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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I ett alltmer mångkulturellt samhälle blir det märkbart hur förutsättningarna för en 
god hälsa skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Hälso- och sjukvården har som uppgift att 
främja hälsan hos alla patienter oavsett bakgrund. Detta ställer nya krav på den svenska 
sjukvården, då en mångkulturell utveckling leder till fler transkulturella möten i vården. Dessa 
möten innehåller ofta hinder som kan vara svåra att överbrygga, vilket kräver en kunskap om 
vilka faktorer som påverkar mötet och en medvetenhet om kulturens betydelse hos 
sjuksköterskan. 
 
Syfte: Syftet med studien var att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv belysa de faktorer som 
påverkar vårdrelationen i transkulturella möten. 
 
Metod: En litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga artiklar var av nio kvalitativa och fyra 
kvantitativa. Resultatet analyserades och sammanställdes genom ett kvalitativt analysinnehåll.  
Som teoretiska utgångspunkter användes en definition av kulturell kompetens och 
vårdrelation. 
 
Resultat: Resultatet visar att kommunikation och språkbarriärer utgör det största hindret i den 
transkulturella omvårdnaden. Användning av tolk som hjälpmedel visade sig ha både för- och 
nackdelar. Organisatoriska hinder försvårade förutsättningen för en fungerande vårdrelation 
och kulturella skillnader visade sig kunna leda till konflikter i vårdmötet. Sjuksköterskan 
använde sig av olika strategier som hjälpmedel vilket illustrerade en viss kulturell 
medvetenhet, medan bristen på förståelse ledde till generaliseringar som resulterade i en 
diskriminering av patienter. Många sjuksköterskor saknar utbildning i transkulturell 
omvårdnad, vilket efterfrågades av merparten. De sjuksköterskor som genomgått en 
utbildning i kulturell kompetens uppgav positiva effekter som lett till en ökad medvetenhet. 
  
Diskussion: Sjuksköterskan behöver bli medveten om de negativa konsekvenser som en 
bristande kommunikation och kulturella konflikter har för etablerandet av en vårdrelation till 
patienten. Enligt de dokument som styr professionen har sjuksköterskan en skyldighet att 
skapa de bästa förutsättningarna för en god omsorg om patienten. Okunskap och oförståelse 
leder till en diskriminering av patienten som inte hör hemma i vården. Utbildning i kulturell 
kompetens har bevisligen positiva effekter för att motverka generaliseringar och öka 
medvetenheten hos sjuksköterskan. För att främja en kulturell medvetenhet bör mer fokus 
läggas på dessa frågor i sjuksköterskans grund – och fortutbildning. 
 
Nyckelord: Transkulturella omvårdnad, Kulturell kompetens, Vårdrelation, Språkliga hinder, 
Kulturella skillnader, Sjuksköterskans karaktärsdrag, Utbildning i kulturell kompetens 
 
Keywords: Transcultural nursing, Cultural competence, Care relationship, Linguistic 
obstacles, Cultural diversities, Nurse Characteristics, Formal training in cultural competence 
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Inledning 

Livet här på jorden har alltid präglats av rörelse, där handelsutbyten och migrationsströmmar 

givit upphov till nya bosättningar och kulturmöten (Eriksson, Baaz & Thörn, 2005). Idag 

förflyttar sig människor, kapital, varor och symboler i en oavbruten ström över jordklotet med 

en hastighet som aldrig tidigare inträffat i planetens historia. Detta har inneburit betydande 

förändringar i livsvillkor för stora grupper av människor (a.a.). 

 Människor från olika samhällsklasser och etnicitet med olika religiösa och politiska 

uppfattningar, möts i det offentliga rummet. För myndigheter, förvaltningar och andra 

instanser i den offentliga sektorn är det således av största vikt att kunna bemöta och interagera 

människor och deras olikheter på ett adekvat sätt. Detta handlar inte enbart om en praktisk 

fråga, utan en förutsättning för de demokratiska grundval och de mänskliga rättigheter som 

samhället bör vila på. Sjukvården är en sådan instans där den legitimerade sjuksköterskan 

utgör en viktig del.  

Författarna till studien har under den verksamhetsförlagda utbildningen och i andra 

vårdkontext, uppmärksammat att det finns en okunskap hos sjuksköterskor i hur man hanterar 

mötet med patienter med annan kulturell bakgrund. Vikten av en fungerande vårdrelation 

tycks även ha förbisetts i dessa möten. I sjuksköterskeprofessionen kommer man ständigt i 

kontakt med människor från andra kulturer och kan ställas inför situationer där en 

medvetenhet om kulturens betydelse kan vara avgörande för förståelsen av patienten. 

Förståelse för olika kulturer är en global fråga som angår alla samhällen, därför ansåg 

författarna detta ämnesområde vara högst relevant. Egna kulturella erfarenheter väckte ett 

intresse hos författarna att efterforska kulturens betydelse för vårdrelationen. I sökningen 

påträffades begreppet kulturell kompetens som författarna sedan valde att belysa i samband 

med upprättande av en vårdrelation. Förhoppningen var att få en tydligare bild över vilka 

redskap sjuksköterskan kan använda sig av i transkulturella möten, i syfte att ge god 

omvårdnad. 
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2  Bakgrund 

I en alltmer globaliserad värld får flera människor möjlighet att bosätta sig i ett annat land än 

ursprungslandet (Folkhälsorapport, 2009). Resultatet av detta är att andelen utlandsfödda ökar 

i de flesta höginkomstländer i världen, vilket inkluderar Sverige. Enligt Folkhälsopolitisk 

rapport (2010) var drygt en miljon (ca 14 procent) av Sveriges befolkning födda utomlands år 

2008. Därtill är cirka 800 000 personer födda i Sverige med en eller två utrikes födda 

föräldrar. Man brukar generellt indela de som har invandrat till Sverige i tre lika stora 

grupper: en tredjedel är födda i övriga Norden, en tredjedel i övriga Europa samt en tredjedel i 

länder utanför Europa (Folkhälsopolitiskrapport, 2010). År 2011 väntas vara ett rekordår med 

103 000 nyanlända från andra länder och det är främst flyktinginvandringen som förväntas 

öka jämfört med föregående år (Statistiska centralbyrån, 2010). 

Ett mångkulturellt samhälle ställer högre krav på en förmåga till kulturell transition 

(Samarasinghe, 2010) inte enbart hos de nyanlända i landet utan på samhället i stort, vilket i 

högsta grad inkluderar hälso- och sjukvården i Sverige. En kulturell transition innebär enligt 

Samarasinghe (2010) ett övergångstillstånd mellan det ursprungliga och det nya hemlandets 

kultur. William Bridges (2003) beskriver transition som en process i tre faser: att släppa taget 

om den gamla identiteten, att vara fången i ingenmanslandet mellan gammal och ny identitet 

samt slutligen utveckling av en ny identitet (a.a.).  

 

2.1  Migrationsprocessens inverkan på hälsan 

Invandringen från ett land till ett annat kan enligt Hanssen (2007) antingen ske frivilligt eller 

under tvång, men immigrationen i sig utgör en påfrestande händelse oavsett anledningen till 

varför man lämnat sitt hemland. Hanssen (2007) menar att bli skild från allt i hemlandet 

såsom kultur och natur, vänner och släktingar samt från egendom, social status och inarbetade 

roller innebär en rad sociala, kulturella och psykologiska förluster för individen. Därför kan 

immigrationsprocessen framställas som ett krisförlopp. Samarasinghe (2010) beskriver denna 

process som en omprogrammering, där omställning och inlärning av ett nytt kulturmönster 

och språk sker gradvis, vilket hon kallar för ackulturation. Pellmer och Wramner (2007) 

skriver att själva invandringen i sig kan leda till skillnader i hälsa mellan personer som 

invandrat och svenskfödda, samt mellan olika invandrargrupper. Detta kan till viss del 

förklaras av de levnadsvillkor personerna haft i sitt tidigare hemland eller olika erfarenhet av 

krig och misär (Pellmer & Wramner, 2007). Detta bekräftas i den Folkhälsopolitiska 

rapporten (2010) som även visar på ett samband mellan hälsa och hur migrationsprocessen har 
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hanterats samt hur tillvaron utvecklas i det nya samhället. Pellmer och Wramner (2007) menar 

att en minoritetsgrupp är särskilt utsatt för arbetslöshet, dåligt arbetsmiljö, och andra 

riskförhållanden som leder till en större ohälsa än genomsnittligt i Sverige. Låg 

utbildningsnivå och diskriminering gör att dessa personer kan tvingas välja arbetstillfällen 

med de största riskfaktorerna, vilket tydliggör varför ohälsa arbetsrelaterade sjukdomar är 

vanligt förekommande hos denna grupp (Pellmer & Wramner, 2007).  

I den folkhälsopolitiska rapporten (2010) har man undersökt hur hälsan ter sig i olika 

befolkningsgrupper och konstaterat att hälsoproblemen hos personer med utländsk bakgrund 

skiljer sig mellan olika grupper, beroende på olika ursprung. Rapporten visar på skillnader i 

både den fysiska och psykiska hälsan mellan utlandsfödda och Sverigefödda, där skillnaden är 

tydligast i grad av psykisk ohälsa (Folkhälsopolitiska rapporten, 2010). Förlust av socialt 

förankringsområde och känslomässiga stress i samband med krig och migration gör att man 

lättare drabbas av sjukdom enligt en studie av Hjelm, Bard, Nyberg och Apelqvist (2005). 

Avbrutna relationer med döda och levande människor kan påverka hälsan, vilket i studien 

illustreras av följande citat från en deltagare: “I was mentally exhausted…Most of my friends 

and relatives have been killed or put in prison.” (Hjelm et al, 2005, s. 52). 

Trots att hälso- och sjukvården ska finnas tillgänglig på lika villkor för alla, visar 

statistiken på vissa skillnader i hälsan för olika grupper. Mätningarna i den folkhälsopolitiska 

rapporten (2010) visar att gruppen män, personer med utländsk bakgrund och lågutbildade har 

betydligt högre dödlighet i sjukdomar som samhället skulle kunna påverka med förebyggande 

eller behandlande insatser, i jämförelse med andra grupper. Andra skillnader som är statistiskt 

mätbara är att lågutbildade och personer födda utanför EU, får läkemedelsbehandling som inte 

är anpassad till moderna riktlinjer i tillräckligt hög grad, när det gäller vissa av landets 

folksjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är hjärtinfarkt, hjärt- svikt och stroke. 

Följaktligen kan man säga att hälso- och sjukvården i vissa avseenden, ytterligare bidrar till 

skillnaderna i hälsa mellan olika grupper. Tillgänglighet och andra strukturella och 

organisatoriska faktorer förefaller vara bidragande orsaker (Folkhälsopolitisk rapport, 2010). 

Enligt Folkhälsorapporten (2009) rapporterade personer med utländsk bakgrund 

genomgående en sämre hälsa än personer med svensk bakgrund och de intervjupersoner som 

var födda utanför Europa rapporterade den sämsta hälsan. Det tar minst tio år enligt samma 

rapport innan personer som invandrat får de levnadsvillkor som motsvarar villkoren för resten 

av befolkningen i Sverige. Om personer upplever diskriminering bidrar detta sannolikt till en 

sämre hälsa (Folkhälsorapporten, 2009). Ett dåligt mottagande i vården kan således förstärka 

ohälsan ytterligare hos personer med annan kulturell bakgrund än majoritetsbefolkningen 
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2.2 Transkulturell omvårdnad  
I rapporten Interkulturell vårdvetenskaplig kunskapsutveckling (Wikberg, 2008) framgår att 

teoribildningen inom transkulturell omvårdnad i huvudsak vuxit fram i USA, som en naturlig 

följd av det amerikanska samhällets långa historia av en mångkulturell utveckling. Teorierna 

består vanligen av modeller som berör begrepp som kulturell bedömning och kulturell 

kompetens, medlande mellan patient och vårdsystem och transkulturell vårdetik. Modellerna 

och teorierna beskriver förändringar som sker i kontakten med en annan kultur och syftar till 

att hjälpa vårdaren att förstå eller förutse patienters beteenden eller upplevelser (a.a.). Vidare 

beskriver Wikberg (2008) att transkulturell vårdforskning vanligen består av begrepp som är 

lånade från andra vetenskaper. Dessa hjälper vårdaren att förstå fenomen som är relaterade till 

vårdande ur ett transkulturellt perspektiv, men påpekar att det är få forskningar som 

undersöker dessa fenomen i vårdandet på en ontologisk nivå, det vill säga relaterat till vår 

uppfattning av verkligheten (Wikberg, 2008).  

Den amerikanska professorn Leininger (2002) är grundaren av akademiska ämnet 

transkulturell omvårdnad inom vilket hon är ledande forskare. Hon definierar transkulturell 

omvårdnad som följer:  

 
”Transcultural nursing has been defined as a formal area of study and practice focused on comparative human-
care (caring) differences and similarities of the beliefs, values, and patterned lifeways of cultures to provide 
culturally congruent, meaningful, and beneficial health care to people.” (Leininger, 2002, s. 5-6)  

 

Målet med utvecklingen av den transkulturella omvårdnaden har enligt Leininger (2002) varit 

att bereda vägen för en ökad medvetenhet, kompetens och känslighet hos den nya 

generationens sjuksköterskor i mötet med patienter med liknande eller annan kulturell 

bakgrund, värderingar eller trosuppfattning. 

 

2.3 Kulturell kompetens 

Uttrycket kulturell kompetens utgörs egentligen av de två komponenterna kultur och 

kompetens. Dessa två komponenter samt begreppet i sin helhet beskrivs närmare här nedan. 

 

2.3.1  Kultur  

Enligt Jirwe (2008) är kultur både ett komplext och multidimensionellt begrepp, med ett 

flertal olika definitioner från både de antropologiska och sociologiska kunskapsfälten. 

