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Sammanfattning 

 

Bakgrund Globaliseringens effekter har lett till att många samhällen idag är 

mångkulturella. Detta ställer högre krav på sjuksköterskor då de måste kunna 

bemöta de många och olika kulturer som finns. För att göra detta behövs 

kulturell medvetenhet samt kompetens hos sjuksköterskor. Transkulturell 

omvårdnadsteori är en förutsättning för att kunna tillfredställa de patienter som 

sjuksköterskor möter inom hälso- och sjukvården 

 

Syfte Syftet med studien är att utifrån sjuksköterskors upplevelser identifiera de 

faktorer som påverkar vårdrelationen när patienten och anhöriga har annan 

kulturell bakgrund.  

 

Metod Studien kommer att vara en litteraturstudie. Innehållet kommer inkludera 

kvalitativa samt kvantitativa vetenskapliga artiklar och litteratur. 

 

Resultat Sjuksköterskor upplever att det största hindret för att skapa en god vårdrelation 

är språkbarriärer samt kommunikationsproblematik. Kulturella skillnader kan 

leda till konflikter vid vårdandet av patient med annan kulturell bakgrund och 

även detta är ett överhängande problem. I resultatet uppmärksammas även 

situationer som uppstår då kulturella traditioner krockar med sjukhusets regler. 

Även sjuksköterskors förhållningsätt uppmärksammas och dessa varierar 

avsevärt beroende på vilken kulturell kompetens som de besitter.   

 

Diskussion Det övergripande hindret i vården är kommunikationsproblematik, detta 

diskuteras utifrån den transkulturella omvårdnadsteorin. Utifrån resultatet 

diskuterar författarna sjuksköterskornas förhållningssätt gällande 

generaliseringar, fördomar, rasism, stereotypa idéer samt makutövande över 

patienter. Detta är ej acceptabelt då alla människor skall vårdas under lika 

förutsättningar. 

 

Nyckelord Vårdrelation, transkulturell omvårdnad, sjuksköterskans förhållningsätt, 

kulturell kompetens, kommunikation. 
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Abstract 

Background The effects of globalization has resulted in many societies today are 

multicultural. This places greater demands on nurses when they need to face 

the many and diverse cultures. To do this nurses need to be cultural awareness 

and competent. Transcultural nursing theory is a prerequisite for being able to 

satisfy the patients that nurses face in health care 

 

Aim The aim of this study is that by the nurses' experiences to identify the factors 

that affect the care relationship with the patient and family members have 

different cultural backgrounds. 

 

Method The study will be a literature review. The content will include qualitative and 

quantitative research articles and literature. 

 

Results Nurses feel that the greatest obstacle to create a good care relationship is the 

language barriers and communication problems. Cultural differences can lead 

to conflict in the care of patients with different cultural background and this is 

also an imminent problem. The results also draw attention to situations that 

arise when cultural traditions clash with the hospital rules. Although nurse´s 

attitudes draw attention and these vary considerably depending on the cultural 

competence they possess. 

 

Discussion The main obstacle in healthcare is communication problems; this is discussed 

from the transcultural nursing theory. Based on the results, the authors discuss 

nurses' attitudes regarding generalizations, prejudice, racism, stereotypical 

ideas and exercise of power of patients. This is not acceptable when all people 

should receive health care at the same conditions.  

Keywords Caring relationship, transcultural nursing, nurse´s attitudes, cultural 

competence, communication. 
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1 Inledning 

Idag präglas Sverige av olika kulturer på grund av globaliseringens effekter. Kommunikation 

och ett utökat transportnät för människor närmare varandra. Globaliseringens effekter speglar 

sig i sjukvården i en kontext där människor med olika kulturella bakgrunder och attityder 

möts. Förväntningar och antaganden hur människor med olika bakgrunder, kulturer och 

attityder ska bemötas kan innebära svårigheter och en utmaning för sjuksköterskan. 

Situationer kan uppstå då kulturella önskemål och behov hos patienten strider mot sjukhusets 

regler och bestämmelser.  

Författarna har av egen erfarenhet upplevt att vårdpersonal känner en otrygghet då de inte 

har tillräcklig kunskap om hur minoritetskulturer ska bemötas. Det kan även vara en svårighet 

för sjuksköterskor att förstå vad patienten har för kulturellt behov. Författarna anser att det är 

förekommande bland sjukvårdspersonal att blanda in personliga antaganden och värderingar 

om hur patienter vill bli vårdande. Vid kulturkrockar kan missförstånd uppstå då 

sjuksköterskans handlingar kan resultera i att patienten upplever sig förolämpat eller kränkt. 

Om sjuksköterskan har en medvetenhet och kunskap om kulturella skillnader kan det vara 

möjligt att denna situation inte behövt uppstå.  

Individanpassad vård är grundläggande i sjuksköterskans profession. Trots dessa upplever 

författarna därmed att detta inte alltid uppfylls. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till mänskliga 

rättigheter, värderingar, trosuppfattningar och visa respekt gentemot patienten. För att möta 

ett mångkulturellt samhälle i en vårdkontext som examinerade sjuksköterskor önskar 

författarna kunskap om bemötande av minoritetskulturer.  

 

2 Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsens rapport ”Transnationell migration” (2010) levde nära 1,3 miljoner 

personer som var födda utomlands i Sverige år 2008. Dessa personer motsvarade 14 % av 

hela befolkningen och kom från närmare 200 olika länder. I Folkhälsorapporten (2009) 

belyses det även att utöver statistik av svenska medborgare tillkommer även asylsökande som 

saknar uppehållstillstånd (a.a.). Den mest utsatta gruppen av migranter är de som är nyanlända 

flyktingar. Politiska flyktingar kan ha varit med om traumatiska händelser som därmed leder 

till psykisk ohälsa. Även att komma till ett nytt land kan leda till ovisshet och stress 

(Folkhälsorapporten, 2009; Tinghög & Carstensen, 2009). 

Enligt Folkhälsorapporten (2009) är det de personer som är födda utomlands som har 

sämst självuppskattad hälsa. Sociala skillnader finns mellan svenskfödda personer och 

utlandsfödda personer. Hos utlandsfödda personerna är det mer förekommande att de har 

arbetaryrken, sämre ekonomi och bor i mer utsatta områden. Dessa sociala faktorer resulterar i 
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att de utlandsfödda personerna upplever mer ohälsa. Då människor migreras kan de ha med 

sig sjukdomar och infektioner som annars inte är lika förekommande i Sverige (a.a.). Det har 

även visat sig att de personer som är födda utomlands ofta etniskt diskrimineras på 

arbetsmarknaden och detta bidrar även till sämre upplevd hälsa (Folkhälsorapporten, 2009; 

Transnationell migration, 2010). Leão, Sundquist, Johansson och Sundquist (2009) har även 

gjort en studie på immigranter. De har fokuserat på personer som var födda i Finland och har 

immigrerats till Sverige. I artikeln beskrevs att de personer som var födda i Finland som sedan 

flyttat till Sverige uppges ha sämre självuppskattad hälsa än svenskarna. Tinghög och 

Carstensen (2009) belyser dock att skandinaver har allmänt bättre levnadsvillkor i Sverige än 

de personer som kommer från mellanöstern. Detta då den finländska kulturen har mindre 

kulturella skillnader till den svenska kulturen (a.a.).   

 

2.1 Kultur  

Begreppet kultur är ett komplext begrepp och kan beskrivas olika inom 

samhällsvetenskaperna. Det är ett abstrakt begrepp vilket gör det svårt att definiera, samt att 

kultur har olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det studeras (Wikberg, 2008). 

Leiningers definition av kultur beskrivs på följande sätt ”Culture refers to patterned lifeways, 

values, beliefs, norms, symbols, and practices of individuals, groups, or institutions that are 

learned, shared, and usually transmitted intergenerationallt over time" (Leininger & 

McFarland, 2002, s.83). Vidare beskriver Leininger och McFarland (2002) att kultur 

innefattar och präglas av historia, konst, språk, materiella ting med flera. En individs kultur är 

grundläggande för människans uppfattningar, tro, symboler och normer. Kulturen förs vidare 

och delas av andra generationer eller grupper i samhället. En människas kultur influerar och 

formas av synen på livet och hennes omvärld. Beslut och vägval som påverkar människans 

framtida liv påverkas av kulturen. Därmed kan kunskap om kultur ge en inblick om vilka 

tänkbara val och beteenden som hon gör i livet. Leininger och McFarland (2002) beskriver att 

kulturen ses som ett dynamiskt fenomen. Då omvärlden influerar och påverkar människan kan 

detta resultera i en omkonstruktion av kulturen, det är därmed inte ett statiskt tillstånd. 

Kulturens karaktär ligger till grund för beteenden, ritualer och rutiner så som sömnrutiner, 

matvanor samt hur en människa ter sig i samband med sjukdom och död (a.a.).  

Enligt Hanssen (2007) är kultur hos en individ grundläggande och en hjälp för att kunna 

strukturera sig i sin omgivning. Kulturen ger en bild av sig själv och omvärlden och yttrar sig 

i hur människan lever och hur hennes traditioner yttrar sig. Wikberg (2008) menar att kultur 

hos en individ kan ses både som ett statisk och ett dynamiskt fenomen. I ett statiskt läge ses 
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människan som en passiv individ till skillnad mot ett dynamiskt läge då hon påverkas av yttre 

faktorer som förändrar människans egna kognitiva och inre (a.a.).  

