet att försäkra sig att patienterna förstår information och själva bli förstådda 

samt möta patienters individuella behov. Att vara kreativ, förenkla språket, använda icke 

verbala uttryck samt avsätta tid med patienterna är strategier som kan användas i klinisk 

praxis vid språkbarriärer. Även den kvalificerade tolken är trygghet för både sjuksköterskor 

och patienter samt ett sätt att få förtroende från patienter.  

 Litteraturöversikten har visat att sjuksköterskor upplevde att de inte kunde ge transkulturell 

omvårdnad till patienter med olika kulturer och språkbakgrund. Föreliggande 

litteraturöversikt kan användas som underlag för diskussion bland sjuksköterskor i det 

kliniska arbetet i syfte att belysa sjuksköterskors upplevelser vid vård av dessa patienter. Ett 

förslag är att sjuksköterskorna medvetet utvecklar sin kulturella kompetens för att kunna 

tillhandahålla kulturanpassad vård. Det kan införas globalt genom att utarbeta sjuksköterskans 

läroplan för att förbättra kulturell kompetens.  

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturöversikten visade att transkulturell omvårdnad har sin grund i en fungerande 

kommunikation. Om patienten förstår information bidrar det till delaktighet och hanterbarhet 

av situationen och underlättar omvårdnadsprocedurer. Däremot framkom inte hur 

sjuksköterskors egna strategier påverkade kommunikation i mötet med patienter med olika 

språkbakgrund vid frånvaro av den professionella tolken, samt när strategierna skulle 

användas. Det ger utmaning till fortsatt forskning om när kommunikationsstrategier ska 

användas och dess påverkan på patienten. Sådan forskning skulle i förlängning vägleda 
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sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvård. Forskningen skulle 

genomföras utifrån en kvalitativ metod genom att intervjua sjuksköterskor i möte med 

patienter med olika språkbakgrund. 

 Under databassökningarna i föreliggande litteraturöversikt noterades att det fanns få studier 

ur ett svenskt perspektiv inom det fenomenet därför det behövs mer forskning utifrån en 

svensk vårdkontext. 

 

10 Slutsats  

Brist på kunskap om patienters olika kulturer utmanar transkulturell omvårdnad. 

Kulturkompetens underlättade för sjuksköterskor att möta kulturella behov och patienter med 

värdighet. Resultatet visar att medvetenhet hos sjuksköterskor om vikten av förståelse av 

kulturella behov är ett sätt att få förtroende från patienten. Därför behöver sjuksköterskorna 

möta dessa patienter med respekt och tillhandahålla patientcentrerad vård. Vidare framhävdes 

vikten av adekvat kommunikation när språkbarriärer uppstod. Utöver sjuksköterskors närvaro, 

lyssnande, öppen kommunikation och sjuksköterskors egna kommunikationsstrategier sågs 

den kvalificerade tolken som nödvändig. På det sättet främjas patienternas delaktighet och ett 

sätt för sjuksköterskorna att få förtroende från patienterna.  
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