Begreppet kultur omfattar attityder, trosuppfattningar och ideologier och har under lång tid 

bundits samman med olika aspekter av språk, historia, konst, andlighet och släktskap. I 
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relation till vårdvetenskap definieras kultur som en grupp av människors delade livsstil. Detta 

inkluderar tro, värderingar, idéer, språk, kommunikation, normer och visuella uttrycksformer 

såsom vanor, konst, musik, klädstil och etikett. Kulturen har inflytande på individens livsstil, 

identitet och relationer till andra både inom och utanför dennes egen kultur (a.a.).  Barbosa de 

Silva och Ljungquist (2003) beskriver också kulturbegreppet som ett komplicerat mänskligt 

fenomen. De sammankopplar begreppet med olika typer av kunskap, trosföreställningar om 

människan, samhället och naturen, samt lägger till en eventuell tro på förekomsten av en eller 

flera gudar. Vidare menar Barbosa de Silva och Ljungquist (2003) att varje kultur i sig 

innehåller flera komponenter som fyller olika funktioner. Dessa komponenter klassar de sedan 

in i tre huvudkategorier, som de benämner som verklighetssyn, samhällssyn och människosyn 

(a.a.). 

 Leininger (2002) menar att kulturen inte är statisk, utan är av dynamisk karaktär och 

förändras över tid under olika omständigheter och villkor (a.a.). Jirwe (2008) menar att 

kulturen har en inverkan på människors hälsorelaterade beteenden och uppfattning om hälsa. 

Därför blir det viktigt att ta hänsyn till personens kulturella tillhörighet i omvårdnaden av 

patienter med en annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans. Det är enligt Jirwe (2008) 

viktigt att tänka på att kulturen inte är homogen och man bör akta sig för att generalisera 

personer med samma kulturella tillhörighet.  

  

2.3.2  Kompetens 

Begreppet kompetens härstammar från latinska ordet co’mpeto och har ofta använts synonymt 

till kunskap och kvalifikationer (Jirwe, 2008). Tidigare användes begreppet som en 

endimensionell beskrivning av formella kvalifikationer. Idag har begreppet fått en vidare 

innebörd och omfattar förutom formella kvalifikationer även de kognitiva och psykologiska 

faktorer som är nödvändiga för en specifik uppgift (Jirwe, 2008). Vidare definierar Jirwe 

(2008) begreppet kompetens i relation till omvårdnad, som en sjuksköterskas förmåga att 

utföra sitt yrke med säkerhet och effektivitet inom sitt professionella ansvarsområde, samt att 

med sina förmågor, önskemål, kunskap och skicklighet lyckas som sjuksköterska (a.a.). 

International Council of Nurses beskriver kompetens som ” a level of performance 

demonstrating the effective application of knowledge, skills, attitudes and judgement” (ICN, 

2005a, s.2) Socialstyrelsens förklarar kompetens som ” en förmåga och vilja att utföra en 

uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter” (Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska, 2005, s.7). Förmågan syftar till att sjuksköterskan med förståelse och omdöme 

kan omsätta sina erfarna kunskaper och färdigheter i praktiken. Vilja står för en attityd av 
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ansvarsfullt engagemang och mod (Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 

2005).  

 

2.3.3  Kulturell kompetens i vården 

Med kulturell kompetens i vårdkontext avses den kunskap och skicklighet en sjuksköterska 

bör inneha för att vårda patienter från en annan kulturell bakgrund än hennes/hans egen 

(Jirwe, 2008). Det finns ett flertal teoretiker som har utformat olika definitioner av begreppet 

kulturell kompetens.  

Leininger (2002) är en av de teoretiker som myntat begreppet och definierar det som den 

kunskapsbas som sjuksköterskan behöver för att kunna ge kulturellt kompetent vård till alla 

patienter oavsett kulturell bakgrund. Hon ser kulturell kompetens som en högt utvecklad 

skicklighet för bedömning, planering, genomförande och utvärdering i omvårdnaden av 

patienter, familjer, grupper och representerar olika kulturer i samhället. Vidare påpekar hon 

vikten av att sjuksköterskan förskaffar sig specifik kunskap om patientens kultur, för att 

kunna ge en kulturellt kompetent omvårdnad. Leininger (2002) syftar inte enbart på kulturella 

skillnader utan väger även in aspekter som etnicitet, nationalitet, religion, ålder, kön, sexuell 

läggning, funktionsnedsättning, social och ekonomisk status och utbildning i sin teori (a.a.). 

 En annan teoretisk ram för kulturell kompetens framförs av Papps och Ramsden (1996) 

som har en annan förklaring av begreppets innebörd. Papps och Ramsdens (1996) har bytt ut 

kulturell kompetens till att istället benämna det som kulturell säkerhet. Kulturell säkerhet 

handlar om att ge vård till patienter oavsett kulturell bakgrund och definieras som ett resultat 

av en omvårdnad och utbildning som möjliggör en säker service. De hävdar att kulturell 

säkerhet ska ses som ett partnerskap mellan sjuksköterskan och patienten baserat på modellen 

Negotioated and Equal Partnership Model. Modellen beskriver en process av förändringar i 

attityd hos sjuksköterskan, istället för en kulturspecifik kunskap (Papps & Ramsden, 1996). 

Fokus på patientens kultur kan enligt författarna (Papps & Ramsden, 1996) lätt leda till en 

risk för stereotypa attityder och de hävdar att sjuksköterskans skicklighet istället bör ligga i 

steget före kunskap om personens kulturella vanor, nämligen i upprättandet av tillit.   

 ICN (2005b) skriver att sjuksköterskan bör vara både kulturellt och språkligt kompetent för 

att förstå och effektivt kunna möta de kulturella och språkliga behoven som uppkommer i 

patientens, anhörigas och samhällets möte med hälso- och sjukvården. Kulturell kompetens 

hos sjuksköterskan visar sig som: 
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• En medvetenhet om den egna kulturen utan att låta det ha ett negativt inflytande på 

personer med annan bakgrund 

• En kunskap om och en förståelse för patientens kultur 

• Acceptans och respekt för kulturella skillnader 

• En förmåga att anpassa vården till att vara kongruent med patientens kultur (ICN, 

2005b). 

Davies (2006) menar att begreppet kulturell kompetens är svårt att definiera, men 

sammankopplar det med medvetenhet (eng. awareness), kunskap och känslighet (eng. 

sensitivity). De sistnämnda begreppen har enligt Davies (2006) blivit uppmärksammade på 

senare år i den brittiska hälso- och sjukvården, som en konsekvens av ett ökat behov av en 

mer lokalt förankrad vård i de etniskt minoritetstäta områdena. 

 Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en viss oenighet kring innebörden av 

begreppet kulturellt kompetens, men enligt Jirwe (2008) är det som förenar teoretikerna 

fokusen på och målet att medvetandegöra sjuksköterskan om patienternas kulturella behov, 

för att utforma en vård som visar hänsyn till detta.  

 

2.4  Vårdrelation  

Vårdrelation är ”det utrymme där vårdandet äger rum- det är inom ramen för det som 

ansande, lekande och lärande i relation till uppställda målsättningar sker” (Wiklund, 2003, 

s.155). Eriksson (1988) anser att relationen patient- vårdare, utgör grunden i vårdandet och 

vårdprocessen. En verklig relation innebär ett sant möte då människan träder fram som person 

genom att träda i relation till andra människor (Eriksson, 1988). Människan kan på ett äkta 

sätt förmedla kärlek och ett utrymme för växt utformas i relation människa till människa 

(a.a.). Den vårdande relationen bygger enligt Wiklund (2003) på ömsesidighet, vilket innebär 

att den gör framsteg som utgår ifrån beredskapen hos såväl patienten som vårdaren. Vårdaren 

bör vara tillgänglig för patienten och ställa sig till dennes förfogande så att patienten kan välja 

att ta emot detta erbjudande och på så vis bjuder in vårdaren i sin värld (Wiklund, 2003). 

Eriksson (1988) menar att patienten måste få lära sig att ”ta emot” och ”att ge”, vårdarens 

uppgift är att bygga upp den grundläggande relationen till patienten, vilket är ett moment som 

inte kan påskyndas. Vårdrelationen är alltid ett asymmetriskt förhållande, vilket enligt 

Wiklund (2003) innebär att vårdaren i och med sitt yrke och sin kunskap har en maktposition. 

Det är viktigt att vårdaren reflekterar över sin egen makt, hur den ser ut och hur den används. 

Vårdaren bör sedan använda denna makt till att främja patientens bästa. Om vårdaren däremot 
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använder sin makt för att vara den mest framträdande i relationen, menar Wiklund (2003) att 

det finns en risk att patienten bli utsatt för ett oetiskt tillvägagångssätt. Vårdaren bör istället 

använda sitt övertag till att stärka patientens egenmakt, då detta kan hjälpa patienten att växa 

och tillvarata sina egna resurser (Wiklund, 2003).   

 

2.5 Kommunikation 

Kommunikation som begrepp definieras enligt Eide och Eide (2009) som ett utbyte av 

meningsfulla tecken mellan två eller flera parter. Ordet kommunikation härstammar ifrån 

latinets communicare som innebär att göra något gemensamt eller ha förbindelse med. 

Begreppet förklarar olika fenomen såsom individuella samtal med en eller flera personer, men 

omfattar även en mer modern definition såsom digital kommunikation i form av chattande och 

masskommunikation genom globala nätverk (Eide & Eide, 2009).    

Verbal kommunikation omfattar enligt Barbosa de Silva och Ljungquist (2003) den 

språkliga kommunikationen vilket fungerar som ett redskap som skapar samförstånd mellan 

patient och vårdpersonal. Den verbala kommunikationen har viktiga funktioner som är 

relevanta för sjuksköterskans yrkesutförande då sjuksköterskan använder språket både i 

muntlig och skriftlig form i kommunikation med patienten. Dels för att knyta kontakt och ta 

reda på patientens tillstånd och framsteg och dels för att dokumentera och meddela 

nödvändiga informationer till annan vårdpersonal och ge instruktioner till patienten och hans 

eller hennes anhörig (Barbosa de Silva & Ljungquist, 2003) 

Icke- verbal kommunikation innebär enligt Hanssen (2007) en kommunikation mellan 

människor med hjälp av andra kanaler och koder än den språkliga. Den verbala 

kommunikationen sägs utgöra enbart en tredjedel av människans totala kommunikation 

medan den icke-verbala kommunikationen ofta förmedlar en sannare bild av ens tankar och 

känslor än vad orden gör. Detta beror enligt Hanssen (2007) på att det är svårare att medvetet 

kontrollera det icke- verbala beteendet. Ansiktsuttryck, ögonkontakt, kroppsspråk, röstläge, 

beröring, tystnad och icke-ord är exempel på icke- verbal kommunikation enligt Eide och 

Eide (2009) medan Hanssen (2007) lägger till personligt utrymme och samspelsavstånd som 

en del av den icke-verbala kommunikationen. Gester och andra icke- verbala uttryck kan 

enligt Hanssen (2007) inte generaliseras, då de kan ha olika innebörd för olika kulturer. 

Sjuksköterskan bör därför vara lika lyhörd för risken att misstolka det som sker på det icke- 

verbala såsom på det verbala planet (a.a.). 
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Att kommunicera professionellt har enligt Eide och Eide (2009) en annorlunda betydelse 

än den vardagliga kommunikationen. I yrkessammanhang kommunicerar sjuksköterskan som 

en yrkesutövare och inte som privatperson och de personer som hon/han kommunicerar med 

har sökt eller blivit hänvisade till henne/honom för att få hjälp och stöd. Enligt Markova och 

Broome (2007) är effektiv kommunikation mellan patienter och sjuksköterskan ett viktigt 

inslag för kvalitetssäker vård. Det kan förbättra resultatet vad gäller patientens tillfredställelse 

med vården, följsamhet till behandling samt själva behandlingsresultat (Markova & Broome, 

2007).  

 

2.5.1  Språk och kultur 

Enligt Hanssen (2007) påverkar kulturen såväl språkstrukturen som kommunikationsformen, 

därför går ofta en del av betydelsen förlorad när en person ska översätta sina tankar från ett 

språk till ett annat. Vidare menar Hanssen (2007) att man ofta samtidigt överför värden och 

symboler från sitt eget modersmål till det nya språket, vilket kan ge upphov till missförstånd. 

Språk utgörs av symboler och en symbol är enligt Hanssen (2007) ett föremål eller ett tecken 

som formulerar något meningsfullt som är begripligt inom en viss ram eller för en viss grupp 

människor. När vi talar tillskriver vi språkljuden olika betydelse då ljuden och orden blir 

symboler som presenterar den del av verkligheten som vi pratat om eller den abstrakta 

innebörden av det vi försöker förmedla. Hanssen (2007) menar vidare att det finns tre 

huvudorsaker till kommunikationsproblem mellan vårdaren och patienter/anhöriga från olika 

kulturer: Att parterna inte talar samma språk, att partnerna talar samma språk men inte 

använder samma symboler samt att patienten/anhöriga delvis behärskar vårdarens språk men 

inte kan nyansera det (a.a.). 

 

3  Problemformulering 

I ett alltmer mångkulturellt samhälle som Sverige, blir det synbart hur förutsättningarna för en 

god hälsa skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Detta ställer nya krav på sjuksköterskan då 

den mångkulturella utvecklingen leder till fler transkulturella möten i vården. Att bygga upp 

en fungerande vårdrelation i dessa möten kan vara ett svårt moment, vilket kräver både 

kunskap och medvetenhet hos sjuksköterskan. Detta väcker frågor kring vilka faktorer det är 

som påverkar mötena samt vilken betydelse sjuksköterskans kulturella kunskap har för 

vårdrelationen.    
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4  Syfte 

Syftet med studien var att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv belysa de faktorer som påverkar 

vårdrelationen i transkulturella möten.  

 

5  Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretiska utgångspunkter använde sig författarna av definitionen av kulturell kompetens 

och vårdrelation som finns beskrivet i bakgrunden.  