 

2.2 Vårdrelationens betydelse för patienten 

I vårdsammanhang kännetecknar en vårdrelation professionellt engagemang till patienten från 

vårdgivaren. Professionellt engagemang betyder att vårdgivaren inte förväntas att få ut något 

till egen vinning (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerferg, 2003). En vårdrelation 

är ett ömsesidigt utbyte mellan patient och vårdgivare (Dahlberg et al, 2003: Wiklund, 2003). 

Dahlberg et al (2003) belyser att vårdaren aldrig kan begära att få något tillbaka av patienten, 

men däremot är alltid båda parter aktiva i en relation. Även Wikberg och Eriksson (2008) 

beskriver vårdrelationen som ömsesidig. Däremot så har sjuksköterskan mer ansvar än 

patienten. Patientens familj och släkt ingår också i den vårdande relationen av patienten (a.a.).  

Wiklund (2003) beskriver att en god vårdrelation är en förutsättning för att vårdprocessen 

skall vara fungerande. När vårdrelationen är god, ges patienten möjlighet att kunna uttrycka 

sina behov, problem och begär, detta resulterar i att patienten får utrymme att växa. 

Relationen mellan patient och vårgivare behövs för att vårdandet inte skall bli enbart 

utförande av arbetsuppgifter.  

Då sjuksköterskan befinner sig i en maktposition i sin yrkesroll gentemot patienten, är det 

viktigt att reflektera över hur denna makt tillämpas. Makten bör användas för att främja 

patientens bästa. Om sjuksköterskan missbrukar makten leder detta till att vårdrelationen och 

hälsoprocessen påverkas negativt (Wiklund, 2003).  

 

2.3 Transkulturell omvårdnad  

Målet med transkulturell omvårdnad är att förbereda den nya generationen av sjuksköterskor 

med kunskap, känslighet och kompetens att kunna bemöta och vårda patienter vare sig de har 

lika eller olika livsstilar, tro och värderingar (eng. lifways, belifs and values). Detta skall även 

tillämpas på ett meningsfullt och välgörande (eng. beneficial) sätt (Leininger & McFarland, 

2002). Transkulturell omvårdnad resulterar i att människans kulturella behov främjas och 

bevaras. Det är av stor vikt att kunna tillämpa transkulturell omvårdnad inom vårdandet då det 

är en mänsklig rättighet att ha kulturella livsstilar tro, och värderingar. Det är en utmaning för 

sjuksköterskor att tillämpa transkulturell omvårdnad då det krävas kunskap om andra kultur 

(a.a). 

I Berlins, Johanssons och Törnkvists (2006) artikel framgick det att det fanns bristande 

kunskaper och färdigheter för transkulturellt vårdande. Sjuksköterskorna i studien ansåg 
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själva att kvalitén på vården ej var tillräcklig då de vårdade patienter med annan kulturell 

bakgrund (a.a.).  

 

2.4 Vårdrelation och kulturell kompetens.  

På grund av ökad immigration och fler mångkulturella samhällen, resulterar detta i att vården 

behöver kulturellt kompetenta sjuksköterskor. Detta ställer krav på att sjukvården behöver 

utveckla mer kunskap inom området. Sjuksköterskor behöver vara medvetna och bekräfta de 

kulturella behov som patienterna har och försöka fläta samman detta i omvårdnadsprocessen 

(Jirwe, 2008).  

Leininger beskriver kulturell kompetens på följande vis sätt ”To be cultural competent 

means to assess and understand culture, care and health factors and use this knowledge in 

creative ways with people of diverse or similar lifeways” (Leininger & McFarland, 2002, sid. 

117). Vidare menar Leininger och McFarland (2002) att en utav de störta utmaningar som en 

sjuksköterska kan stöta på, är att utforska hur kulturell vård kan göra skillnad för patienten. 

Att kunna ge kulturell vård kan resultera i att patienten upplever vården som meningsfull, 

passande och tillfredställande. För att sjuksköterskor skall kunna göra kulturella bedömningar 

behöver de kunskap om människors kulturella värderingar, tro och livsstil, för att sedan kunna 

förstå deras värld och behov inom vårdandet. Att kunna tillämpa kulturella bedömningar inom 

vården resulterar i att förståelsen för andra människor kraftigt ökar och leder till att patienter 

får kongruent, kulturell kompetent och ansvarig vård (Leininger & McFarland, 2002).  

Wikberg och Eriksson (2003) beskriver att kulturell kompetens innebär att vårdgivaren 

uppmärksammar patientens kulturella bakgrund. Enligt Jirwe (2008) är första steget att bli 

kulturellt kompetent är att bli kulturellt medveten (eng. awareness).  Att vara kulturellt 

medveten innebär att man förstår sin egna kulturella bakgrund i förhållande till värderingar, 

attityder och trossystem. Förutom detta innebär det även att vara medveten om ens egna 

fördomar och stereotypa attityder. När detta är tillämpat är det möjligt att kunna bekräfta 

andras kulturella värderingar, attityder och trossystem. Vidare beskrivs det att förmågan att 

vårda patienter som egna individer också är ett steg mot att bli kulturellt kompetent. Detta 

inkluderar att kunna ha förmåga att göra kulturella bedömningar, inneha kunskap om andra 

kulturer, och att kunna bemöta kulturella behov. Sjuksköterskor bör även vara fria från 

etnocentrism och istället ha ett öppet förhållningsätt mot alla individer (a.a.).  

Wikberg och Eriksson (2008) belyser att kulturell kompetens behövs för att kunna vårda 

patienter unikt. För att kunna vårda unikt behöver sjuksköterskan en helhetssyn av patienten 

och då även utifrån de kulturella aspekterna. Wikberg (2008) belyser även vikten av att kunna 
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vårda och ta hänsyn till patienters kulturella behov. Detta bidrar till ökat välbefinnande för 

patienten, samt att det kulturella lindandet minskas (a.a.).  

I en studie av Noble, Engelhardt, Newsome-Wicks och Woloski-Wruble (2009) framgick 

det att ju längre period barnmorskor haft arbetslivserfarenhet hade den kulturella kompetensen 

ökat avsevärt. Då formell utbildning hade tillämpats hade även den kulturella kompetensen 

ökat. Jirwe (2008) beskriver även att den kulturella kompetensutvecklingen inte har en 

slutpunkt, utan är en ständig pågående process (a.a.).  

 

2.5 Kommunikation och kultur  

Enligt Hanssen (2007) är kommunikation ett sätt att kunna uttrycka sig på och är 

grundläggande för att kunna dela med sig av tankar och känslor. Via kommunikation ansluter 

sig människor till varandra. Kommunikation kan utryckas både verbalt och icke-verbalt. Icke-

verbal kommunikation innehar en stor del av kommunikationen. Denna variant av 

kommunikation exponerar en mer korrekt bild av våra känslor och tankar då dessa uttryck 

som uppenbaras oftast inte är medveta reaktioner. Däremot är den verbala kommunikationen 

ett medvetet sätt att uttrycka sina tankar och känslor på. Den verbala kommunikationen 

utrycks oftast i skrift eller tal (a.a.). 

Kultur och kommunikation är två begrepp som går in i varandra. Kulturen visas och 

bevaras genom kommunikation.  Människors känslor och uttryck är kulturellt betingade och 

uttrycks både i verbal och icke-verbal kommunikation (Newman Ginger & Davidhizar, 2008). 

Då olika kulturer möts kan problematik med kommunikationen uppstå. Detta på grund av att 

kulturer uttryckas olika via kommunikationen. Dessutom kan innebörden i ett budskap tolkas 

fel när det förmedlats (Hanssen, 2007).  Kulturella variabler så som tidsuppfattning, 

territoriella rättigheter och kroppslig kontakt är faktorer som också påverkar 

kommunikationen (Newman Ginger & Davidhizar, 2008). När tankar och känslor 

interpreteras från ett språk till ett annat kan även information och budskap förändrats 

(Hanssen, 2007). 

 

2.6 Transkulturell kommunikation i vårdrelationen 

Kommunikation är en viktig del av vårdandet (Wikberg, 2008). Transkulturell 

kommunikation är en utmaning då det kan vara svårt att ha kunskap om hur olika 

kommunikationskoder utrycks inom alla olika kulturer. Att kunna kommunicera med 

patienter är grundläggande för att kunna göra bedömningar och tillämpa god vård. Då vår 

värld är mångkulturell är det nödvändigt att förstå andra kulturers sätt att kommunicera 
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verbalt och icke-verbalt. Den icke-verbala kommunikationen är en viktig del att lära sig och 

att kunna förstå, framförallt när sjuksköterskan eller annan vårdpersonal inte tillämpar samma 

språk som patienten. Både kroppsspråk och ansiktsuttryck är kulturellt betingat och är viktigt 

för sjuksköterskan att kunna tolka och tyda korrekt. Detta på grund utav att missförstånd ej 

skall uppstå och att försöka undvika gester som kan vara stötande eller upplevas som 

respektlöst inför patienten (Leininger & McFarland, 2002).  

 

3 Problemformulering 

Många samhällen idag är mångkulturella på grund av globaliseringens effekter, så även det 

svenska samhället. Olika kulturella grupper möts och vårdas i den svenska sjukvården. 

Förutsättningarna för en god hälsa är sämre för utlandsfödda. Detta är därmed ett problem 

som behöver lyftas fram för att kunna tillfredställa denna grupp. Transkulturella möten är en 

utmaning för sjuksköterskan. Kulturella olikheter och kommunikationshinder kan inverka 

negativt på vårdrelationen. Kulturella olikheter kan leda till att sjuksköterskan och patienten 

har svårt att förstå varandras värderingar och traditioner. Kommunikationen är en 

fundamental komponent i vårdrelationen. Då det förekommer brister i kommunikationen kan 

detta resultera i en sämre vårdrelation och det kan innebära en svårighet för sjuksköterskan att 

förstå och tillfredställa patientens behov. Då sjuksköterskan ej har förståelse eller beredskap 

för att vårda patienter med annan kulturell bakgrund kan därmed missförstånd uppstå. 

 

4 Syfte  

Syftet med studien är att utifrån sjuksköterskors upplevelser identifiera de faktorer som 

påverkar vårdrelationen när patienten och anhöriga har annan kulturell bakgrund.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Leiningers teori om den transkulturella omvårdanden har avsatts som teoretisk utgångspunkt 

för denna uppsats. Teorin om den transkulturella omvårdnaden fokuserar på människans 

kulturella behov. Målsättningen är att patienten ska uppnå en känsla av tillfredställdhet och 

uppleva en meningsfull omvårdnad. Då kulturella behov integreras i vårdandet upplever 

patienten sig mera tillfredställd. Detta resulterar i att patienten blir mera samarbetsvillig mot 

sjuksköterskor och sjukvårdsinstitutioner samt att patienten tillfrisknar under kortare tid 

(Leininger & McFarland, 2002). Leininger definierar transkulturell omvårdnadsteori på 

följande sätt:  

 

Transcultural Nursing refers to a formal area of humanistic and scientific knowledge and  
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practices focused on holistic culture care (caring) phenomena and competencies to assist  

individuals or groups to maintain or regain their health (or well-being) and to deal whit  

disabilities, dying, or other human conditions in culturally congruent and beneficial ways.  

(Leininger & McFarland, 2002, s.84). 

 

Vidare beskriver Leininger att den transkulturella omvårdnadsteorin är avsedd att vara en 

guide för sjuksköterskor. Teorin har en holistisk ansats samt utgår från patientens kulturella 

värderingar och livsstil. Sjuksköterskan bör tillämpa ett respektfullt förhållningssätt till 

patientens kulturella bakgrund samt ge kongruent och specifik omvårdnad som baseras på 

patientens kulturella behov, normer och traditioner. Att vårdandet är specifikt och anpassat 

med hänsyn till patienten är en viktig komponent inom den transkulturella omvårdnaden. Ett 

förekommande fenomen enligt Leininger är att sjuksköterskan tenderar att vara 

generaliserande (”all alike”) i sitt förhållningssätt mot patienten. Eventuellt etnocentriskt 

synsätt hos sjuksköterskan bör reduceras mot ett öppnare sinne för andras olikheter och 

kulturer. Etnocentrism innebär att människan utgår från vad hon själv värderar och upplever 

är den enda korrekta sättet att leva. Förutom etnocentrism kan även rasism förekomma hos 

sjuksköterskor. Rasism betecknar ofta underordning av förtryckta grupper i samhället så som 

flyktingar, kvinnor eller religiösa grupper. Begreppet rasism syftar oftast i dagligt tal om 

skillnader mellan människors kulturella bakgrunder och sociala attityder  (Leininger & 

McFarland, 2002). 

Övergripande inom den transkulturella omvårdnadsteorin är att sjuksköterskan ska 

införskaffa kulturell kompetens. Kunskap om andra kulturer ger sjuksköterskan en bild av 

patientens kulturella behov och hur dessa yttrar sig i vårdandet. Där med anpassas vården till 

patientens specifika kulturella behov (Leininger & McFarland, 2002).  

 

6 Metod 

Uppsatsens karaktär är en litteraturstudie så som den är beskriven av Friberg (2006). Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i denna litteraturstudie. Uppsatsen baseras 

utifrån sjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkar vårdrelationen då patienter har 

en annan kulturell bakgrund än sjuksköterskan. Författarna har valt att använda olika 

vårdkontexter där sjuksköterskan finns representerad. Då uppsatsen beskriver fenomen som 

förekommer i flera olika vårdkontexter där sjuksköterskan finns representerad, har författarna 

därmed haft en bredare litteratursökning.  

Författarna upplever att texten i uppsatsen blir mer harmonisk i bemärkelse av patienter 

med annan kulturell bakgrund endast benämnas som patient. 
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6.1 Urval 

Vid litteratursökning görs avgränsningar och detta innefattar inklusionskriterier samt 

exklusionsriterier (Friberg, 2006). Författarnas inklusionskriterier av artiklarna var 

vetenskapligt granskade och därmed har sökningen begränsats till peer reviewed. Tidspannet 

har begränsats mellan år 2000-2011. Författarna anser att detta är ett relativt stort tidspann. 

Dock har prioriteringar gjorts av senast skrivna artiklar. Då äldre artiklar har varit ett värde 

och tillgång för uppsatsen har dessa valts.  

Författarnas önskan har varit att inrikta och begränsa sökning till Sverige. Detta har inte 

varit möjligt då forskningsmaterial begränsat till det svenska samhället inte varit tillräckliga. 

Därmed har artikelsökningarna varit breddade till övriga världen. Syftet i uppsatsen har 

besvarats trotts att artiklarna har olika nationella bakgrunder. Problematiken mellan 

sjuksköterskan och patient med annan kulturell bakgrund tycks vara ett återkommande och 

globalt fenomen i de vetenskapliga artiklarna oavsett vilken nation eller kontext där 

sjuksköterskan finns representerad.   

Artiklar som har exkluderats har varit de med patient- samt studentperspektiv, då syftet 

enbart utgår från sjuksköterskans perspektiv. Även artiklar som har varit skriva på annat språk 

än engelska och svenska har valts bort. Sammanlagt har 16 vetenskapliga artiklar använts, där 

av har nio artiklar valts till resultatet.   

 

6.2 Datainsamling 

Systematisk och manuell sökning av vetenskapliga artiklar samt litteratur har gjorts. 

Författarna har främst använt sig av databasen Cinahl plus with full text då denna databas 

ansågs enligt författarna vara mest omfattande. Databasen innehöll flest relevanta artiklar 

inom författarnas ämnesområde.  

Sökbegrepp har valts utifrån ord från syftet. Detta är ett effektivt sätt att få fram artiklar 

som gynnar syftet (Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Friberg (2006) förekommer att 

synonymer används i sökningar i databaser. Om inte andra likartade synonymer skrivs med i 

artikelsökningarna kan det resultera i att kunskap förloras (a.a.). Sökord som har använts i 

databaserna har haft likartad karaktär, exempelvis, transcultural och multicultural. 

Användandet av dessa synonymer i sökningarna ledde till mera omfattande material som 

kunde användas i uppsatsen. Vilka sökord som valts och kombinerats med varandra redovisas 

i bilaga 1.  
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6.3 Dataanalys 

För att analysera den insamlade datan har författarna använt sig utav Fribergs (2006) 

analysmetod. Enligt Friberg (2006) skall all data läsas igenom ett flertal gånger, med fokus på 

resultatet. Detta för att få en helhet över valda artiklar (a.a.). Författarna har läst alla artiklar 

enskilt en gång och därefter diskuterat dem. Vidare i processen menar Friberg (2006) att man 

skall analysera artiklarnas resultat. Ett smidigt sätt att göra detta är att identifiera vilka teman 

och subteman som framkommer i resultatet. Nästa steg är att sammanställa studiernas resultat. 

Friberg (2006) benämner detta steg som en ”schematisk översikt” (Friberg, 2006, sid. 111). 

Efter detta skall likheter och skillnader mellan artiklarna identifieras. Genom denna process 

har författarna även pendlat mellan samtliga artiklar för att kunna finna nya övergripande 

teman som skall användas till arbetet. Under denna process kan även nya subteman skapas 

(a.a.). Författarna har under hela dataanalysen haft syftet i baktanke. Detta belyser Friberg 

(2006) är betydelsefullt så att man inte hamnar på sidospår.  

 

7 Forskningsetiska övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) skall etiska överväganden göras vid systematiska 

litteraturstudier. Artiklar som valts till en litteraturstudie bör blivit godkända av en etisk 

kommitté eller att författarna i en artikel har reflekterat över etiska aspekter noggrant. Artiklar 

som valts ut till studien skall även redovisas i arbetet (a.a.). Författarna har även noggrant följt 

Backmans (2008) referensanvisningar.  

Då samtliga artiklar är skriva på engelska har författarna försökt att översätta materialet så 

noggrant som möjligt så att materialet inte ändrats eller förvrängs under en översättning. 

Författarna är även medvetna om att det kan vara oundvikligt att bli helt fri från förförståelse 

och egna värderingar och försökt att inte bli påverkade av dessa faktorer under arbetes gång.  

 

8 Resultat 

De resultat som framkommit med relevans för syftet i artiklarna har delats upp fem olika 

huvudkategorier. Dessa är faktorer som påverkar vårdrelationen, kulturella skillnader som 

leder till konflikter, kulturkrockar med sjukhusets regler, sjuksköterskans förhållningsätt, brist 

i kulturell kompetens. De två första huvudkategorierna i resultatet har även delats upp i olika 

subteman.  Resultatets huvudkategorier baseras på faktorer som påverkar vårdrelationen 

mellan patient, anhörig och sjuksköterskan.  
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8.1 Kommunikationens  påverkan på vårdrelationen  

8.1.1 Den verbala kommunikations  påverkan i vårdrelationen 

Språkbarriärer och kommunikationsproblematik var ett vanligt förekommande fenomen i 

samband med vård av patient med annan kulturell bakgrund (Cortis, 2004; Hultsjö & Hjelm, 

2005; Jones, 2008; Lampley, Little, Beck-Little & Xu, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). 