 

6  Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie så som den är beskriven av Friberg (2006). 

Relevant litteratur och forskning i det valda ämnesområdet transkulturell omvårdnad 

analyserades och sammanställdes sedan genom en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). De vetenskapliga artiklar som resultatet baseras på, fick författarna fram 

genom en systematisk sökning i olika omvårdnadsrelaterade databaser.   

 

6.1 Urval 

Enligt Friberg (2006) är det omöjligt att innefatta alla studier inom ett stort ämnesområde och 

man måste således göra ett urval. Detta innebär att vissa studier inkluderas medan andra 

exkluderas (a.a.). Denna studie inkluderar vetenskapliga artiklar i full text publicerade på 

engelska, mellan åren 2000- 2011. Dessa årtal valdes för att få både aktuell forskning samt att 

kunna se en möjlig utveckling. Studierna skulle vara genomförda i så kallade västerländska 

länder för att kunna jämföra med svensk sjukvård. Studierna skulle även innefatta patienter 

med en annan bakgrund än sjuksköterskans och vara både kvalitativa och kvantitativa och 

senare tillades även kriteriet ett sjuksköterskeperspektiv. Artiklar som exkluderades var 

artiklar skrivna ur ett patient- eller anhörigperspektiv, artiklar skrivna på annat språk än 

engelska, artiklar med sjuksköterskestudenter samt artiklar med enbart ett fåtal vårdare. 

Slutligen valdes 13 artiklar ut, varav nio kvalitativa och fyra kvantitativa.  

 

6.2 Datainsamling 

Författarna har främst gjort datainsamling från databasen CINAHL då den anses vara den 

mest omfattande källan till artiklar i fullt text, med inriktning på hälso- och 

sjukvårdvetenskap. Databasen PubMed har även använts, då källan ger direktlänkar till de 
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artiklar och publikationer som högskolebiblioteket prenumererar på. Insamlingen av data till 

studien utgörs av artiklar som är vetenskapligt granskade. För att försäkra sig om detta 

avgränsades sökningen med ”peer-reviewed” och författarna själva gjorde en noggrann 

genomgång att de blivit granskade för publicering. Sökorden som användes var transcultural 

encounters, transcultural nursing, cultural competence, communication och care relationship. 

Orden användes i olika kombinationer som gav olika antal träffar, vilket redovisas i Bilaga 2. 

 

6.3 Dataanalys 

Dataanalysen kan beskrivas som en process där man anlägger ett helikopterperspektiv, det vill 

säga skapar en överblick och sedan avgränsar till ett urval av studier. Vidare granskar man 

studiernas kvalitet och sedan analyseras studierna (Friberg, 2006). Författarna har inspirerats 

av Graneheim och Lundmans (2004) förslag på hur man går tillväga i en innehållsanalys: 

 

1. Graneheim och Lundman (2004) föreslår att hela texten läses igenom upprepande 

gånger för att få en känsla för helheten. Författarna läste således igenom hälften av 

artiklarna ett flertal gånger individuellt, sedan växlades artiklar mellan författarna.  

2. Meningar eller fraser som innehåller information relevant för frågeställningen skall 

sedan plockas ut. Dessa kallas för meningsbärande enheter vilka sammanpressas i 

syfte att korta ned texten men ändå behålla hela innehållet (Graneheim & Lundman, 

2004). Detta gjorde författarna genom att stryka under i texten och skriva stödord i 

utkanten.  

3. Vidare kodas och grupperas enheterna till kategorier som återspeglar det centrala 

budskapet i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Detta gjordes genom att 

skriva ned alla koder på datorn som sedan skrevs ut och klipptes isär för att sedan 

grupperas. 

4.  Av grupperna bildades sedan kategorier och subkategorier. Författarna gick sedan 

igenom kategorierna igen för att se hur väl de överensstämde med den primära 

grupperingen. Graneheim och Lundman (2004) poängterar att man sällan går rakt 

igenom processen från början tillslut, utan snarare fram och tillbaka mellan stegen. 

Detta bekräftas av författarna som pendlat fram och tillbaka under hela processens 

gång. Den slutgiltiga kategoriseringen av resultatet visas i Tabell 1 här nedan.   
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Olika komponenter som bidrar till en positiv eller negativ utveckling av 
vårdrelationen i sjuksköterskans transkulturella möten 

 
Hinder som kan försvåra 
vårdrelationen 

• Kommunikation och 

språkbarriärer  

• Användning av tolk 

• Organisatoriska hinder 

 

Kulturella skillnader kan leda till 
konflikter 

• Synen på hälso- och sjukvården 

• Anhörigas närvaro och 

delaktighet 

• Känslouttryck och beteenden 

• Könsrollernas betydelse 

  

Karaktärsdrag hos sjuksköterskan • Kulturell medvetenhet  

• Olika strategier som hjälpmedel 

• Brist på kunskap och förståelse 

leder till generaliseringar 

 

Utbildning i kulturell kompetens • Positiva effekter av utbildning 

 

  Tabell 1. 
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7  Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska övervägande göras i en systematisk 

litteraturstudie vilket författarna gjort genom en systematisk sökning av vetenskapliga 

artiklarna som blivit godkända av en etisk prövningsnämnd samt redovisat alla artiklar och 

presenterat deras resultat (a.a.). Förtroende för forskning är viktigt, därför är det viktigt att 

framställa egen data och inte plagiera andras arbeten (F.d. Medicinska forskningsrådet nämnd 

för forskningsetik, 2003). För att förtydliga att vi inte avsiktligt handlat enligt ovan har vi 

noggrant angett referenser samt framställt citat utifrån Backmans (2008) hänvisningar. Vid 

granskningen av datamaterialet bör författarna ha ett objektivt förhållningssätt för att undvika 

att data avsiktligt förvrängs för att passa författarnas egna tolkningar (Forsberg & Wengström, 

2008). Vårt mål var att göra dataanalysen med en öppen inställning och så lite förförståelse 

som möjligt. Trots detta är vi medvetna om att det är omöjligt att få ett resultat helt befriad 

från egna tolkningar och värderingar. Då artiklarna är skrivna på engelska förbehåller sig 

författarna för eventuella feltolkningar och missuppfattningar som gjorts. 

 

8  Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån den övergripande huvudkategorin: Olika 

komponenter som bidrar till en positiv eller negativ utveckling av vårdrelationen i 

sjuksköterskans transkulturella möten, som sedan delas upp i fyra kategorier med tillhörande 

subkategorier.  

   
8.1  Hinder som försvårar vårdrelationen 

 

8.1.1  Kommunikation och Språkbarriärer 

Brist på kommunikation uppges i flertalet av studierna som en av de största barriärerna för att 

utveckla en vårdrelation i det transkulturella mötet (Hultsjö & Hjelm, 2005; Pergert, Ekblad, 

Enskär & Björk, 2007; Høye & Severinsson, 2010; Cortis, 2004: Ekblad, Marttila & 

Emilsson, 2000). Språket uppges som det största hindret för kommunikationen då det orsakar 

problem i utväxling av information mellan akutvårdspersonalen och patienterna, för 

bedömningen av vårdbehov (Hultsjö & Hjelm, 2005). Detta bekräftas av deltagarna i (Pergert 

et al, 2007) som tillägger att språkliga olikheter är det största hindret för att kunna utveckla en 

vårdrelation, vilket förstärks av följande citat från en deltagare: ”But it’s the language more 
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than anything else, because when I think about those families that have learnt Swedish, there 

you get a completely different relationship automatically”  (Pergert et al, 2007, s. 319). 

När det inte finns möjlighet att kommunicera med talspråk förhindras utvecklingen av den 

transkulturellt vårdande relationen (Pergerts et al, 2007). Om omvårdnadskommunikationen 

brister blir omsorgen om patienten sämre och det vardagliga samtalet uteblir. I fall där varken 

barnen eller deras föräldrar talade det officiella språket, blev det särskilt svårt för 

sjuksköterskor att förklara fortsatt behandling i hemmet (Festini et al, 2009). Följande citat 

visar på hur språksvårigheter kan leda till en traumatisk upplevelse för patienten, i detta fall 

ett barn:  

”Oh, but I think it’s sad . . . when a child is angry, scared, or sad. . . . If you’re about to do something that isn’t 
dangerous and doesn’t hurt . . . and you can’t explain it to the child because they (non- Swedish-speaking 
children) don’t understand.” (Pergert et al, 2007, s. 319). 

 
 Ansvaret för att patienten och familjen får en fullständig och adekvat information ligger 

enligt Høye och Severinsson (2010) studie hos sjuksköterskan. Informationen möjliggör en 

bättre förståelse hos patienten. De deltagande sjuksköterskorna i studien såg detta ansvar som 

mycket krävande, då den effektiva kommunikationen undermineras av språksvårigheter och 

kulturella skillnader. Att inte kunna hjälpa patienten eller anhöriga på grund av språkliga 

hinder upplevdes som frustrerande av personalen i Ekblad, Marttila och  Emilsson (2000) 

studie. Hinder i kommunikationen har enligt sjuksköterskorna i Cortis (2004) studie en 

negativ inverkan på patienten, vilket kan frammana känslor som ångest och rädsla. Dessa 

reaktioner hos patienten kan i sin tur påverka sjuksköterskans yrkesutövande negativt och 

framkalla känslor som frustration, otillräcklighet och osäkerhet över att inte ha blivit förstådd 

(Cortis, 2004). Medan man i flertalet studier identifierade kommunikationen som en viktig del 

av den mångkulturella hälso- och sjukvården, ansåg vissa av sjuksköterskorna i Cortis (2004) 

studie att kommunikationen inte var en viktig fråga utan var nöjda med att ”hanka sig fram” 

med hjälp av teckenspråk och genom att använda sig av anhöriga som tolk. De menade att 

missförstånd även kan uppstå då personalen och patienterna talar samma språk (Cortis, 2004).    

 

8.1.2  Användning av tolk     

En del av sjuksköterskorna i Huang et al (2009) studie rapporterade att de ofta fick lägga ner 

mycket kraft på att leta efter lämpliga tolkar som kunde hantera de känsliga frågor som rör 

den palliativa vården. I Ekblad et al (2000) studie framkom att personalen kände frustration 

över att de måste ge stöd till patienten och dennes anhöriga genom att använda tolk. I Fatahi, 

Mattsson, Lundgren och Hellström (2009) studie betonades vikten av att använda en 
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professionell tolk. Sjuksköterskorna i studien menade att tolken var en viktig och trovärdig 

länk mellan sjuksköterskan och patienter som inte talar samma språk som sjuksköterskan. 

Denna länk ger bättre kvalitet och mer förtroende och säkerhet för patienten i känsliga 

undersökningar. Man bör undvika att använda släktingar eller vänner som tolk då dessa ofta är 

alltför känslomässigt involverade i patienten och det blir svårt att få en neutral tolkning, 

dessutom kan en del av informationen utebli om den anhöriga väljer att inte översätta allt till 

patienten (Fatahi et al, 2009; Pergert et al, 2007). Särskilt känsligt blev det när barn ombads 

att ge språkstöd till sin sjuke anhörig och en sjuksköterska påpekade risken med att lägga ett 

för stort ansvar i barnens händer: ”I never want to see a child as interpreter; it is a terrible 

moment for me, perhaps they do not interpret all the way, if they feel it does not sound good 

for Mummy” (Fatahi et al, 2009, s. 777).  

Att istället använda vårdpersonal som kan tala patientens språk gav ofta en tillfredsställande 

tolkning för deltagarna i studien, då vårdpersonalens professionella och medicinska kunskap 

om olika steg i en röntgenundersökning var till stor fördel (Fatahi et al, 2009). Denna resurs 

bör enligt deltagarna användas sparsamt eftersom det orsakade avbrott i arbetsflödet och 

kunde ge en ökad stress (Fatahi et al, 2009). Tidspress var vanligt förekommande när tolk 

användes och då tolken var stressad blev kvaliteten på undersökningen lidande och säkerheten 

för patienten hotad. Därvid föreslog röntgensköterskorna i Fatahi et al (2009) studie vissa 

förbättringar såsom en specialutbildning i medicinsk terminologi för tolken, att tolkningen bör 

schemaläggas samt att sjukhuset bör anställa professionella tolkar permanent istället för att 

boka utifrån. 

Användning av tolk innebär enligt Pergert et al (2007) studie inblandning av ytterligare en 

person i kommunikationen, vilket kan försvåra upprättande av en vårdrelation. Tolken är inte 

osynlig utan en mycket aktiv deltagare i interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten. 

Om tolken inte är professionellt utrustad kan det få konsekvenser när denne ska handskas med 

de svåra situationer som ofta inträffar på sjukhus. Följande citat visar på en sådan konsekvens:  

“. . . an interpreter who became completely committed to a family and opposed or questioned the doctor and 
took over. Instead of interpreting, the interpreter started to discuss with the doctor and to have his own opinions 
. . . instead of interpreting the conversation.” (Pergert et al, 2007, s. 320).  
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8.1.3  Organisatoriska hinder  

Organisatoriska hinder i den transkulturella omvårdnaden handlar enligt sjuksköterskorna i 

Pergerts et al (2007) studie om brist på riktlinjer och rutiner som är anpassade till 

transkulturella vårdsituationer. När organisationen eller enheten inte tillhandahåller 

nödvändiga resurser eller arbetsvillkor blir det svårt för personalen att utveckla en vårdande 

relation till patienter med en annan kulturell bakgrund och deras familjer (Pergert et al, 2007; 

Huang, Yates & Prior, 2009). När utrymme för reflektion saknas fortsätter personalen med 

rutiner som bevisligen försvårar en utveckling av en transkulturellt vårdande relation (Pergert 

et al, 2007).  