Detta fenomen är det mest övergripande hindret som uppstod i en vårdrelation (Cortis, 2004; 

Hultsjö & Hjelm, 2005; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). På grund av 

kommunikationsproblematik, upplevde sjuksköterskor att det fanns en osäkerhet om patienten 

uppfattade den förmedlande informationen korrekt (Jones, 2008). Sjuksköterskor ansåg att 

denna problematik inte var förenligt med säker vård (Hultsjö och Hjelm, 2005; Jones, 2008). 

Dessutom upplevde sjuksköterskor även att det var en utmaning att försöka göra sig förstådd 

inför patienten och att detta gjorde det blev svårt att ge god vård (Gerrish, 2001; Hultsjö & 

Hjelm, 2005). Sjuksköterskor ansåg även att behandling samt instruktioner kunde tolkas fel av 

patienterna då det fanns kommunikationsproblematik (Gerrish, 2001). 

Jones (2008) uppmärksammade en situation i sin studie då en sjuksköteraska inte kunde 

kommunicera på samma språk som patienten. Denna sjuksköterska försökte då istället 

kommunicera med kroppsspråk, så som miner och gester. I Jones (2008) studie berättade en 

sjuksköterska om en situation när en patient fick tala med vårdpersonal på sjukhuset som 

kunde samma språk. Sjuksköterskan uppmärksammade hos patienten att detta uppskattades 

väldigt mycket. Detta kunde skapa en ökad upplevelse av förtroende hos patienten (a.a.). Då 

patienter och sjuksköterskor hade en bättre kommunikation resulterar detta i att patienten 

delgav mera information som annars eventuellt inte framkommer (Gerrish, 2001; Jones, 

2008). Vidare beskrev sjuksköterskorna i Gerrish (2001) studie att kommunikationsproblem 

resulterade i att de valde att informera övergripande. Det framkom även att sjuksköterskor 

upplevde det även vara en svårighet att ge det ”lilla extra” vid omvårdnad av patient då 

kommunikationsproblematik påträffades. Detta ansåg sjuksköterskor kunde resultera i att 

vården upplevdes som icke-tillfredsställande för patienten (a.a.). 

En deltagare i Nielsens och Birkelunds (2009) studie beskrev situationer med 

kommunikationsproblematik som ”irriterande”. Detta då kommunikationsproblematik 

upplevdes som tidskrävande i en miljö där tidsbrist redan förekom. Däremot säger 

sjuksköterskan även att hon behandlar alla patienter med samma respekt. Samtliga 

sjuksköterskor upplevde att språkbarriärer är mest förekommande hos äldre patienter (a.a.). 
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8.1.2 Icke-verbal kommunikationens påverkan i vårdrelationen 

I Lampleys et al. (2008) artikel beskriver sjuksköterskor ett flertal situationer, som på grund 

av kulturella olikheter om kroppsspråk försvårade vårdandet. Ett exempel var att en patient 

blev förolämpad då en sjuksköterska rörde vid patientens hand. I ett annat exempel beskriver 

en sjuksköterska att hon försökt skapa ögonkontakt med ett laotiskt barn. Detta barn ville 

dock inte få ögonkontakt med sjuksköterskan och tittade enbart bort åt ett annat håll. 

Sjuksköterskan fick därefter reda på att detta var ett sätt för patienten att visa respekt (a.a.). 

Inom den amerikansk-mexikanska kulturen visas respekt genom att inte ifrågasätta och 

visa medhåll. Detta resulterar i att patienter på grund av respekt till sjuksköterskan inte 

ifrågasatte information (Jones, 2008). I Skotts och Lundgrens (2009) artikel framkom det att 

sjuksköterskor upplevde att patienter med annan kulturell bakgrund oftast använder sig mer 

av kroppsspråket än svenskar. Detta utgjorde dock inget hinder i att förstå patienten (a.a.). 

 

8.1.2.1 Tolka och värdera patientens smärta 

Enligt en dansk studie av Nielsen och Birkeland (2009) upplevde sjuksköterskor att patienter 

med annan kultur än den inhemska danska kulturen uttryckte smärta olika. Sjuksköterskorna 

beskrev detta fenomen med ”ethnic pains”. Vidare beskrev Nielsen och Birkeland (2009) att 

sjuksköterskorna i studien upplevde en osäkerhet över vilken smärtnivå som patienten 

egentligen hade. Då sjuksköterskan misstänkte att patienten kan överdriva den egentliga 

fysiska smärtan då det ligger i patientens kultur att förstora upp känslor och upplevelser (a.a.). 

Även i Cortis (2004), Hultsjö och Hjelm (2005) och Høye och Severinsson (2010) studier 

beskrevs det att sjuksköterskor upplevde det svårt att värdera patienters egentliga smärtnivå. 

Detta då patienter ofta uttryckte känslor på ett mera dramatiskt sätt (a.a.). I Høye och 

Severinsson (2010) artikel beskrev sjuksköterskor problematiken som uppstod då de fick svårt 

att avgöra den egentliga smärtnivån. Det blev en svårighet att värdera hur stor dos av 

smärtstillande medicinering som egentligen behövdes administreras (a.a.).  

 

8.1.3 Användande av tolk 

8.1.3.1 Anhörig som tolk 

Enligt Nielsen och Birkelund (2009) uttryckte sjuksköterskor att det fanns brister gällande 

användandet av tolk. Det framkom att sjuksköterskor ibland använde patientens 

familjemedlemmar att agera tolk i situationer då det inte har funnits tid att beställa en tolk. 

Det framkom att anhörig som tolk användes i akuta situationer. Sjuksköterskorna var däremot 

medvetna om att detta äventyrade patientens integritet, då patienten eventuellt inte ville dela 

med sig om intima angelägenheter med den anhöriga (a.a.). Även i Gerrish (2001) artikel 
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upplevde sjuksköterskor att det var opassande att anhöriga och familj agerade som tolkar då 

samtalet kunde innehålla intim information (a.a.).  

Sjuksköterskor upplevde det vara riskfyllt att anhörig och vänner agerade som tolkar på 

grund av risken att informationen inte översattes fullständigt (Hultsjö & Hjelm, 2005). I en 

studie av Lampley et al. (2008) beskrevs en situation då anhöriga agerat som tolk och 

informationen från sjuksköterskan hade missförståtts. Konsekvensen av detta var att 

sjuksköterskan var tvungen att repetera information till patienten för att försäkra sig om att 

patienten uppfattat informationen korrekt (a.a.). Dessutom belyste sjuksköterskor 

problematiken då anhöriga inte var insatta i medicinska termer (Gerrish, 2001). 

Barn som agerade som tolk ansåg sjuksköterskor vara opassande då de är för unga för den 

uppgiften (Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). Sjuksköterskorna blev även tvungna att 

anpassa informationen till den språkliga nivå som passade barnet (Jones, 2008). Barn fick 

agera som tolk, trots att det ansågs som opassande. Detta på grund av att sjuksköterskorna 

menade att det blev mer ekonomiskt gynnsamt att använda anhöriga som tolkar, inklusive 

barn (Nielsen & Birkelund, 2009).  

 

8.1.3.2 Professionell tolk 

Det framkom att sjuksköterskor upplevde en osäkerhet om tolkar översatte informationen på 

ett korrekt sätt (Gerrish, 2001; Jones, 2008). Jones (2008) utvecklade detta påstående med att 

sjuksköterskor var osäkra på om tolken förstod de medicinska termerna korrekt. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att kontrollera om informationen var korrekt 

förstådd och översatt (a.a.). 

I Gerrish (2001) studie framkom det att sjuksköterskorna upplevde det svårt att skapa en 

god vårdrelation då det var en tredjeperson som medverkade, det vill säga tolken. 

Sjuksköterskorna upplevde även att patienten självmant föredrog att ta med sig släktingar som 

tolkade då professionella tolkarna ej ansågs vara tillräckligt pålitliga gällande sekretessfrågor 

(a.a.).  

Sjuksköterskor på en vårdcentral i England ansåg att tolkarna var opraktiska då de 

behövdes bokas upp två dagar innan ett patientbesök. Ofta var besöken brådskande och det 

fanns ej tid att invänta tolkar. Sjuksköterskorna visste inte i förväg hur bra engelska 

patienterna kunde och upplevde en omöjlighet att ha en tolk på fulltid, då tolkar inte kan 

uppfylla efterfrågan. Sjuksköterskorna var medvetna om att boka tolk med samma kön som 

patienten ifall det besöket berörde känsliga eller intima problem (Gerrish, 2009). 
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8.2 Kulturella skillnader som leder till konflikter 

8.2.1 Anhörigas delaktighet i patientens vård  

I en norsk studie beskrev Høye & Sverinsson (2010) om kulturella skillnader mellan 

inhemska norska familjer och familjer med annan kulturell bakgrund. Det framkom i studien 

att sjuksköterskor upplevde att det var mera förkommande att familjer med annan kulturell 

bakgrund i större utsträckning önskar medverka i vården med patienten. Vidare beskrevs även 

att sjuksköterskor tolkade att anhöriga till patienten upplevde det vara som en självklarhet att 

även de skulle vara lika involverade i vården av patienten (a.a.). I Jones (2008) samt Skott och 

Lundbergs (2009) studier framkom det även att sjuksköterskor upplevde att en del patienter 

var väldigt familjeorienterade och att de hade många anhöriga som var involverade i 

patientens vård (a.a.).  

Ett flertal sjuksköterskor i Skotts och Lundberg (2009) studie uppskattade att anhöriga tog 

del i patienternas vård. Dock ansåg somliga sjuksköterskor att det var tidkrävande att 

informera alla anhöriga om patientens tillstånd. Dessutom kunde det vara en svårighet att ta 

hänsyn till samtliga önskemål som många anhöriga hade angående vård och behandling. 

Sjuksköterskor upplevde även att anhöriga kunde i större omfattning än patienten vara 

involverade i vården. Detta kunde resultera i att patienten blev passiv i sin egen vård och mer 

beroende av andra. I somliga fall fick sjuksköterskor inte tillåtelse av anhöriga att tala med 

patienten om dennes sjukdomstillstånd (a.a.).  

 

8.2.2 Genusaspekter i kultursammanhang 

Sjuksköterskor i Høye och Severinsson (2010) studie belyste att det förekom tydligt skillnader 

i genusroller i samband med patienter med annan kulturell bakgrund. De muslimska kvinnor 

har en tradition att först när kvinnorna har tagit på sig sjalen för att täcka sitt hår kan dörren 

till undersökningsrummet öppnas (a.a.). I en annan situation beskrev sjuksköterskor att 

information som berörde patienten först skulle genomgås via maken i familjen. 

Sjuksköterskor upplevde att maken hade en ställning som familjens överhuvud och hade en 

bestämmande roll (Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 2010). Det framkom i Høye 

och Severinsson (2010) studie att detta försvårade arbetet för sjuksköterskan att skapa en 

direkt kommunikation och vårdrelation med patienten (a.a.). 

En sjuksköterska beskrev en situation där en manlig patients intima kroppsdel skulle 

undersökas. På grund av manens kulturella bakgrund menade patienten att han endast kunde 

bli undersökt av en manlig sjukvårdare. Detta resulterade i att en manlig kollega till 

sjuksköterskan fick genomföra undersökningen (Lampley et al., 2008.). Även i Cortis (2004) 
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och Hultsjö och Hjelms (2005) studier framkom att patienter önskade att bli vårdade av 

sjukvårdare med samma kön som patienten.  

 

8.3 Kulturkrockar med sjukhusets regler 

Høye och Severinsson (2010) beskrev i ett exempel på hur kulturella normer kan krocka med 

sjukhusets bestämmelser. I studien beskrevs att sjuksköterskor upplevde det som respektlöst 

att för många anhöriga och vänner till patienten kom på besök. Sjuksköterskorna upplevde 

detta svårt att hantera (a.a.). Detta framkom även i Cortis (2004), Hultsjö och Hjelms (2005) 

och Nielsen och Birkelands (2009) studier. När många anhöriga var involverade i patientens 

situation blev detta ett problem på avdelningen. Sjukvårdspersonal hade svårt att komma fram 

i lokalerna då de blockerade sjukhuskorridorer (Hultström & Hjelm 2005). Klagomål med 

störande ljud från andra patienter kunde uppstå. Samtidigt beskrevs att en sjuksköterska 

försökte kompromissa med patienten och dess anhöriga för att tillfredställa andra patienters 

önskningar. Sjuksköterskan försökte göra detta genom att dessa patienter och anhöriga skulle 

socialisera i ett besöksrum (Cortis, 2004). Sjuksköterskor beskrev att patienter önskade ha 

sina anhöriga i sin närhet då detta var bidragande för tillfrisknandet (Nielsen & Birkelund, 

2009).  

I Lampleys et al. (2008) studie beskrev flera sjuksköterskor situationer som upplevdes 

besvärliga där sjukhusets policy inte är kongruenta med patientens kulturella behov. I ett 

exempel beskrev sjuksköterskorna att en patient innan operation hade kontaminerats. En 

religiös ritual hade gjorts strax innan operation, detta resulterade i att operationen fick ställas 

in. Vidare beskrev sjuksköterskor att på grund av religiösa anledningar önskade patienter 

levande ljus och frukt placerade bakom dörrar som ett sätt att fösa undan onda andar (a.a.). 

 

8.4 Sjuksköterskans förhållningsätt  

Det är av stor vikt att utveckla förmåga att se patienterna som individer som skall behandlas 

och vårdas unikt (Labuns, 2001). Den kulturella upptäckt som sjuksköterskorna i Labuns 

(2001) studie gjort var att de vidgade sina vyer inom det transkulturella vårdandet. Till en 

början ansåg sjuksköterskorna som ej vårdat vietnamesiska patienter tidigare, att den 

vietnamesiska kulturen inte skiljde sig mycket från andra sydöst asiaters kulturer. Samtidigt 

upplevde sjuksköterskorna att det fanns kulturella skillnader mellan de själv och de 

vietnamesiska patienterna. Då sjuksköterskorna vårdat vietnamesiska patienter under en 

längre period lärde de sig mer om den vietnamesiska kulturen. Därmed upptäckte 

sjuksköterskorna att det fanns skillnader mellan olika kulturer i Sydöstra Asien (a.a.).  
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En del sjuksköterskor fann det svårt att se individens hälsa och behov vid vårdandet av en 

vietnamesisk patient. Detta på grund utav att de såg den vietnamesiske patienten som en del 

av en kulturell grupp. Sjuksköterskor uttryckte att det var svårt att separera individen från 

kulturen och skapade då generaliserande bilder och stereotypa idéer av patienterna (a.a.). 

I Skotts och Lundgrens (2009) studie beskrevs att då två människor från olika kulturer 

möts och har en öppenhet gentemot mångfald, kan de lära sig mycket utav varandra. 

Fördomar och stereotyper idéer om andra människor och kulturer minskades. En del 

sjuksköterskor erkände att de själva haft fördomar mot okända kulturer. Dessa fördomar 

försvann när de hade lärt sig mer om kulturen (a.a.). Även i Cortis (2004) studie framkom det 

att det fanns fördomar gentemot muslimska kulturen. Sjuksköterskorna hade en 

generaliserande bild av traditioner och ritualer inom kulturen (a.a.).  

 

8.5 Brist i kulturell kompetens i vårdandet.  

I en situation serverade en sjuksköterska griskött till en patient som av religiösa skäl ej 

förtärde detta. Sjuksköterskans okunskap om patientens kultur resulterade i att patientens 

familj blev upprörda och fientliga då de upplevde sig kränkta (Lampley et. al., 2008).  I Jones 

(2008) studie framkom att vårdpersonal hade otillräckliga kunskaper om den mexikanska 

kulturen samt att språkbarriärer var ett övergripande problem i vård av amerikansk-

mexikanska patienter. Vårdpersonal utbildades i spanska för att förbättra kommunikation 

mellan sjuksköterskor och patienter (a.a.). I Cortis (2004) studie framkom det även att 

sjuksköterskorna hade bristande kulturella kunskaper. Exempel på detta var då majoriteten av 

sjuksköterskorna inte hade kunskap om att det pakistanska samhället är muslimskt. Det fanns 

även kunskapsbrister om islam och hur sjuksköterskorna ska visa hänsyn till kulturella behov 

(Cortis, 2004). 

 

9 Diskussion 

I diskussionen innefattar en resultatdiskussion samt metoddiskussion. Författarna diskuterar 

då utvalda teman från resultatet samt metoden under arbetets gång. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att utifrån sjuksköterskors upplevelser identifiera de faktorer som 

påverkar vårdrelationen när patienten och anhöriga har annan kulturell bakgrund. I 

resultatdiskussionen kommer författarna att beskriva de mest övergripande teman som 

framkom i resultatet, samt sammankoppla det med den teoretiska utgångspunkt som avsattes 

för arbetet. De olika ämnena som kommer att diskuteras är kommunikationsproblematik, 
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problematiken kring tolkar, sjuksköterskors förhållningssätt, kulturkrockar med sjukhusets 

regler samt sjuksköterskans bedömnings av patientens smärta.  

 

9.2.1 Kommunikationsproblematik.  

I resultatet från denna uppsats framkom det att kommunikationsproblematiken är den mest 

övergripande hindret för att skapa en god vårdrelation med patienten. I Patientsäkerhetslagen 

(2010:659, kap 6 §6) står att den person som är ansvarig för patientens hälso- och sjukvård är 

även ansvarig att patient får individuellt anpassad information som rör hälsotillstånd, 

undersökning och vård för patienten. Författarna vill belysa, med stöd av 

patientsäkerhetslagen, vikten av god kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Även i 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2005) beskrivs det att 

sjuksköterskan skall ansvara för att patienten förstår viktig informationen som sjuksköterskan 

förmedlar (a.a.). Kan sjuksköterskan inte kommunicera med patienten på grund av 

kommunikationsproblematik eller språkbarriärer kan det bli svårt att kunna ansvara för att all 

information når fram till patienten. Det blir då en utmaning för sjuksköterskan att leva upp till 

lagen och kompetensbeskrivningen. 

Kommunikationen är en viktig faktor inom den transkulturella omvårdnadsteorin. För att 

kunna tillämpa god vård till patienter behövs kunskap om olika kulturers verbala och icke-

verbala kommunikation. Då språkbarriärer finns får sjuksköterskorna försöka kommunicera 

med kroppsspråk. Det är betydelsefullt att förstå hur kroppsspråk uttrycks beroende på kultur 

(Leininger & McFarland, 2002). Författarna anser att transkulturella kommunikationen är en 

utmaning för sjuksköterskor. Detta då det kan vara svårt att lära sig kulturella uttryck inom 

verbal och icke-verbal kommunikation, då det finns en mångfald av kulturer.  