Brist på tid tas upp som ett annat organisatoriskt hinder (Chevannes, 2002; Cortis, 2004; 

Pergert et al, 2007). Sjuksköterskorna i Pergert et al (2007) studie anser att tiden de har 

tillförfogande är begränsad och detta ställer till problem då det tar längre tid att utveckla en 

vårdande relation till någon när det finns hinder såsom språkliga svårigheter, vilket bekräftas 

av följande citat:  

” Then there’s the time aspect, this sitting by the bedside and talking . . . [with] someone who speaks perhaps just 
a little, little Swedish. . . it will take much more time. But if I go in and talk a little with a Swedish family . . . it’s 
a smaller project.” (Pergert et al, 2007, s. 323). 

 
När patienterna endast stannar kortare perioder skapas en stressfylld vårdmiljö vilket 

framförallt var märkbart i akuta- och intensivvårds miljöer (Cortis, 2004). Detta gjorde det 

svårt för sjuksköterskorna i Cortis (2004) studie att kunna se till patienternas säkerhet. 

Vårdpersonalen i Chevannes (2002) studie beskriver också tidspresss som ett hinder, 

framförallt för att kunna implementera ny kunskap i praktiken, en barnmorska bekriver det 

såhär: “I do not have the time to check out the patient’s language, … never mind finding out if 

they (patients) are able to understand what I say…” (Chevannes, 2002, s. 296). 

Vårdfilosofin och kulturen på arbetsplatsen identifierades av deltagarna som en viktig 

faktor som påverkade i vilken utsträckning personalen kunde tillmötesgå patientens kulturella 

behov (Huang et al, 2009). När en arbetsplats hade ett stödjande förhållningssätt till kultur 

och sjukvård ansågs detta ha en positiv inverkan på personalens medvetenhet och känslighet 

inför kulturella olikheter.  

Det sociala utrymmet och vårdmiljön tas upp som andra organisatoriska faktorer som 

påverkar vårdrelationen. I Pergert et al (2007) studie framkom att konflikter kunde uppstå när 

behovet av socialt utrymme skiljde sig mellan vårdpersonalen och anhöriga till patienter. 

Detta kunde i vissa fall leda till en upplevelse av kränkning av integriteten. Familjer från vissa 

kulturer tar enligt sjuksköterskorna upp ett stort utrymme på avdelningen, genom att de har 
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många besökare och ibland låter sina barn springa runt på avdelningen utan tillsyn, vilket 

störde lugnet på avdelningen för både personal och medpatienter (Pergert et al, 2007). Besök 

från anhöriga upplevdes även av sjuksköterskorna i Cortis (2004) studie som en utmaning, 

men de såg det som en del av patienternas kultur och därför sjuksköterskans skyldighet att 

vara flexibel i detta avseende. Sjuksköterskorna såg anhöriga som en hjälpande hand vid 

språkbarriärer, men i situationer där anhöriga var många kunde det stora antalet besökare 

uppröra andra medpatienter. Detta ställde sjuksköterskorna inför dilemmat att inte kunna 

tillmötesgå alla patienters behov (Cortis, 2004). Sjuksköterskorna i Høye och Severinsson 

(2010) studie bekräftar ovanstående fenomen. De upplevde en konflikt i att behöva begränsa 

antal besökare för att främja en trygg och lugn vårdmiljö och att kunna tillgodose behovet hos 

vissa patienter att ha familjen närvarande i svåra situationer (Høye & Severinsson, 2010).   

 En vårdande miljö som uppfyller de kulturella behoven hos patienterna ansågs vara en 

viktig faktor som påverkade den kulturella omvårdnaden positivt enligt sjuksköterskorna i 

Huang et al (2009) studie. De uppgav att det dock fanns vissa begränsningar för att sjukhusen 

ska kunna skapa en vårdmiljö som tar hänsyn till alla patienternas olika kulturella behov. 

 

8. 2  Kulturella skillnader kan leda till konflikte r 

I nio av artiklarna framkommer beskrivningar av kulturella skillnader och hur de påverkar 

vårdrelationen, ur sjuksköterskans perspektiv (Chevannes, 2002; Cortis, 2004; Ekblad et al, 

2000; Festini et al, 2009; Huang et al, 2009; Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 

2010; Kai, Beavan, Faull, Dodson, Gill & Beighton, 2007; Pergert et al, 2007)  

 

8.2.1  Synen på hälso- och sjukvård 

Synen på sjukvårdspersonalen kan se annorlunda ut hos patienter med en annan kulturell 

bakgrund och kan påverka deras förväntningar av personalen (Pergert et al, 2007). Vissa 

kulturer ser vårdpersonalen och främst läkaren, som en auktoritet. Detta kan stå i konflikt med 

personalens metoder, och synen på patienten som självbestämmande kan för dessa patienter 

kännas främmande. Följande citat exemplifierar detta fenomen: ”Swedish families ask a lot of 

questions but in a great many cultures you just don’t do that” (Pergert et al, 2007, s. 321).  

En begränsad kunskap om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet anser 

ambulanspersonalen vara anledningen till att vissa patienter med annan kulturell bakgrund så 

ofta ringer till akuten (Hultsjö & Hjelm, 2005). Enligt deltagarna i studien har de inte förstått 

hur hälso- och sjukvårdsystemet fungerar i Sverige och vet inte vart de ska vända sig. Det 

överensstämmer med Cortis (2004) studie som påpekar att det finns stora skillnader mellan 
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västerländska och icke- västerländska kulturer, vilket kan orsaka konflikter när en person som 

tillhör en icke-västerländsk kultur kommer i kontakt med ett västerländska hälso- och 

sjukvårdssystem. En sjuksköterska förklarar det såhär: 

 ”if you want to do holistic care it is very difficult, because you find that you are working in a very Western 
hospital, so the way nursing is done is not family-oriented; it is mainly to suit nursing.” (Cortis, 2004, s. 55). 
  
En mer etiskt betingat problematik framkommer i Pergert et al (2007) studie när 

vårdpersonalen behöver förmedla känslig eller svår information till patienten. Det 

framkommer att det finns individuella och kulturella skillnader på hur man talar om sanningen 

i olika stadier av kris. I vissa kulturer är det generellt förbjudet att tala om sjukdom och 

framförallt inför barn därför väljer vissa familjer väljer att inte berätta sanningen inför sin 

sjuke anhöriga, då de anser att detta kan framkalla ytterligare symtom och skapa lidande och 

rädsla hos patienten. Sjuksköterskorna i Pergert et al (2007) studie ansåg att ärlighet är 

avgörande för utveckling av en transkulturellt vårdande relation och för att främja patientens 

förmåga att förbereda sig och klara av svåra situationer. De såg denna problematik som en del 

av de kulturkrockar som kan uppstå i de transkulturella mötena, men hävdade att man bör tala 

sanning i alla lägen och uppmanade alltid patienterna att göra så. 

 

8.2.2  Anhörigas närvaro och delaktighet 

Kontakten med anhöriga ses av flera sjuksköterskor som en utmaning i den transkulturella 

omvårdnaden (Kai et al, 2007). Ett tema som framkom hos sjuksköterskorna i Høye och 

Severinsson (2010) studie var att det ofta uppkom konflikter mellan den professionella 

omvårdnaden och patienterna och deras familjers kulturella traditioner. Enligt 

sjuksköterskorna i studien vill vissa familjer vara delaktiga i omvårdnaden av sin anhörig i 

större utsträckning än norska familjer (Høye & Severinsson, 2010). Då familjemedlemmarna 

ofta tog för givet att de skulle vara delaktiga i omvårdnaden hade de svårt att lämna över till 

sjuksköterskan, vilket ledde till konflikter. En sjuksköterska uttryckte det som följer: ” in 

some cultures it is common that whenever a person is sick, he or she will be totally cared for 

by their family, and the family is anxious to do so” (Høye & Severinsson, 2010, s. 861). 

Behovet av att vara delaktig i omvårdnaden skulle enligt sjuksköterskorna i denna studie vara 

kulturellt betingat. I Hultsjö och Hjelm (2005) studie medverkar vårdpersonal och 

sjuksköterskor från både ambulans, akutpsykiatrin och akuten och även dem uppgav att 

anhörigas närvaro var påtaglig. För ambulanspersonalen handlade det om svårigheter att 

hantera en stor skara av människor runt patienten och om att de ofta även behövde ta hand om 

de anhöriga, vilket gjorde arbetet mer tidskrävande. Sjuksköterskorna från psykiatrin vittnade 
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om stundtals kaotiska situationer, då hela familjer kunde befinna sig på sjukhuset på grund av 

psykisk påfrestande levnadsvillkor, detta gällde främst för patienter som sökte asyl (Hultsjö & 

Hjelm, 2005).    

 

8.2.3  Känslouttryck och beteende 

 I Pergert et al (2007) studie tar man upp att det finns skillnader i hur man uttrycker känslor 

och emotioner mellan olika individer, kön och kulturer. I sjukvården kan det då handla om 

skillnader i hur man uttrycker sorg eller ilska. Om skillnaderna är stora kan de enligt Pergert 

et al (2007) leda till missförstånd och bli ett hinder för en vårdande transkulturell relation. I 

studien framkommer att ett lugnt och behärskat uppträdande hos sjuksköterskan ibland 

uppfattades som känslomässigt kall av vissa patienter, medan starka känslomässiga uttryck 

hos patienten upplevdes som överväldigande och skrämmande av sjuksköterskorna. Det 

senare fenomenet exemplifieras av följande citat: ”They express very strong feelings and it 

can be quite offensive or… frightening” (Pergerts et al, 2007,s. 322).  Att kunna hantera 

patienters starka och kraftfulla känslouttryck tycks vara ett återkommande tema hos 

sjuksköterskorna (Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 2010). Oväntade beteenden 

hos patienter och anhöriga beskrivs som problematiska och personalen upplevde det som 

viktigt att värna om medpatienterna vid högljudda känslouttryck (Høye & Severinsson, 2010). 

Att inte förstå orsaken till ett annorlunda beteenden förklaras som en kulturkrock (Ekblad et 

al, 2000). De kulturella skillnaderna kan vara svår att identifiera enligt Ekblad et al (2000) 

eftersom de härrör från varje patients kulturella identitet eller försvarsmekanismer under sorg- 

eller krisprocess. En sjuksköterska i studien tar upp ett exempel på hur anhöriga reagerade vid 

en patients bortgång:  

”… then when she died they behaved quite differently compared to Swedes so to speak, they cried openly, 
screamed, in fact it was quite natural in my opinion, but there aren’t many Swedes like that…” (Ekblad et al, 
2000, s. 626).  
 
Två studier tar upp hur kulturella skillnader i hur man uttrycker smärta leder till svårigheter 

att bedöma smärtan hos patienten. Som följande citat beskriver: ”it is somewhat difficult to 

judge the intensity of pain and their real need for analgesics. We are not used to patients who 

lie curled up because of pain.” (Høye & Severinsson, 2010, s. 862). I Huang et al (2009) 

studie ansåg sjuksköterskorna däremot att erfarenhet av olika smärtuttryck och innebörden av 

smärta för patienten, gav sjuksköterskorna bättre kunskap om kulturella skillnader vilket 

sedan kunde användas i yrkesutövandet i den palliativa vården. 
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8.2.4  Könsrollernas betydelse 

I ett flertal studier tar man upp exempel hur olika synsätt på könsroller och interaktionen 

mellan dem kan orsaka problem i den transkulturella omvårdnaden (Festini et al, 2009; 

Pergert et al, 2007; Cortis, 2004; Høye & Severinsson, 2010; Hultsjö & Hjelm, 2005). Om 

patienten och dennes familj kommer från en patriarkalisk kultur kan detta orsaka spänningar 

mellan familjen och kvinnlig personal, vilket exemplifieras i följande två citat:  

” We as nurses or women were not allowed to take his hand and look him in the eye and such, 

and there you felt that you withdraw yourself… they do not get the same care” (Pergert et al, 

2007, s. 321).  

”Finally I realised that he was embaressed because I was a woman… I was naive to this and 

did not understand this part of his religion” (Cortis, 2004, s. 53). 

Sjuksköterskorna i Festini et al (2009) studie bekräftar detta genom svårigheter de upplevt i 

mötet med vissa muslimska pappor som hade svårt att acceptera kvinnliga sjuksköterskor som 

vårdgivare för deras barn. Hos vissa kulturer måste nästan all information ges till patienten 

genom maken eller annan manlig familjemedlem som fungerar som familjens överhuvud, 

vilket försvårar en direkt kommunikation (Høye & Severinsson, 2010). Detta skapade 

problem för sjuksköterskorna när de inte kunde ge direkt information till de kvinnliga 

patienterna och kunde ge upphov till spänningar hos familjerna. Förändringar i könsroller kan 

enligt Hultsjö och Hjelm (2005) studie skapa problem då kvinnan ligger på sjukhus och 

mannen behöver ta ansvar för hemmet/barnen och psykiatri-sjuksköterskorna i studien vittnar 

om situationer där kvinnor inte var tillåtna att agera själva på grund av deras män. Följande 

citat beskriver fenomenet:  

“They sometimes have a different view of women in other cultures. They say it’s the man who should talk to us, 
not the woman, even if she’s the one who’s sick. Women especially are difficult. When we have to undress them 
and they don’t want to let a man close.” (Hultsjö & Hjelm, 2005, s. 281). 
 
 
8.3   Karaktärsdrag hos sjuksköterskan  
 
8.3.1   Kulturell medvetenhet 

Flera av sjuksköterskorna i Huang et al (2009) studie ansåg att egenskaper som att vara 

respektfull, kulturellt medveten, initiativtagande och ha en god kommunikationsförmåga var 

viktiga attribut för att kunna ge en god transkulturell omvårdnad.  Studien visar att 

sjuksköterskorna ofta hade en väl etablerad uppfattning om de kulturella sedvänjorna i olika 

grupper, vilket gjorde att sjuksköterskorna i stor utsträckning försökte tillgodose de kulturella 

behoven och önskemål hos patienterna och deras familjer (Huang et al, 2009).  
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En sjuksköterska i studien ger sin syn på vad transkulturell omvårdnad innebär:  

 
We need to have that simple awareness that people are different. We don’t presume they will have the same 
beliefs as us. We just ask what are their beleifs. What is meaningful for them? We do not expect people to 
respond the same as we respond or think something is important where we think it’s important (Huang et al, 
2009, s. 3424). 

 

Vikten av att kunna flera än ett språk framkom i Festini et al (2009) studie som en positiv 

faktor i utvecklandet av kulturell medvetenhet i den transkulturella omvårdnaden och närmare 

95 % av de sjuksköterskor i studien som kunde tala fler språk, svarade att det var en tydlig 

fördel i omvårdnaden. 

Det finns en bred variation av olika uppfattningar om innebörden av kultur bland 

sjuksköterskor och i Huang et al (2009) studie framkommer att sjuksköterskorna baserar den 

uppfattningen på sin interaktion med människor från andra kulturer och sina personliga 

livserfarenheter. Vissa av sjuksköterskorna hade uppfattningen att kultur går hand i hand med 

religion och de beskrev kulturen som en norm som omfattar människors livsstil, beslut, 

attityder, trossystem, beteende och värderingar. De flesta av dessa sjuksköterskor hade 

uppfattningen att kultur är icke-statisk och menade att kulturen kan utvecklas över tid och kan 

variera mellan individer inom en grupp (Huang et al, 2009). I Cortis (2004) studie 

identifierade sjuksköterskorna två kategorier av kultur: allmänna och särskilda. Till kategorin 

allmänna hörde enligt deltagarna livsstil och sociala relationer, värdesystem och uppfostran, 

kvinnors rättigheter samt språk. Kategorin särskilda förknippade sjuksköterskorna med 

musik, klädstil, hygien, normer, kost samt religiösa övertygelser. Deltagarna uppgav att de 

hade svårigheter att koppla dessa två kategorier till omvårdnaden. Andlighet var ett relativt 

okänt fenomen i vården som sjuksköterskorna mestadels kopplade till religiös tillhörighet 

(Cortis, 2004). En deltagare citerar som följer: ”… about spirituality… there is no place for 

spirituality in any sort of formal sense at all in healthcare…” (Cortis, 2004, s. 53). Vissa av 

deltagarna i studien ansåg att en känslighet inför kultur i omvårdnaden kan påverka patientens 

återhämtningsprocess positivt, medan majoriteten av deltagarna i studien inte ansåg att kultur 

hade någon större betydelse för omvårdnaden.  

 

8.3.2  Olika strategier som hjälpmedel 

I några av studierna framkommer olika strategier som vårdpersonal använder sig av när de 

stöter på problem eller konflikter i den transkulturella omvårdnaden (Chevannes, 2002; 

Fatahi, Mattson, Lundgren & Hellström, 2010; Ekblad et al, 2000; Festini et al, 2009; Huang 

et al, 2009). Sjuksköterskorna i två av studierna (Ekblad et al, 2000; Huang et al, 2009) 
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beskrev att en öppen kommunikation med patienterna och deras familjer och en tillåtande 

atmosfär ökade deras förståelse för patienternas kulturella behov och hjälpte dem att ge 

kvalificerad vård. Som exempel brukade sjuksköterskorna i Ekblad et al (2000) studie hänvisa 

patienter och deras anhöriga till det allmänna köket på hospicet, som en strategi för att 

patienterna och deras familjer inte ska känna sig isolerade på sitt rum och kunna integrera sig 

med medpatienterna på avdelningen. Att lyssna, ge tid, ställa adekvata frågor samt kreativa 

kommunikativa strategier var andra inslag som sjuksköterskorna i studien ansåg vara viktiga 

komponenter för en kvalificerad transkulturell omvårdnad (Huang et al, 2009). Praktiska 

hjälpmedel såsom att använda sig av gester och praktiska tips, att försöka använda ett annat 

språk (exempelvis engelska) eller att använda sig av en uppslagsbok och flerspråkiga 

broschyrer var några av de strategier som sjuksköterskorna i Festini et al (2009) använde sig 

av. En deltagare i Chevannes (2002) studie hade utvecklat ett multireligiöst rum för bön på 

sjukhuset, som strategi för att kunna tillgodose patienternas religiösa behov. Att boka tolk av 

samma kön som patienten, underlättade många undersökningar för röntgensjuksköterskorna i 

Fatahi et al (2010) studie. Samtidigt som denna strategi underlättade arbetet påpekade 

deltagarna vikten av att inte ge efter alltför lätt inför patienternas krav. Personliga 

livserfarenheter och tidigare erfarenheter av att vårda patienter från andra kulturer, sågs som 

positiva hjälpmedel i de transkulturella mötena av deltagarna (Huang et al, 2009). 

Erfarenheterna ökade sjuksköterskans kulturella medvetenhet och chansen att kunna 

tillgodose patienternas kulturella behov. Även om vårdpersonalens inställning och förmåga att 

uppmärksamma patienternas kulturella behov är viktigt ansåg deltagarna i Ekblad et al (2000) 

studie att det var omöjligt för personalen att ha kännedom om alla olika traditioner och 

kulturer, och efterlyste därför initiativ från patienterna själva att informera personalen om 

deras behov och önskemål (Ekblad et al, 2000).  

 

8.3.3  Brist på kunskap och förståelse leder till generaliseringar 

 I Chevannes (2002) studie talar deltagarna om en dålig kunskap om patientens 

språktillhörighet hos personalen. Konsekvensen blev att sjukhuset fick svårt att ordna med rätt 

tolk till etniska minoritetsgrupper, vilket blev både ett tidskrävande moment för personalen 

och ofördelaktigt för patienten (a.a.).  

Att kunna förena viljan att agera på rätt sätt och känslan av att de kulturella barriärerna var 

oöverkomliga, upplevdes som obekvämt av sjukvårdspersonalen i Kai et al (2007) studie när 

de konfronterades med kulturella olikheter. Detta framkallade en osäkerhet som ofta var 

framdriven av en rädsla att göra fel saker. Vissa oroade sig för att deras brist på kulturell 
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kunskap kunde uppfattas som diskriminerande, vilket ledde till en osäkerhet på det 

professionella planet. Att vara osäker i sin profession påverkade i sin tur kvaliteten på vården 

negativt och i vissa fall kunde det öka de kulturella skillnaderna (Kai et al, 2007)  

 Att negativa attityder och generaliseringar är ett utbrett problem i vården framkommer i 

flera av artiklarna (Chevannes, 2002; Cortis, 2004; Ekblad et al, 2000; Huang et al, 2009; Kai 

et al, 2007; Pergert et al, 2007) Intolerans och ogillande av andra raser, religioner och grupper 

samt uppfattningen om ens egen överlägsenhet leder enligt Pergert et al (2007) studie till 

diskriminering och ett aggressivt beteende. Sjuksköterskorna i studien menar att fördomar och 

rasism förekommer åt båda håll i vården: hos patienter med annan kulturell bakgrund mot 

majoritetsbefolkningen och hos familjer eller personal från majoritetsbefolkningen mot 

familjer eller personal med en annan kulturell bakgrund. En deltagare uttrycker det såhär:  

 
”I think that it can be hard to cope with prejudices of the staff towards foreign patients and to get the rest of the 
staff to understand cultural differences and why it can be like that, … irritation can arise among the staff ” 
(Pergert et al, 2007, s. 323).    
 
Fokus på kulturell tillhörighet kan leda till generalisering hos vissa sjuksköterskor enligt 

Huang et al (2009), vilket stämmer överrens med deltagarnas uppfattning i Ekblad et al (2000) 

studie. De menar att en alltför stor fokus på patienternas kultur medför en risk att personalen 

tar saker för givna och förväntar sig att patienter från vissa kulturer ska agera på ett visst sätt 

(Ekblad et al, 2000). I Cortis (2004) studie uppgav vissa sjuksköterskor att rasism förekom på 

alla nivåer på sjukhuset, medan andra ansåg att de aldrig hade upplevt detta. En del använde 

andra uttryck än rasism och kallade det istället för fördomar eller negativa attityder. Det 

framkommer även i Cortis (2004) studie att rasismen är dold i många instanser i vården, vilket 

ansågs bero på att den inte erkänns bland sjuksköterskor eller annan vårdpersonal. Följande 

citat visar på detta fenomen:  

 

“There might be some nurses who have not got sympathy with these people... I cannot deny that perhaps the care 
could have been better delivered to them. And things get said by nurses behind their (a patient’s) back, perhaps 
when things go wrong, for example, during visiting times.” (Cortis, 2004, s.55).    
 

8.4  Utbildning i kulturell kompetens 

Deltagarna i Ekblad et al (2000) studie ansåg kulturella frågor vara viktiga i dagens 

multikulturella Sverige och att det kommer bli ännu mer viktigt i framtiden eftersom patienter 

med annan kulturell bakgrund ökar. 

I de flesta av studierna beskriver sjuksköterskor och vårdpersonal att det finns en brisande 

kunskap och ett behov av mer utbildning i kulturell kompetens och transkulturell omvårdnad 
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(Berlin et al, 2006; Brathwaite, 2006; Chevannes, 2002; Cortis, 2004; Ekblad et al, 2000; 

Fatahi et al, 2010; Huang et al, 2009; Kai et al, 2007). I Chevannes (2002) studie uppger 

deltagarna att ingen uppmärksamhet gavs till dessa ämnesområden under 

sjuksköterskeutbildningen och att den utbildning de fått i ämnet inte varit behjälplig eller 

bidragit till deras aktuella kunskap på området. Detta bekräftas av vissa av deltagarna i Kai et 

al (2007) studie, medan några uppgav att de hade fått viss utbildning i tillvägagångssätt i 

transkulturella möten. Majoriteten av distriktsköterskorna i Berlin et al (2006) studie uppgav 

sig vara missnöjda med både den formella utbildningen i kulturell kompetens och den kliniska 

erfarenheten och 97 % av dem ansåg att en formell utbildning i kulturell kompetens skulle 

förbättra deras arbete med barn till utländska föräldrar. Deltagarna i Ekblad et al (2000) studie 

efterfrågade mer utbildning och kunskap om de kulturer och religioner som de kommer i 

kontakt med mest, för att kunna överföra den kunskapen i praktiken. De föreslog att 

utbildningen skulle innehålla en detaljerad överblick över flera världomspännande religioner, 

ideologier och kulturella ritualer. Skrivna riktlinjer gällande kulturella olikheter 

efterfrågandes i Kai et al (2007) studie vilket även togs upp av distriktsköterskorna i Berlin et 

al (2006) studie. I Ekblad et al (2000) studie betonade sjuksköterskorna vikten av att ha en 

kontaktperson ansvarig för dessa frågor bland personalen. Sjuksköterskorna i Cortis (2004) 

studie ansåg att sjuksköterskeutbildningen de gått enbart var inriktad på majoritets- 

befolkningen i landet och att utbildningen i kulturell kompetens hade varit undermålig. Detta 

förklarade enligt dem uppkomsten av konflikter i transkulturella möten och varför 

sjuksköterskorna var så dåligt förberedda för att jobba i ett multikulturellt område (Cortis, 

2004).  

 

8.4.1  Positiva effekter av utbildning  

I fyra av studierna framkommer att sjuksköterskorna genomgått utbildning i kulturell 

kompetens och i vilken grad de haft nytta av detta (Brathwaite, 2006; Ekblad et al, 2000; 

Huang et al, 2009; Chevannes, 2002). Sjuksköterskorna i Huang et al (2009) studie uppgav att 

den kontinuerliga utbildning i kulturella frågor som ingick i deras arbete hjälpte dem att öka 

sin kulturella kompetens och säkerhet i att kunna ge en kulturellt anpassad vård. Efter en 

tredagars utbildning i multikulturell omvårdnad kom deltagarna i Ekblad et al (2000) studie 

fram till att kultur främst bör framhävas i individuell kontext och för att bättre kunna förstå 

andra kulturer behöver personalen bli medveten om sin egen kultur. I Chevannes (2002) 

studie uppgav sjuksköterskorna att den utbildning de fått i kulturell kompetens gav dem ökad 

kunskap och bättre förståelse för etniska minoriteter. Flertalet av dem uppgav att utbildningen 
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hade stärkt deras säkerhet att diskutera och ta upp kulturella värderingar med kollegor och hur 

dessa tar sig uttryck i yrket. Deltagarna i Chevannes (2002) studie angav konkreta åtgärder 

kopplade till den ökade kunskapen, bland annat en förbättrad användning av tolk, en mer 

noggrann förfrågan om kost, reflektion kring tidigare agerande och hur man kan förbättra 

misstag som begåtts. Flertalet av deltagarna angav ett positivt utfall av utbildningen, medan 

vissa beskrev att bristen på tid i arbetet gjorde att de inte kunde överföra kunskapen i 

praktiken (Chevannes, 2002). I Brathwaite (2006) studie framkommer att tidigare 

utbildningsnivå har en viss betydelse för hur man tar till sig ny kunskap om kulturell 

kompetens och att antal yrkesverksamma år hade en svagt negativ effekt på den kulturella 

kompetensen över lag. I Brown, Garcia, Kouzekanani och Hanis (2002) studie presenteras 

resultatet av en intervention präglad av kulturell kompetens för mexikanska diabetes typ II 

patienter. Interventionen visade ett positivt utfall i form av lägre HbA1c nivåer och 

fasteblodsocker samt högre poäng i diabeteskunskap hos de deltagande patienterna i studien. 

Resultatet i Brown et al (2002) studie visar att en kulturellt kompetent inriktad utbildning i 

egenvård ger goda resultat i förbättring av hälsa, för den aktuella minoritetsgruppen.  

  

9  Diskussion 

 
9.1 Metoddiskussion 

Studien är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. Författarna valde utifrån 

intresse ämnesområdet transkulturell omvårdnad. Till att börja med genomförde vi en generell 

sökning med sökord som gav en överblick över befintlig forskning på området. Vi fann ett 

omfattande utbud av material och hittade däribland nya sökord att söka vidare på. Författarna 

ser det som en fördel att sökningen inleddes brett, vilket gjorde att vi fick ta del av intressant 

forskning från olika synvinklar och ser det som ett argument för att sökningen gjorts med en 

öppen inställning. Dock gjorde den breda sökningen att författarna fick problem med att 

smalna av och hitta en inriktning men slutligen kunde författarna enas om syftet med studien.  