Jirwe (2008) beskriver att då sjuksköterskan inte talar samma språk som patienten skapas 

frustration hos båda parter. Tålamod är en givande egenskap att försöka förstå en patient då 

det föreligger språkbarriär. Om sjuksköterskan tar sig tid att försöka se en helhet av patienten 

kan detta underlätta att förstå och kommunicera med patienten (Jirwe, 2008). Författarna har 

från egna erfarenheter upplevt att tidsbrist är ett förekommande problem inom sjukvården. 

Trotts tidsbrist är det en fördel att sjuksköterskan har tålamod. Språkbarriärer kan vara 

påfrestande för sjuksköterskan då de ej har möjlighet att ge dessa patienter den tid som de 

behöver för att kunna uttrycka sina behov. Dessa situationer kan upplevas frustrerande då 

sjuksköterskorna önskar bemöta alla patienter med samma förutsättningar.  
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9.2.2 Professionell tolk  

I uppsatsens resultat framgick att det fanns negativa aspekter i användandet av professionella 

tolkar. Pugh och Vetere (2009) beskrev i sin studie att tolkar kan påverka vårdrelationen 

negativt. Sjuksköterskor upplevde en oro för att förändringar av patienternas dialog skulle ske 

under översättning av tolk. Vid översättning föreligger en risk att kvalitativ och empatisk 

information från patienten kan förändras samt förloras på grund av svårigheten att översätta 

ett språk ordagrant. Sjuksköterskor var dock medveta om att det är en svårighet att översätta 

ett språk till ett annat ordagrant, även för professionella tolkar (a.a.).  

En annan problematik var att tolkarna kunde förvränga informationen som patienten 

beskrev utifrån hur tolken själv uppfattade den. Detta ledde till att sjuksköterskorna förlorade 

fokuset på att känna empatin med patienten och koncentrerade istället på att utvärdera tolkens 

riktighet av översättningen (Pugh & Vetere, 2009). I den transkulturella omvårdnadsteorin 

belyses även problemet då tolkar kan göra egna tolkningar av vad patienten vill förmedla. Det 

poängteras även att tolken bör vara införstådd i patientens språk samt kultur. Om någon term 

känns osäker under tolkningen bör termerna skrivas ned och diskuteras. Vidare beskrivs att 

sjuksköterskan alltid bör samtala med tolken efteråt. Detta då de kan ge återkoppling och 

diskutera om något varit oklart under tolkningen. Vidare beskrivs att sjuksköterskor bör 

insistera tolkar på att de skall översätta exakt det patienten vill förmedla (Leininger & 

McFarland (2002). 

I uppsatsens resultat beskrevs att sjuksköterskor ska använda tolk utifrån patientens önskan 

gällande kön. Då det kan föreligga kulturella aspekter i bakgrunden. Detta bekräftas av den 

transkulturella omvårdnadsteorin. Sjuksköterskan ska alltid ta hänsyn till patienters kulturella 

värderingar vid användandet av tolk. Då patienter nekar en tolk på grund utav motsatt kön 

skall detta respekteras (Leininger & McFarland, 2002).  

Författarna har i uppsatsen redovisat att det finns både för- och nackdelar med 

professionell tolk. Författarna upplever att en indirekt dialog, via en professionell tolk, kan 

innebära att sjuksköterskan inte uppfattar signaler och uttryck. Information kan manipuleras 

och förvrängas vid översättning av tolk.  

Det är vanligt förekommande att sjuksköterskor väljer att inte kommunicera med hjälp av 

tolkar då det leder till en extra utgift för avdelningen (Jirwe, 2008). Detta framkommer även i 

resultatet. Författarna misstänker att bortprioriteringar av tolk kan innebära en kortsiktig 

ekonomisk lösning. Ur ett långsiktigt perspektiv kan det medföra mer omfattande ekonomiska 

förluster samt resultera i sämre vård för patienter. Då tolk ej används och missförstånd 

uppstår finns risk att patienten felmedicinernas eller uppfattar behandlingar på ett felaktigt 

sätt. 
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9.2.3 Anhörig som tolk 

Det framkom i uppsatsens resultat att anhöriga agerar som tolkar i stor utsträckning. Hanssen 

(2007) styrker detta påstående (a.a.). Anhöriga reagerar olika då de erbjuds att agera som tolk. 

Oftast upplever anhöriga detta som något positivt. Däremot förekommer det situationer då 

anhöriga väljer bort att agera som tolk (Jirwe, 2008). Anhöriga kan ibland även insisterar på 

att agera tolk. Detta beror på att de anser att de vill och kan hantera situationen, samt att de 

inte vill att en utomstående skall bli involverad i patientens vård (Hanssen, 2007).   

Hanssen (2007) anser att anhörig inte bör vara ett förstahandsval då en tolk behövs. 

Anhöriga bör endast agera som tolk då professionell tolk ej finns tillgänglig (a.a.). Detta 

medhåller författarna, samtidigt som författarna vill belysa patientens autonomi. Dock är varje 

situation unik och därmed tas hänsyn till situationen samt patientens relation till den anhöriga. 

Författarna anser dock att minderåriga barn aldrig skall behöva agera som tolk. De tar då på 

sig ett ansvar som de ej är mogna och lämpade för. Detta påstående bekräftar även Hanssen 

(2007), Leininger och McFarland (2002). Den transkulturella omvårdnadsteorin belyser att 

det inte är lämpligt att barn agerar som tolk då för ung ålder kan innebära att barnet inte är 

införstådd i de medicinska termerna och därmed kan missförstånd uppstå (Leininger & 

McFarland, 2002). Dock kan barn agera som tolk om det är en extrem situation patienten 

befinner sig i (Hanssen, 2007).  

Författarna har själva varit i situationer då anhörig agerat som tolk och anser att det är 

egendomligt att vårdpersonal förlitar sig på anhörigtolkar i den utsträckning som det görs. 

Detta då sjuksköterskor inte är medvetna om kvalitén på översättningen, samt om vad som 

tolken väljer att översätta och inte. Författarna har själva varit med om situationer då anhöriga 

ej velat översätta det vårdare har velat förmedla till patienten. Detta för att de vill ”skydda” 

patienten från ”jobbig” information. Utifrån dessa aspekter kan det föreligga att vården ej blir 

säker. Hanssen (2007) belyser att sjuksköterskor gör detta för att det är ett enkelt sätt att lösa 

situationen då språkbarriär finns (a.a.).  

 

9.2.4 Tolka och värdera patientens smärta 

I uppsatsens resultat beskrev sjuksköterskor problematiken med att bedöma patientens 

egentliga smärtnivå då det fanns misstanke att den var kulturellt betingad. Barbosa da Silva 

och Ljungquist (2003) beskriver hur den icke-verbala kommunikationen tycks vara bundet till 

kulturen. För att kunna tolka kroppsspråk måste vårdaren ha kunskap om kulturens 

kommunikationskoder annars föreligger en risk att feltolkningar sker (a.a.).  
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Människan använder sig av sin egen kultur som referens- eller tolkningsram för att kunna 

tolka och förstå varandras verklighetsuppfattning. Desto större kulturella skillnader mellan 

patient och vårdare desto större blir missförstånden mellan parterna (Barbosa da Silva & 

Ljungquist, 2003). Leininger och McFarland (2002) menar att inom den transkulturella 

omvårdnadsteorin bör sjuksköterskan ha kunskap om patienters kulturella uttryckt och 

kroppsspråk. Detta för att göra korrekta tolkningar och bedömningar av patientens vårdbehov 

(a.a.).  

Utifrån detta drar författarna slutsatsen att det är viktigt att sjuksköterskan har en kulturell 

kompetens om kulturers likheter och olikheter. Författarna ser även en fara om 

sjuksköterskans förhållningssätt är allt för generaliserande och grupporienterad. Detta med 

stöd av Helman (2007) som beskriver att smärtan inte bara utgår från gruppens kulturella 

mönster utan även från den egna individens erfarenheter samt erfarenheter inom kärnfamiljen 

(a.a.).  

Författarna har varit med om en situation då en patient larmade SOS-alarm på grund av 

omfattande huvudvärk. Detta ledde till att ambulans skickades till platsen och patienten fördes 

till akutmottagningen och där konstaterades det att patienten fått öroninflammation. Då 

patienten kontaktat SOS-alarm beskrevs patientens tillstånd och symptom vara en allvarligare 

diagnos som hjärnhinneblödning. Detta på grund av att patienten utryckte sitt tillstånd vara 

väldigt smärtpåverkat. Detta är ett exempel som tyder på att smärta kan vara kulturellt 

betingat. Om patienten hade kunnat uttrycka sig mer specifikt hade det ej behövt använda de 

akuta åtgärderna. Konsekvensen av denna situation har även en ekonomisk aspekt, då 

akutsjukvård är dyrare för samhället än primärsjukvården. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, 1982:763) är det lagstadgat att ge individanpassad vård och därmed en skyldighet för 

sjuksköterskan (a.a.). Författarna förmodar att det är viktigt att sjuksköterskan bör förstå 

patienten dels i ett större grupporienterat kulturperspektiv och dels hos den egna individen. 

Författarna antar dock att smärtupplevelsen är relativ och inte enbart behöver vara kulturellt 

betingat. Därmed att det är extra viktigt att sjuksköterskan inte blandar in egna personliga 

fördomar och generaliseringar om hur smärta uttrycks i andra kulturer.  