Från början var tanken att studien skulle innehålla både ett patientperspektiv och ett 

sjuksköterskeperspektiv för att få flera synvinklar på vårdrelationen. Vi fann dock att de flesta 

artiklarna handlade om sjuksköterskan varvid detta perspektiv valdes. Att det finns så få 

artiklar med patientens perspektiv på området ser författarna som en stor brist som gör 

kunskapsläget orättvist. Majoriteten av de utvalda artiklarna var kvalitativa, vilket författarna 

ser som en styrka då det ger en mer utförlig beskrivning av sjuksköterskans åsikter och 

personliga erfarenheter av transkulturella möten, medan de kvantitativa artiklarna mer kunde 
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påvisa de faktorer som påverkade mötena. I vissa av studiernas var frågeställningen något 

vinklad, det vill säga att de inte hade använt sig av öppna frågor vilket kan ha påverkat 

deltagarnas svar och därmed influerat resultatet. Författarna är medvetna om detta men ansåg 

ändå studierna vara relevanta för ämnet. 

Vårt mål var att ta reda på hur problemområdet ser ut inom svensk sjukvård, emellertid var 

övervägande artiklar genomförda utanför Sverige och de allra flesta i USA eller England. De 

13 artiklar som slutligen valdes ut var genomförda i Australien, Canada, England, Italien, 

Norge, USA samt Sverige. En bred vidd visar på att det är ett internationellt problem. USA, 

Australien och Canada har andra förhållanden gällande sjukvård och invandring än i Sverige, 

men faktorerna i dessa artiklar betraktades ändå som relevanta då de tog upp kunskap och 

utbildning. De europeiska länderna ansågs ha snarlika förhållanden som Sverige. 

 Att sjuksköterskorna och vårdpersonalen i artiklarna tillhör olika enheter och vårdområden 

ser författarna som positivt då det ger en generell bild över problemet och visar på likheter 

och skillnader mellan arbetsgrupper. Dessa likheter och skillnader tas dock inte upp i studien 

av den anledningen att det skulle ha blivit för omfattande.  

Resultatet utformades genom att ta ut meningsbärande enheter som grupperades in i olika 

kategorier. Att arbeta på detta sätt var tidskrävande, mycket på grund av det stora antalet 

artiklar som använts men det gjorde också att författarna känner till artiklarna väl. Processen 

med att kategorisera resultatet var både komplicerat och svårt, framförallt när det gällde att 

förhålla sig objektiv till materialet utan att generalisera för mycket. Detta är en risk man bör 

akta sig för enligt Graneheim och Lundman (2004). Artiklarna lästes och granskades 

individuellt i första stadiet, sedan diskuterade författarna gemensamt sin förståelse av 

innehållet. Författarnas olika åldrar och ursprung sågs som en fördelaktig hjälp att få olika 

infallsvinklar till arbetet. Att översätta materialet till svenska var relativt svårt då engelska 

inte är författarnas modersmål och lexikon användes för att försäkra en korrekt översättning. 

Sammanfattningsvis anser författarna att den metod som använts fungerat väl för att få fram 

önskvärt material, men sökningen skulle med fördel kunnat vara mer strukturerad och 

betydligt mer specifik.  
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9.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer författarna att diskutera de fyra kategorierna Hinder som kan 

försvåra vårdrelationen, Kulturella skillnader kan leda till konflikter, Karaktärsdrag hos 

sjuksköterskan och Utbildning i kulturell kompetens samt de två tillhörande subkategorierna 

Användning av tolk och Organisatoriska hinder som ansågs mest centrala i resultatet. 

Slutligen görs även en konklusion över studiens fynd. 

 
9.2.1  Hinder som kan försvåra vårdrelationen 

En bristande kommunikation sågs som det största hindret för att etablera en vårdrelation i 

resultatet och orsaken ansågs ligga i de språksvårigheter som ofta förekommer då patienten 

har en annan kulturell bakgrund och annat modersmål än sjuksköterskan (Pergert et al, 2007; 

Festini et al, 2009; Høye & Severinsson, 2010; Ekblad, 2000; Cortis, 2004). Konsekvensen av 

detta blev en försämrad omsorg av patienten (Pergert et al, 2007). Det är viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om denna konsekvens då en god omsorg av patienten är ett av 

huvudmålen för vården. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005) står att sjuksköterskan bör ha förmågan att kommunicera med patienter, 

närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Att genom en 

dialog med patient och/eller närstående kunna ge stöd och vägledning för att möjliggöra 

delaktighet i vård och behandling (a.a.). Vidare står att sjuksköterskan bör uppmärksamma 

patienter som inte själva kan uttrycka informationsbehov eller som har ett speciellt uttalat 

informationsbehov (Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005). 

Sjuksköterskan har således ett ansvar att skapa bästa förutsättningarna för en fungerande 

kommunikation i mötet med patienter som har ett annat modersmål än landets officiella språk. 

Resultatet visar på många fall där sjuksköterskan inte är medveten om detta och därför inte tar 

fullt ansvar för kommunikationen, vilket strider mot den kompetens de borde ha tillgodosett 

sig under sjuksköterskeutbildningen och i yrkesutövandet.  

 

9.2.2  Användning av tolk  

Att använda tolk är ett möjligt hjälpmedel i de situationer där kommunikationen brister på 

grund av språkförbistringar. Tolken beskrivs i resultatet som en viktig länk för att skapa 

förtroende mellan sjuksköterskan och patienten. Trots detta visar resultatet på att vårdpersonal 

ibland avsiktligen väljer att inte använda tolk (Cortis, 2004). Enligt Björk Brämberg (2008) 

misslyckas vårdare ofta med att förstå patienternas behov när de inte har ett gemensamt språk 

och bekräftar att det trots detta är relativt vanligt att vårdpersonalen låter bli att använda tolk. 
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Gerrish (2001) studie menar att detta faktum leder till att patienter får sämre tillgång till vård 

och att den vård de får håller låg kvalitet. Att inte se till att patienten får den information de 

har rätt till, motsäger Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) som säger att 

sjuksköterskan bör förvissa sig om att patienten och/eller närstående förstår given information 

(a.a.). En möjlig förklaring som författarna kan se till detta kan vara att det handlar om en 

fråga om resurser, vilket kan styrkas framförallt i Fatahi et al (2009) studie.  

Att det finns både för - och nackdelar med att använda tolk i vården framkommer i 

resultatet och man poängterar vikten av att använda en professionell tolk för att få neutral 

tolkning (Ekblad et al, 2000; Fatahi et al, 2009; Pergert et al, 2007;). Tolkning i vården skall 

enligt Hanssen (2007) utföras av en professionell tolk, men det är vanligt förekommande att 

man istället låter anhöriga tolka. Även om anhöriga till patienten talar svenska kan 

feltolkningar och kommunikationssvårigheter uppstå. Enligt Hanssen (2007) kan orsaken till 

detta vara en bristande social förståelse och att man använder sig av olika verbala symboler. 

Resultatet visar att när anhöriga tolkar finns en osäkerhet hos vårdpersonalen om all 

information har nått fram till patienten (Fatahi et al, 2009). Denna osäkerhet kan vara väl 

befogad enligt Hanssen (2007) som menar att anhöriga ibland undviker att översätta svåra 

eller sorgliga budskap avsiktligen, för att inte såra eller oroa patienten (a.a.). Man bör således 

undvika att använda anhöriga som tolk i sjukvården, då det känslomässiga engagemanget blir 

för partiskt.  

En professionell tolk ger dock inte alltid en garanti för en neutral tolkning eller en 

förbättrad kommunikation, genom att problem kan uppstå när en tredje person (tolken) är 

inblandad i vårdrelationen. Ibland uppstår det schismer mellan patienten och tolken på grund 

av olika dialekt eller grupptillhörighet i ursprungslandet, vilket visar på att det finns en 

problematik kring närvaron av en tolk i vårdsammanhang. Ett förslag som framkom i Fatahi et 

al (2009) studie var att valet av tolk bör göras med hänsyn till patientens modersmål och inte 

enbart till nationalitet. Författarna till denna studie instämmer med resonemanget och har 

utifrån resultatet dragit slutsatsen att kravet på professionalitet är viktigt för att tolkningen 

skall bli en hjälpande faktor i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten.  

Att använda tolk får likväl inte bli en ursäkt för sjuksköterskan att inte anstränga sig för att 

skapa en vårdande relation till patienten. Vårdaren bör enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, 

Suserud och Fagerberg (2003) sträva efter att ha ett öppet vårdandeperspektiv, vilket ställer 

krav på en förmåga att kommunicera med och förstå sin patient. Den vårdande relationen 

handlar inte enbart om den verbala kommunikationen utan mer om att vara än att göra 
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(Dahlberg et al, 2003). Om sjuksköterskan blir mer medveten om betydelsen av sin egen 

person i de transkulturella mötena, kan denna inställning göra stor skillnad för vårdrelationen. 

 

9.2.3  Organisatoriska hinder 

Brist på tid är en faktor som lyfts fram som ett hinder för att skapa en vårdande relation. 

Sjuksköterskorna ansåg att tiden de hade tillförfogande är begränsad vilket gjorde det svårare 

att kunna utveckla en vårdande relation till patienten när språkliga hinder fanns (Pergert et al, 

2007). Dahlberg et al (2003) bekräftar att sjuksköterskan kan uppleva arbetssituationen som 

så tidsmässigt jäktad att möjligheterna för att kunna relatera till patienten på ett fruktbart sätt 

går förlorade. Konsekvens av detta gör att relationen mellan patienten och sjuksköterskan blir 

icke- vårdande (Dahlberg et al, 2003). Vårdrelationen var en av de teoretiska utgångpunkterna 

till denna studie vilket gör det intressant att titta på vad resultatet visade. Dahlberg et al (2003) 

menar att vårdrelationen mellan sjuksköterska och patienten bör präglas av ett professionellt 

engagemang där sjuksköterskan använder sin personliga kunskap och erfarenhet för att 

erbjuda en fullständig närvaro som en tillgång. Ansvaret för vårdrelation ligger således alltid 

hos vårdaren och det är därför också dennes ansvar att förhindra att relationen ger upphov till 

ett vårdlidande (Dahlberg et al, 2003). Författarna till denna studie anser att orsaken och 

ansvaret till det begränsade tidsutrymmet ligger på organisationsnivå, vilket sjuksköterskan 

har små möjligheter att påverka. Däremot kvarstår ett ansvar hos sjuksköterskan att göra det 

bästa möjliga av den tid som finns till förfogande vilket resultatet har visat att många av 

sjuksköterskorna inte gjorde.  

 

9.2.4  Kulturella skillnader kan leda till konflikter 

Kulturella skillnader och beteenden visar sig kunna skapa problem och ge upphov till 

konflikter i vårdmötet. Exempelvis gjorde en annorlunda syn på hälso- och sjukvården det 

svårt för patienterna att förstå till vilken instans de ska vända sig (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Det framkommer i resultatet att vissa utlandsfödda patienter såg vårdpersonalen som en 

absolut auktoritet som man inte ifrågasätter. Den vårdfilosofi som de flesta västerländska 

sjukvårdsystem tillkännager lägger fokus på patienten som självbestämmande, vilket gör att 

mötet med dessa patienter försätter vårdpersonalen i en sits de inte är vana vid. Hanssen 

(2007) menar att uppfattningen om sjukdom och behandling är två viktiga aspekter i alla 

medicinska system.  Ett medicinskt system bygger på de kunskaper som ett samhälle har 

utvecklat om hur och varför sjukdom uppstår, viktiga behandlingsmetoder samt experter som 

använder dessa metoder. Inom ett och samma kulturella system förstår behandlaren och 
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patienten varandras uttrycksformer och förväntningar och betraktar sin kulturs 

behandlingsform som en självklarhet, däremot kan det uppstå missförstånd om patienten och 

vårdpersonalen kommer från helt olika vård- och behandlingsystem (Hanssen, 2007). 

Författarna anser att sjukvårdspersonalen behöver bli medveten om detta faktum delvis för att 

kunna vägleda patienterna rätt, men framförallt för att undvika att missförstånd leder till 

felbehandling och en dålig vårdrelation. 

Skillnader i känslouttryck, synen på könsroller och kontakten med anhöriga visade sig 

kunna försvåra vårdmötet ytterligare. Hanssen (2007) kallar detta för transkulturella 

svårigheter när mötet med personer med andra uppfattningar och förväntningar än en själv, 

skapar en känsla av osäkerhet och otrygghet. Sådana svårigheter var vanligt förekommande i 

resultatet och okunskap och brist på förståelse skapade en stark känsla av osäkerhet hos 

sjuksköterskorna, vilket påverkade professionaliteten och vårdkvaliteten negativt (Kai et al, 

2007). Även om kulturella skillnader mestadels beskrevs som negativa upplevelser framkom 

det dock vissa positiva aspekter. Bland annat inspirerades sjuksköterskorna av den hängivna 

omsorg som anhöriga från vissa kulturer ger sin sjuke familjemedlem (Høye & Severinsson, 

2010) och att erfarenheter från kulturella möten upplevdes som positiva och givande vilket 

ökade sjuksköterskans medvetenhet (Huang et al, 2009).  

 

9.2.5  Karaktärsdrag hos sjuksköterskan 

Kulturell kompetens hos sjuksköterskan var en annan teoretisk utgångspunkt för studien, men 

resultatet visar snarare på en bristande kompetens. Leininger (2002) talar om kulturell 

kompetens som en skicklighet hos sjuksköterskan att kunna ge kvalificerad vård till alla 

patienter oavsett kulturtillhörighet. Genom att införskaffa sig specifik kunskap om patientens 

kultur ökar sjuksköterskan möjligheterna för att ge en kulturellt kompetent omvårdnad. I 

resultatet framkommer dock en tendens hos sjuksköterskorna att förskjuta över orsaken till de 

problem som de kulturella skillnaderna skapar, på patienten. Detta agerande motsäger 

Leiningers (2002) definition av kulturell kompetens och ICN (2005b) beskrivning där 

acceptans och respekt för kulturella skillnader och en förmåga att anpassa vården i kongruens 

med patientens kultur framhävs. Enligt författarna till denna studie leder oförståelse och 

okunskap hos sjuksköterskan till generaliseringar och negativa attityder vilket senare kan 

utmynna i en diskriminering gentemot patienterna. Det framkommer av resultatet att det 

ligger en dold rasism bakom oförståelsen som förekommer förklädd under andra uttryck 

såsom fördomar och generaliseringar. Författarna anser det viktigt för sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal att lyfta fram detta fenomen i vården, för att kunna motarbeta 
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förekomsten och få till en förändring. Enligt ICNs etiska kod för sjuksköterskor (2005) ska 

sjuksköterskan verka för en miljö där mänskliga rättigheter, sedvänjor, värderingar och 

trosuppfattningar hos den enskilda individen, familjen och samhället skall respekteras och i 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1 982:763 § 2) står att målet för hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare står det i lagen att vården 

skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet (a.a.). Med detta som bakgrund blir det tydligt att de generaliseringar och 

diskrimineringar som framkom i resultatet inte hör hemma i vården. 

 

9.2.6  Utbildning i kulturell kompetens 

Det framkommer i resultatet att det finns tydliga brister i både utbildning och praktik i den 

transkulturella omvårdnaden. Många av sjuksköterskor var missnöjda med den utbildning de 

hade fått i kulturell kompetens och transkulturell omvårdad. En möjlig förklaring tycks vara 

att området har låg prioritet både på den förberedande sjuksköterskeutbildningen och i klinisk 

kontext (Chevannes, 2002). I USA ligger man betydligt långt före Sverige när det gäller 

utbildning i kulturell kompetens om man studerar resultatet från Lipson och DeSantis (2007) 

studie. Där visar undersökningen att hälften av de granskade universiteten i USA inkluderar 

transkulturell omvårdnad i någon form i grundutbildningen (a.a.). Det väcker frågor kring 

varför den svenska sjuksköterskeutbildningen inte följer den utveckling som samhället 

genomgår, då forskningen visar att det finns tydliga brister och sjuksköterskorna själva kräver 

förändring på området. Jirwe (2008) skriver i sin avhandling att de styrdokument som betonar 

vikten av en kulturell känslighet i vården, ger en otydlig förklaring till vad som egentligen 

menas och att de inte tillhandahåller riktlinjer för hur de kulturella aspekterna skall beaktas i 

sjuksköterskeutbildningen. Jirwe (2008) menar vidare att det finns ett uttalat behov av 

kulturell kompetens hos sjuksköterskor idag, vilket ställer krav på lärarna att kunna utbilda 

sjuksköterskestudenterna att bli kulturellt kompetenta. Det kräver i sin tur att lärarna själva 

behöver en kunskap och förståelse för vad kulturell kompetens innebär och i dagsläget är 

denna kunskap begränsad i Sverige (Jirwe, 2008). Författarna instämmer med resonemanget 

och anser att en utbildning som är mer inriktad på kulturella frågor skulle ge bättre 

förutsättningar för studenterna att förbereda sig inför de framtida transkulturella mötena i 

vårdkontext. 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) skriver Socialstyrelsen att 

”sjuksköterskan bör ha förmåga att kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder samt 

inspirera till dialog om införande av ny kunskap” (s.13). Vidare står att ”sjuksköterskan bör 
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fortlöpande engagera sig i personlig och professionell kompetensutveckling” 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005, s. 13). Av detta att döma är det 

väsentligt för sjuksköterskan själv att uppmärksamma och påpeka när det finns brister i 

vården, samt att engagera sig i att det sker en utveckling på dessa områden. Detta 

överensstämmer med ICN:s etiska kod (2005) som säger att sjuksköterskan har huvudansvaret 

för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och 

utbildning (a.a.).  

Utbildning i kulturell kompetens visar i resultatet ge positiva effekter vilket stärkte 

sjuksköterskan i de transkulturella mötena. Som exempel ansåg sjuksköterskorna i Chevannes 

(2002) studie att utbildningen gett dem bättre kunskap och förståelse samt att de efter 

utbildningen i större utsträckning vågade ta upp en diskussion kring ämnet med kollegor.  

Mer fokus på kulturella frågor i sjuksköterskans grundutbildning banar väg för en större 

medvetenhet, det är dock viktigt att tänka på att utbildningen inte har alltför stor fokus på 

kulturell tillhörighet för att undvika risk för generalisering. Denna fokus kan enligt Huang et 

al (2009) begränsa sjuksköterskans förmåga att tillgodose individens behov. En mer 

kulturinriktad vård är inte alltid fördelaktig för patienten enligt Björk Brämberg (2008). Fokus 

på kulturtillhörighet visar mer på sjukvårdens behov av att placera människor i olika 

kategorier, för att kunna förstå det som är främmande (Björk Brämberg, 2008). Detta kan leda 

till en överdriven stereotyp behandling av patienten. Ovannämnda förespråkar istället en 

individanpassad vård som är präglad av en öppenhet utan förutfattade meningar vare sig det 

gäller ålder, kön eller etnicitet (a.a.). 

Resultatet i denna studie visar förutom de positiva aspekterna som framkom, framförallt på 

vårdpersonalens negativa upplevelser av svårigheter och hinder i de transkulturella mötena. 

Detta var en förvånande och tråkig upptäckt som författarna till studien ser som tecken på en 

bristande förståelse. Författarna delar inte resultatets beskrivning av transkulturella möten 

som upphov till problem och konflikter, utan anser tvärtom att transkulturella möten kan vara 

både berikande och positiva. I inledningen av studien hade författarna förhoppningen att få en 

tydligare bild av olika redskap som sjuksköterskan kan använda sig av i dessa möten, i syfte 

att ge god omvårdnad. Resultatet kunde dock inte riktigt ge svar på detta utan gav istället 

andra upptäckter. 
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9.2.7  Konklusion  

På en mer övergripande nivå speglar resultatet i denna studie de problem som existerar i 

samhället vad gäller transkulturella möten och anpassning därefter. Ämnesområdet är högst 

aktuellt då sjukvården i Sverige liksom i övriga länder berörs av den globalisering som lett till 

en ständig förflyttning av människor i världen. Sjuksköterskorna och sjukvården behöver bli 

medvetna om de negativa konsekvenser som kan uppstå till följd av en bristfällig 

kommunikation som ytterligare förstärks av olika organisatoriska hinder. Kulturella skillnader 

kan leda till konflikter om sjuksköterskan väljer att enbart fokusera på negativa aspekter av de 

kulturella olikheterna. Framförallt behöver sjuksköterskan blir medveten om att hennes/hans 

karaktärsdrag påverkar utfallet av vårdrelationen till patienten. Osäkerhet hos sjuksköterskan i 

den professionella rollen kan leda till ökade kulturella skillnader och en risk för 

generalisering. Således är det viktigt att stärka de positiva egenskaperna och våga lita till den 

egna kapaciteten i yrkesrollen. Utbildning i kulturell kompetens har bevisligen en positiv 

effekt som ökar den kulturella medvetenheten hos sjuksköterskan. Sjuksköterskans grund- och 

fortutbildning bör således lägga mer fokus på kulturella frågor. För att alla patienter ska få det 

utrymme och den vård de har rätt till, gäller det att först och främst se kulturen utifrån en 

individuell kontext. Författarna ser gärna att mer forskning och utvärdering görs på området 

kulturell kompetens, framförallt ur ett patientperspektiv där det finns få genomförda studier. 

Hur sjuksköterskans egen kultur påverkar yrkesutövandet är också ett intressant ämne för 

forskning.  
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Bilaga 1 

Matris över slutgiltigt urval av artiklar till resultatet 

 
Författare  Titel  År, land 

Tidskrift  
Syfte Metod och 

urval 
Resultat 

Berlin, A., 
Johansson, 
S-E., 
& 
Törnkvist, 
L.  
Nr 1 

Working 
conditions 
and cultural 
competence 
when 
interacting 
with children 
and parents 
of foreign 
origin – 
Primary 
Child Health 
Nurses’ 
opinions. 

2006, 
Sweden 
Nordic 
College of 
Caring 
Science, 
Scand J 
Caring Sci 

Att undersöka 
sjuksköterskor i 
primär 
barnhälsovården 
åsikter om 
arbetsvillkor 
och kulturell 
kompetens i 
integration med 
barn och 
föräldrar med en 
annan kulturell 
bakgrund. 

Kvantitativ 
studie. 
Datainsamlig 
via ett specifikt 
frågeformulär. 
270 
sjuksköterskor i 
ålder 27- 64 
med genomsnitt 
7 års erfarenhet 
inom 
barnhälsovård i 
Stockholms län 
svarade på 
enkäterna   
169627 barn i 
ålder 0- 7 hade 
fått hjälp under 
tiden .  
Dataanalys via 
definition av 
olika begrepp 

Resultatet presenterades i olika 
huvudområden: 
Kompetens: Otillräckligt 
formell kulturell kompetens 
 
Arbetsvillkor: delvis eller inte 
alls nöjda med kvaliteten på 
sitt eget hälsoarbete, saknar 
skriftliga, stöd och hjälp. 
 
Integration svårighet på grund 
av tung sociala och 
arbetsbelastning 
 
Svårighet att hantera 
föräldrarnas olika 
förväntningar. 
 
Behov av förbättring av 
formell utbildning i kulturell 
kompetens  
 

Brathwaite, 
AC. 
Nr 2 

Influence of 
Nurse 
Characteristi
cs on the 
Acquisition 
of Cultural 
Competence. 

2006, 
Canada 
Internatio
nal 
Journal of 
Nursing 
Education 
Scholarshi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
hur 
sjuksköterskans 
personliga och 
professionella 
egenskaper som 
ålder, 
inlärningsstil 
och erfarenheter 
påverkar deras 
svar på en 
pedagogisk 
intervention 
som syftar till 
att öka den 
kulturella 
kunskap och 
kulturell 
kompetens.  

Kvantitativ 
studie via 
frågeformulär 
genomförts för 
datainsamlig av 
en grupp 
upprepade 
mättningar 
design. 76 
hälsovårdare 
deltog i studien.  

Resultaten av 
utbildningsinsatserna 
(seminarier och kurser) visade 
att: 
Deltagarna i interventions-
grupperna hade ökat sin 
kulturella behörighet efter 
interventionerna. 
Professionella egenskaper 
såsom, ålder, erfarenheter och 
utbildningsnivå kan påverka 
deltagarnas svar på insatser. 
 
 
  

Brown, 
SA., 

Culturally 
Competent 

2002, 
USA 

Att fastställa 
effekterna av en 

Kvantitativ 
studie via 

Interventionen gav signifikant 
längre nivåer av HbA1C och 
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Garcia, 
AA., 
Kouzekana
ni, K., & 
Hanis, CL. 
Nr 3 

Diabetes 
Self- 
Management 
Education for 
Mexican 
Americans. 

Diabetes 
Care 

kulturellt 
kompetent 
intervention av 
diabetes 
egenvård hos 
mexikanska 
amerikaner med 
diabetes typ 2 

upprepande 
mätningar av 
intervention 
som uppgavs av 
tvåspråkliga 
vårdpersonaler 
bestod av 52h 
kontakter under 
ett år. 
Intervention 
handlade om 
näringslära, 
egenkontroll av 
blodglukos, 
motion och 
andra mm. 
Datanalys via 
30 poster 
uppdelad i fyra 
huvudteman. 
Totalt 256 
slumpmässigt 
utvalda personer 
med diabetes 
typ 2 mellan 35- 
70 år, diagnos 
diabetes typ 2 
efter 35 års 
ålder.  

fasta blodglukos vid 6 och 12 
månader. 
Högre diabeteskunskap hos 
deltagande patienter. 
En kulturell kompetent 
inriktad utbildning i egen vård 
ger goda resultat i att förbättra 
hälsa för den aktuella 
minoritetsgruppen. 

Chevannes, 
M. 
Nr 4 

Issues in 
educating 
health 
professionals 
to meet the 
diverse needs 
of patients 
and other 
service users 
from ethnic 
minority 
groups. 

2002, UK 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Huvudsyfte med 
studien var att 
genomgå 
utbildning 
behovsanalys 
bland en multi- 
professionell 
grupp i syfte att 
förbättra vården 
för etniska 
minoriteter 
patienter och 
andra användare 
service. 

Kvalitativ studie 
genomfördes 
genom en 
semistrukturera
de intervjuer 
kompletterad på 
iakttagelser vid 
förberedande 
utbildningsfas 
(pre- och post 
utbildning).  22 
vårdpersonal 
deltog i studien.  

Majoriteten av deltagarna 
bekräftade att ingen 
uppmärksamhet gavs i 
grundutbildningen till hälso- 
och sjukvårdens behov av 
etniska minoritetsgrupper.  
Bättre förståelse hos 
deltagarna av begreppen 
etnicitet, ras och resurser som 
finns i det lokala samhället. 
Förändringar i tänkandet om 
etniska minoriteter och hade 
börjat få ökat förtroende att 
samarbeta med kollegor om 
olika kulturella värderingar 
och praxis och dess 
konsekvenser för vård. 
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Cortis, J D. 
Nr 5 

Meeting the 
needs of 
minority 
ethnic 
patients. 