 

9.2.5 Kulturkrockar med sjukhusets regler 

Maare (2002) belyser vikten av att värna om patienters kulturella bakgrund. Det har ett stort 

värde för patienten att inte tappa sitt ursprung då detta resulterar i en känsla av tomhet och 

vilsenhet (a.a.). Inom den transkulturella omvårdnadsteorin framkommer det att beroende på 

om patientens sjukdom är religiöst- eller kulturellt betingad påverkar detta vårdandet. 

Patienter kan dels vilja bli vårdade utifrån den västerländska medicinska vetenskapen, dels 
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genom en traditionell medicinsk tro. Trots att sjukvården arbetar utifrån den medicinska 

vetenskapen som grundar sig på forskning måste en sjuksköterska som vårdar utifrån en 

transkulturell omvårdnadsteori ta hänsyn till att patienten kan föredra att bli vårdade utifrån 

sin tro och sina värderingar (Leininger & McFarland, 2002). I ett exempel från uppsatsens 

resultat då patienten på grund av en religiös ritual innan operation kontaminerades och kunde 

därmed inte opereras. Detta är enligt författarna ett tydligt exempel som beskriver de 

kulturella skillnaderna som råder mellan den medicinska och den religiösa världen. Även 

Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) skriver att det förekommer kulturella skillnader då 

patienter har religiös anknytning till hälsa och sjukdom. En del patienter anser att bakgrunden 

till att en människa blir sjuk kan ligga till grund för onda andar eller en Gud. Därför menar 

Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) att dessa patienter inte endast ska behandlas utifrån 

rent biomedicinska metoder utan även utifrån en kulturell-religiös synvinkel (a.a.) 

Författarna upplever att i en del situationer kan det vara svårt att tillfredställa både 

patientens önskningar och sjukvårdens regler. Detta är ett etiskt dilemma som både 

sjuksköterskan och sjukvården kan ställas inför. Beroende på situation kan sjuksköterskan 

tillfredställa kulturella behov, dock om det är förenligt med sjukvårdens regler och normer 

samt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Enligt Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) är 

den största kulturkonfrontationen som tycks uppstå den då patienten med annan kulturell 

bakgrund upplever sig ha rätten att utöva sin kultur i det nya landet. Samtidigt upplever 

vårdpersonalen sig rätten att utöva sjukvården utifrån den svenska kulturen (a.a.). Författarna 

insisterar att det är viktigt att värna om de kulturella behoven. I uppsatsens resultat 

redovisades en annan situation där de kulturella behoven inte alltid går att tillfredställa. 

Exempelvis då en väldigt stor grupp anhöriga besöker en patient. Sjukhuset är inte anpassat 

för att kunna ta emot många anhöriga samtidigt. Det blir rörigt och högljutt samt att detta 

anses respektlöst mot andra patienter. Författarna upplever att det är ett svårt problem och 

önskvärt vore om båda parter kunde kompromissa. Samtidigt måste sjuksköterskan följa 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och ej överskrida lagen för att tillfredställa de 

kulturella behoven. Detta är en skyldighet för sjuksköterskan.  

 

9.2.6 Sjuksköterskans förhållningssätt  

I uppsatsens resultat framkom att det förekom generaliseringar bland sjuksköterskor gentemot 

patienter. Det finns beskrivningar att det förekommer stereotypa idéer och generaliseringar av 

patienter. Detta sker på grund av att sjuksköterskan inte medveten om kulturella variationer 

samt inte har en förståelse för andra kulturer. Då sjuksköterskan har detta förhållningssätt till 
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andra kulturer resulterar det i att patientens kulturella behov inte tillfredställs (Leininger & 

McFarland, 2002). 

Det kan förekomma attityder och förhållningssätt hos sjuksköterskor som har en rasistisk 

och diskriminerande prägel mot minoritetsgrupper. På grund av okunskap och brist på 

förståelse skapas rasism, diskriminering, fördomar och stereotyper (Leininger & McFarland, 

2002). Hanssen (2007) beskriver att särbehandling inte räknas som diskriminering. 

Särbehandling av patient kan ibland vara lämpligt, beroende på vilken situation 

sjuksköterskan befinner sig i. Sjuksköterskor kan särbehandla patienter på ett positivt sätt om 

man då värnar om patienternas traditionella kulturer och levnadsvillkor (a.a.).  

Sjuksköterskor kan riskera att implementera kulturella införanden, vilket innebär att 

sjuksköterskan försöker att förändra och manipulera andra människors kulturer och 

värderingar till vad sjuksköterskan själv tycker är det rätta. Detta är oetiskt mot patienten 

(Leininger & McFarland, 2002). 

I en artikel av Van-Herk, Smith och Andrew (2011) beskrevs en minoritetsgrupp i Canada, 

de aboriginska kvinnorna. Denna grupp i samhället har historiskt ansetts vara dåliga mödrar 

enligt det västerländska samhällets värderingar och normer. Då samhällets värderingar och 

normer integreras till sjukvården resulterar detta i att kvinnorna fick sämre vård. Kvinnorna 

upplevde sig inte bli bemötta med respekt samt missförstådda av sjukvårdspersonalen. 

Kvinnorna upplevde att sjukvårdare hade en paternalistisk attityd mot kvinnorna i deras roll 

som mödrar. Detta fenomen beskrivs i artikeln som intersektionalitet. I artikeln yttrar sig 

fenomenet genom att sjukvårdarna använde sig av sin maktposition. Vårdarna utövade och 

missbrukade sin makt i förhållande till de aboriginska kvinnorna. Då sjukvårdarna upplevde 

att dessa kvinnors kultur inte överensstämde med deras hade de bristande förståelse. 

Sjukvårdarna gjorde försök att manipulera kvinnorna till att ändra sina kulturella värderingar 

så som de själva ansåg vara rätt (a.a.). Wiklund (2003) beskriver även att sjuksköterska 

befinner sig i en maktposition. Om sjuksköterskan missbrukar makten kan detta leda till att 

vårdrelationen och patientens hälsoprocess påverkas negativt (a.a.). Författarna medhåller att 

det kan förekomma att sjuksköterskor utnyttjar sin maktposition i samband med bemötandet 

med patienter. Vilket förhållningssätt och värderingar som sjuksköterskan har i bakgrunden 

tycks ha stor inverkan på vårdandet upplever författarna. En sjuksköterska med fördomar och 

stereotypa idéer kan bemöta patienter på ett felaktigt och respektlöst sett. Detta kan därmed 

leda till att patienter inte får en god och rättvis vård. 

Hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) mål är att hela befolkningen skall få vård på lika 

villkor. ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet” (1982:763 § 2 ). Även International Council of Nurses (ICN, 2008) 
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beskriver att villkoren för vård skall vara lika för alla människor. ”I vårdens natur ligger 

respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, till värdighet och till att 

behandlas med respekt.” (ICN, 2008, sid. 3). Resultatet i uppsatsen tyder på att 

sjuksköterskans förhållningssätt kan leda till generalisering av patienter och kan även 

innefatta rasistiska drag hos sjuksköterskor. Författarna anser med stöd av angivna lagar och 

etiska koder att detta inte ett acceptabelt förhållningssätt hos sjuksköterskan. 

 

9.2 Metoddiskussion 

Uppsatsen har baserats på både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Författarna har till en 

början haft en öppen inställning till sökandet av artiklar. Ett flertal synonymord till 

transkulturell omvårdnad har använts i sökandet.  Då det valda ämnesområdet har varit brett 

till en början har det ej varit svårigheter att söka efter artiklar. Författarna anser att detta är ett 

bra sätt att gå tillväga för att fynda relevanta artiklar. De breda sökningsresultaten har 

resulterat i att det funnits stort utbud på artiklar. Därefter har författarna kunnat välja artiklar 

som varit mest betydelsefulla och av god kvalité för uppsatsens syfte. Under studiens process 

har författarna haft ett källkritiskt förhållningssätt. Enligt Friberg (2006) innebär ett 

källkritiskt förhållningsätt att författarna resonerar och är kritiskt till de texter som valts ut 

samt till varför artiklar och litteratur valdes.   

Under sökningens gång upptäcktes att de flesta artiklar inom transkulturell omvårdnad 

oftast hade perspektiv utifrån sjuksköterskestudenter eller sjuksköterskor. Författarna valde att 

begränsa studien till att enbart fokusera på sjuksköterskans upplevelser. Då författarnas 

ämnesområde fokuserar på sjuksköterskans upplevelser har kvalitativa artiklar uppskattas. 

Detta då artiklar med öppna frågor har en mer utförlig beskrivning om sjuksköterskans 

upplevelser och erfarenheter än kvantitativa artiklar. Dock anser författarna att kvantitativa 

studier också är angelägna för att få en övergripande bild över ämnesområdet. 

Samtliga artiklar har varit skriva på engelska vilket kan ha varit problematiskt vid 

översättningen. Begrepp på engelska kan ibland ha en mängd olika betydelser på svenska. 

Författarna är fullt medveta om detta problem och har i några sammanhang i texten valt att 

även skriva ut det engelska ordet. Detta för att ej förvränga det engelska ordets betydelse.  

Målet med uppsatsen var att försöka fokusera på den svenska sjukvården. Dock fanns det 

ej tillräckligt med relevanta och betydelsefulla artiklar från enbart Sverige. Därför valde 

författarna att även att använda sig av artiklar från andra länder. Sammanlagt användes nio 

artiklar ut till resultatet varav fyra var från Norden och två av dessa var svenska artiklar. De 

resterande artiklarna var från USA samt England. De artiklar som ej var från Sverige hade 

övergripande samma problematik som artiklar som är utförda i en svensk vårdkontext.  
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Författarna har valt att fokusera på flertalet vårdkontext där sjuksköterskan finns 

representerad. Även artiklar med sjuksköterskor med vidareutbildning har valts, därför finns 

även artiklar med barnmorskor, distriktsjuksköterskor samt intensivvårdssjuksköterskor. Detta 

gjorde att författarna fick en mer övergripande bild av hur transkulturell omvårdnad ser ut 

oavsett vilken vårdenhet sjuksköterskorna befann sig på.  