2004, 
Storbritan- 
nien (UK) 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att identifiera 
sjuksköterskors 
erfarenheter i 
vård med 
pakistanska 
patienter på 
sjukhus i 
Storbritannien  

En kvalitativ 
studie via semi- 
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes.  
Urval av 30 
sjuksköterskor 
inom akut, 
intensivt och 
rehabiliterings 
vårdmiljöer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunskapsbrist om religioner 
och religiösa seder i kliniska 
miljöer. 
Sjuksköterskor erkänner inte 
att det finns religiösa krav i 
Islam som kan påverka vård av 
Pakistanska patienter. 
Svårighet att förklara 
innebörden av kultur och 
andlighet och deras 
förhållande till SSK, dåliga 
förberedelser för att genomföra 
individanpassad vård och 
förekomst av rasism. 
Kommunikation ansågs inte 
vara en viktig fråga, men 
kommunikations hinder har en 
negativ inverkan på patienter 
som orsakar frustation och 
osäkerhet att patienterna bli 
förstådda. 

Ekblad, S., 
Marttila, 
A., & 
Emilsson, 
M. 
Nr 6 

Cultural 
challenges in 
end-of-life 
care: 
reflections 
from focus 
groups' 
interviews 
with hospice 
staff in 
Stockholm. 

2000, 
Sweden 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att samla 
reflektioner från 
fokusgrupper 
som deltagit i 
ett 3- dagars 
seminarium 
angående multi- 
kulturell vård i 
livets slut.  
Att få kunskaper 
om hur det är att 
jobba på 
hospice med 
patienter med 
annan kulturell 
bakgrund  
Ta reda på om 
det behövs mer 
träning 
angående 
kulturell 
kompetens på 
dessa hospices 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ studie 
med tre 
fokusgrupper av 
semi- 
strukturerade 
intervjuer om ett 
halvt år efter 
kursen 
genomfördes.  
76 personer 
deltog. 
Intervjuerna 
spelades in och 
varade mellan 
1-2 tim. Öppna 
frågor ställdes 
och data 
analyserades 
utifrån ett 
grupperspektiv 

Resultatet presenterads i fem 
teman: 
kommunikation och 
språkbarriär  
Kulturella skillnader i ett 
vardagligt perspektiv. 
Kulturella skillnader i palliativ 
vård 
Kulturella skillnader i allmän 
syn på livet.  
Ökad medvetenheten om 
personalens egen kultur och 
uppmärksamma kulturen i 
synnerhet i samband med 
individen ökar möjligheten att 
bättre förstå andra kulturer.  
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Fatahi, N., 
Mattsson, 
B., 
Lundgren, 
SM., & 
Hellström, 
M. 
Nr 7 

Nurse 
radiographers
’ experiences 
of 
communicati
on with 
patients who 
do not speak 
the native 
language. 

2009, 
Sweden 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Utforska 
röntgensjuksköt
erskors 
erfarenheter av 
att vårda 
patienter som 
inte talar det 
lokala språket 

Kvalitativ studie 
med tre 
fokusgrupps 
intervjuer av 11 
erfarna 
röntgensjuksköt
erskor 
genomfördes 
under 2007. 
Intervjuerna 
bandinspelades 
och 
transkriberade. 

Resultatet presenterades i olika 
huvudkategorier:   
Sjuksköterskor ansåg att 
professionell tolk är den mest 
trovärdiga personen i länken 
till patientens främmande 
språk 
Användning av vän, släkt som 
tolk, vårdpersonal är inte 
fördelaktigt att använda, utan 
professionell tolk bör användas 
vid känsliga radiologiska 
undersökningar. Förbättring av 
tolkning genom utbildning. 
Behovet av utbildning om 
interkulturell kommunikation 
för röntgensjuksköterskor. 

Festini, F., 
Focardi, S., 
Bisogni, S., 
Mannini, 
C., & Neri, 
S. 
Nr 8 

Providing 
Transcultural 
to Children 
and Parents: 
An 
Exploratory 
Study From 
Italy. 

2009, Italy 
Journal of 
Nursing 
Scholarshi
p 

Att undersöka 
attityder och 
problem hos 
italienska 
sjuksköterskor 
när det gäller 
omvårdnad av 
barn och deras 
familjer från 
andra länder  

En explorativ 
och deskriptiv 
studie 
(kvantitativ) 
genomfördes i 
ett barnsjukhus 
en i Italien. 
Enkäter 
skickades till 
201 ssk som var 
avdelningsperso
nal på sjukhuset 
under 2007, 129 
av dem svarade. 
Studien 
godkändes av en 
etiska kommitté 

SSK rapporterade att ha mött 
vissa svårigheter i vård av 
utländska barn och deras 
familjer. Språkbarriären 
rapporterades som det 
viktigaste som skapar 
missförstånd.  
Problem i SSK- patient 
relation relaterad till kulturella 
olikheter gäller kost, religion, 
hygien, könsroll samt 
smärtbeskrivning och 
beteende. 
Behovet hos ssk av att lära sig 
transkulturell omvårdnad och 
teorier  

Høye, S., & 
Severinsson
, E. 
Nr 9 

Professional 
and cultural 
conflicts for 
intensive 
care nurses.  

2010, 
Norway 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
konflikter i 
intensivvård i 
samband med 
praktiska 
situationer när 
de möter 
mångkulturella 
familjer till 
kroniskt sjuka 
patienter. 
 
 
 

Kvalitativ studie 
med fokusgrupp 
intervjuer 
genomfördes 
mellan 2005 till 
2006. 16 
intensiv 
sjuksköterskor 
deltog 

Konflikter i mötet mellan 
sjukskoterskor och 
patienter/familjer med annan 
bakgrund. 
Skillnader i uppfattning och 
erfarenhet bland 
sjuksköterskor om andra 
kulturer 
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Huang,Y-
L., Yates, 
P., & Prior, 
D. 
Nr 10 

Factors 
influencing 
oncology 
nurses’ 
approaches 
to 
accommodati
ng cultural 
needs in 
palliative 
care.  

2009, 
Australien 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Att undersöka 
den sociala 
konstruktionen 
av kulturella 
frågor i palliativ 
vård bland 
onkologiska 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ studie 
genomfördes 
via Semi- 
strukturerade 
intervjuer 
utifrån en 
grundteori, sju 
australiska 
onkologiska 
SSK deltog.  

Brist på kunskap och behovet 
av mer utbildning i kulturell 
kompetens och transkulturell 
omvårdnad. 

Hultsjö, S., 
& Hjelm, 
K. 
Nr 11 

Immigrants 
in emergency 
care: 
Swedish 
health care 
staff ’s 
experiences.  

2005, 
Sweden  
Internatio
nal 
Nursing 
Review 

Att identifiera 
om personalen 
inom den 
somatiska och 
psykiatriska 
akutvården haft 
problem med att 
vårda patienter 
med en annan 
bakgrund och 
jämföra dessa 
om så är fallet. 

Kvalitativ studie 
via Semi- 
strukturerade 
fokusgrupps 
intervjuer av 
vårdpersonalen 
på 
akutmottagning, 
en ambulans 
och en 
psykiatrisk 
intensivvårdavd
elning, var av 
22 kvinnor och 
13 män. 
Personalen 
intervjuades 3 
ggr under 2 
månader. 
Personalen hade 
mer än 2 års 
erfarenheter. 

Resultatet presenterads i olika 
teman:  
Svårighet relaterad till vård för 
asylsökande flyktingar. 
Olika kulturella beteenden, 
könsroller. 
Språksvårigheter. 
 
 
 
 
 
 
 

Kai, J., 
Beavan, J., 
Faull, C., 
Dodson, L., 
Gill, P., & 
Beighton, 
A. 
Nr 12 

Professional 
Uncertainty 
and 
Disempower
ment 
Responding 
to Ethnic 
Diversity in 
Health Care: 
A Qualitative 
Study.  

2007, 
Storbritan
nien PLoS 
MEDICIN
E 

Att utforska 
cancervård som 
ett kritiskt 
sammanhang 
med ett utbud 
av hälso- och 
sjukvårdpersona
l att informera 
insatser för att 
förbättra 
kvaliteten i 
vården  

Kvalitativ studie 
med 18 
fokusgrupper, 
106 
vårdpersonal av 
olika 
yrkeskategorier 
i primära och 
sekundära 
vårmiljöer som 
arbetar med 
patienter med 
varierande 
etniska 
mångfald 
deltog.  
 

Resultatet visar på att: 
Kulturella skillnader 
framkallar osäkerhet och oro 
hos vårdpersonalen för att 
svara på patienternas behov. 
Brist på kunskap hos 
vårdpersonalen om kulturella 
skillnader uppfattas som 
diskminering eller rasism, en 
risk för stereotypa 
bedömningar ger sämre 
vårdkvalitet. Vårdpersonalen 
behöver mer utbildning i 
kulturell kompetens och 
transkulturell omvårdnad och 
även skrivna riktlinjer gällande 
kulturella olikheter.  
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Pergert, P., 
Ekblad, S., 
Enskär, K., 
& Björk, O. 
Nr 13 

Obstacles to 
Transcultural 
Caring 
Relationships
: Experiences 
of Health 
Care Staff in 
Pediatric 
oncology. 

2007, 
Sweden 
Journal of 
Pediatric 
Nursing 

Att undersöka 
den vårdande 
situationen av 
familjer med 
invandrarbakgru
nd inom ramen 
för 
barnonkologi 
vård ur 
vårdpersonalens 
perspektiv. 

Kvalitativ studie 
med fem 
antecknade 
fokusgruppsinte
rvjuer, 
genomfördes. 
24 kvinnor och 
11 män deltog. 
kompletterad 
med inspelade 
semistrukturera
de individuella 
intervjuer, fem 
kvinnliga 
sjuksköterskor 
deltog.  

Hinder för kommunikation i 
det transkulturella mötet 
mellan leda till ömsesidigt 
missförstånd eller 
felbedömning. Dessa hindrar 
att utveckla en transkulturell 
vårdanderelation.  
Dessa hinder presenterade i 
fyra olika kategorier:  
Språkliga hinder, brist på 
vårdande samtal, förlust av 
information samt brist på 
omvårdnadskommunikation 
Kulturella och religiösa hinder, 
skillnader i emotionella utryck 
Sociala hinder, rasism och 
fördomar. 
Organisatoriska hinder, brist 
på tid, rutiner och riktlinjer. 
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Tabell över litteratursökning 

Författare 
Nr  

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal 
granskningar 

Datum 

1 och 11 CINAHL 
Plus with 
Full Text 
 

Immigrant* 
And Sweden* 
 

Advanced Search, 
Full Text, Peer 
Reviewed 
2000- 2001 

108 10 2011-
02-21 

7 CINAHL 
Plus with 
Full Text 
 

Immigrant 
And patients  

 

Advanced Search, 
Full Text, Peer 
Reviewed 
2000- 2011 

76 18 2011-
02-21  

5, 8 och 13 CINAHL 
Plus with 
Full Text 
 

Transcultural  
And Care 
relationship 

Advanced Search, 
Full Text, Peer 
Reviewed 
2000- 2011 

22 6  2011-
03-14 
 

9 CINAHL 
Plus with 
Full Text 
 

cultural 
encounters 
And 
communicatio
n 

Advanced Search, 
Full Text, Peer 
Reviewed 
2000-2011 

25 5  2011-
03-14  

2 CINAHL 
Plus with 
Full Text 
 

Culture 
competence 
experience 
And nursing 

Advanced Search, 
Full Text, Peer 
Reviewed 
2000-2011 

58 7 2011-
03-14 

10 CINAHL 
Plus with 
Full Text 
 

Culture 
competence 
experience* 
And nursing* 

Advanced Search, 
Full Text, Peer 
Reviewed 
2000-2011 

77 8 2011-
03-15 

12 PubMed Cultural 
competent 
experience 
And Nursing 

2000- 2011 All 
(171) 
Review 
(24) 

6 2011-
03-07 

0 
 

PubMed 
 

Cultural 
competence 
And Care 
relationship 

2000- 2011 
 

Review
20 
 
 

9 
 

2011-
03-14 

3 PubMed 
 

Culturally 
Competent 
And Care 

2000- 2011 All 
(936) 
Review 
221 
Fulltext 
85 

5 2011-
03-17 

4  CINAHL 
Plus with 
Full Text 
 

Health 
professionals 
And 
knowledge 
And 
Transcultural 

Advanced Search, 
Full Text, Peer 
Reviewed 
2000-2011 

19 4 2011-
03-17 

6 CINAHL 
Plus with 
Full Text 
 

Multicultural 
And Sweden 

Advanced Search, 
Full Text, Peer 
Reviewed 
2000-2011 

10 5 2010-
02-22 
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Tidsplan 

Vecka Uppgift 
5 Introduktion 

Deadline för PM samt Inlämning av PM  
6 Påbörja med vetenskaplig metod och 

examensarbete 
Inlämning av examinationsuppgiften till 
examinator 

7 Påbörja C- uppsatsen 
Inlämning av skriv material, bakgrund, syftet, 
inledning till handledarna 

8 Handledning 
Redigering av text utifrån handledarnas 
invändningar  
Artikelsökning 

9 Inlämning av färdigställd PM 
Påbörja bakgrundsdelen,  
Fortsättning med ny artikelsökning 
Bestämma teoretisk utgångspunkt 

10 Handledning 
Fortsättning med bakgrunden 
Redigering och diskussion feedback utifrån 
handledarnas invändningar 
Läsning, uppdelning och utskrivning av utvalda 
artiklar 
 

11 Påbörja resultatdelen 
Läsning individuell och av utvalda artiklar 

12 Fortsättning med resultatdelen 
Redigering och kategorisering 

13 Inlämning av resultatdelen till handledarna 
Arbeta med problemformulering 
Påbörja arbetning med matrisen 
Påbörja diskussionsdelen 

14 Handledning 
Fortsättning med diskussionsdelen 
Redigering av bakgrundsdelen 
Påbörja sammanfattning 
Påbörja referenslista 

15 Handledning 
Redigering av diskussionsdelen 
Redigering av referenslista 

16 Förberedelse inför opponent skap 
17 Examinationsseminarium 
 