Det har varit tidskrävande att analysera samtliga artiklar. Till en början läste författarna 

igenom artiklarna individuellt för att sedan diskutera och reflektera om båda hade uppfattat 

resultatet likvärdigt. Därefter började författarna kategorisera upp olika rubriker till resultatet 

och då användes Fribergs (2004) dataanalysmetod. Ett flertal valda artiklar har haft flera 

återkommande teman i sina studier. Där av har det varit inte varit någon svårighet att få fram 

övergripande rubriker till arbetet.  

 

9.3 Konklusion 

Från uppsatsens resultat var det mest övergripande hindret för att skapa god vårdrelation 

kommunikationsproblematik och språkbarriärer. Det är viktigt att tänka på vilka 

konsekvenser vården kan leda till då det finns brister i kommunikationen. Tolkar berörde en 

stor del av uppsatsen. Tolkar kan vara en tillgång för sjuksköterskan men är samtidigt inte 

problemfritt. Då sjuksköterskan visar kulturell kompetens mot andra kulturer leder detta till 

bättre vård för patienten. Patienter med annan kulturell bakgrund har rätt till att vårdas med 

samma respekt som alla patienter. Framtida forskning kan göras utifrån patientperspektivet, 

då det ej fanns många studier från detta perspektiv. Det är intresserat och även viktigt att veta 

hur patienter upplever transkulturella möten för att därmed få en helhetsbild. 
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL plus 

with Full Text 

Transcultural, 

care, relationship 

59 17, 39 

CINAHL plus 

with Full Text 

Meeting minority 

ethnic patients  

11 1 

 

CINAHL plus 

with Full Text 

Ethnic minority, 

patient 

compliance, 

nursing 

7 6 

CINAHL plus 

with Full Text 

Cultural nursing, 

barrier 

27 11, 12 

CINAHL plus 

with Full Text 

Transcultural 

nursing, Sweden 

30 6 

CINAHL plus 

with Full Text  

Cultural 

competence, 

attitudes nursing, 

cultural 

background 

28 1, 6, 16, 28 

CINAHL plus 

with Full Text 

Multicultural 

nursing 

237 115 

CINAHL plus 

with Full Text 

Migration health 

sweden 

44 12 

Cinahl plus with 

Full Text 

Cultural Sweden 269 47 

Cinahl plus with 

Full Text 

Intersectionality 

cultural  

10 3 

Cinal plus with 

Full Text 

interpreter culture 120 34 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Cortis, J. D. Meeting the needs 

of minority ethnic 

patients 

 

 

2004, England, Journal 

of Advanced Nursing, 

Studiens syfte var att 

undersöka hur sjuksköterskor 

upplever att vårda patienter 

med pakistansk bakgrund.  

 

Detta var en kvalitativ studie 

med 30 stycken sjuksköterskor 

som intervjuades. Intervjuerna 

var semi-strukturerade.  

Resultatet presenteras i fyra olika teman. 

Första temat handlar om förståelse för kultur 

och andlighet. Andra temat handlade om hur 

mycket kunskap deltagarna hade om det 

pakistanska samhället. Det tredje temat 

handlade om omvårdnadens utmaningar och 

underskott. 

Gerrish, K. The nature and 

effect of 

communication 

difficulties arising 

from interactions 

between district 

nurses and south 

Asian patients and 

their carers 

 

2001, England, Journal 

of Advanced Nursing 

Syftet med denna studie var 

att undersöka 

kommunikations 

problematiken mellan 

distriktssköterskor och 

patienter från Sydasien. 

Etnografisk fallstudie 

tillämpades.  Observation av 

22 sjuksköterskor gjordes samt 

djupintervjuer på utvalda 

sjuksköterskor.  

I resultatet tog författaren upp olika problem 

som kan uppstå när sjuksköterskor använder 

sig utav anhöriga som tolkar samt 

professionella tolkar. Sjuksköterskorna i 

artikeln kom fram till att det är svårt att skapa 

en bra vårdrelation med patienterna när en 

tredje person är med.  

Hultsjö, S., &  

Hjelm, K. 

 

Immigrants in 

emergency care: 

Swedish health 

care staff’s 

experience  

2005, Sverige, 

International Council 

Of Nurses 

Syftet är att beskriva 

upplevelser och problem om 

uppstår med asylsökande 

patienter inom somatisk- och 

psykiatrisk akutsjukvård. 

Kvalitativ explorativ studie. 22 

kvinnliga och 13 manliga 

sjuksköterskor och 

undersköterskor intervjuades.  

På samtliga avdelningar upptäcktes 

svårigheter att vårda asylsökande patienter. De 

kulturella olikheterna kring beteenden och 

utryck problematiseras. Anhörigas påverkan 

av patientens vård och patienternas 

genusaspekter belys. Språkbarriärer 

problematiseras samt att grannar och anhöriga 

inte är tillförlitliga som tolkar.  

Høye, S., & 

Sverinsson, E. 

 

  

Professional and 

cultural conflicts 

for intensive care 

nurses 

2010, Norway, Journal 

Of Advanced Nursing 

Syftet är att undersöka 

intensivvårds sjuksköterskor 

upplevelser av konflikter vid 

kulturella krockar med 

anhöriga.  

Kvalitativ, deskriptiv och 

explorativ studie. 16 

sjuksköterskor intervjuades 

som arbetade på en 

intensivvårdsavdelning i 

Norge.   

Resultatet i studien delades in i tre olika 

teman. Första temat handlar om anhörigas 

delaktighet i patientens vård. Andra temat är 

uppfattningar och attityder om hur information 

till patienter skall ges ut och handskas. Tredje 

temat tar upp belyser kulturella behov som 

krockar med sjukhusets regler 

Jones, S. M.  Emergency 2008, USA, Journal of Syftet med studien var att Kvalitativ studie. Fem icke- Det mest övergripande hindret var 
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 Nurses´Caring 

Experiences With 

Mexican 

American Patients 

Emergency Nursing förstå akutsjuksköterskornas 

upplevelser när de vårdar 

amerikanska mexikanska 

patienter. 

spansktalande 

akutsjuksköterskor 

intervjuades.   

 

 

 

språkbarriärer. Då språkbarriär finns kan det 

uppstå missförstånd och noggrannheten kan 

försämras. Negativa konsekvenser av anhöriga 

och barn som tolkar tas upp. Språkbarriärer 

leder till mindre tillit och förtroende i 

vårdrelationen. Sjuksköterskorna har bristande 

kunskaper om den amerikansk-mexikanska 

kulturen.  

Labun, E. Cultural discovery 

in nursing practice 

with Vietnamese 

clients.  

2001, USA, Journal of 

Advanced Nursing  

Syftet var att at reda på vad 

sjuksköterskor från 

Nordamerika lärde sig utav 

att arbeta med vietnamesiska 

patienter.  

En kvalitativ studie tillämpades 

och 27 sjuksköterskor 

intervjuades. Sjuksköterskorna 

jobbade inom akutsjukvård.  

Sjuksköterskorna lärde sig att se de 

vietnamesiska patienterna som individer 

istället för en grupp av annan kultur. Men de 

lärda sig även mycket om den vietnamesiska 

kulturen och hur de ser på hälsa.  

Lampley, T., 

Little, K., Beck-

Little, R., & Xu, 

Y. 

 

  

Cultural 

Competence of 

North Carolina 

Nurses 

2008, USA, Home 

Health Care 

Management & Practice 

Syftet var att undersöka 

vilken kulturell kompetens 

sjuksköterskor i North 

Carolina besatt. 

Kvantitativ deskriptiv studie 

med beskrivande statistik. 

Sammanlagt intervjuades 66 

sjuksköterskor.   

 Sjuksköterskorna upplevde oro vid 

språkbarriärer då information kan feltolkas 

med risk att patienten uppfattar behandling 

felaktigt. Vårdandet kunde kompliceras på 

grund av religiösa ritualer som stred mot 

sjukvårdens rutiner.  

Olika syn på hälsa påverkar hur vårdandet 

utseende och förväntningar på patienter och 

sjukvårdare. 

Sjuksköterskor upplevde det svårt att förstå 

vad patienten uttryckte med kroppsspråket.  

 

Nielsen, B., &  

Birkelund, R. 

 

Minority ethnic 

patients in the 

Danish healthcare 

system – a 

qualitative study 

of 

nurses´experiences 

when meeting 

minority ethnic 

patients 

2009, Danmark, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Syftet med studien var att 

undersöka sjuksköterskornas 

upplevelser när de vårdar 

patienter av etnisk minoritet. 

Detta var en kvalitativ studie 

med en explorativ och 

deskriptiv fenomenologisk 

analys. Datainsamlingen 

gjordes med hjälp av intervjuer 

och observationer. Sammanlagt 

var det fyra sjuksköterskor som 

deltog i studien. 

Resultatet av analysen delades in i tre 

kategorier. Dessa var: Difficulties in 

communications, Ethnic pains and Ethnic food 

och culture and community. Det största 

problemet att möta etniska minoriteter är 

kommunikationsproblematiken. 

Skott, C., & 

Lundgren, S. 

Complexity and 

contradiction: 

home 

2009, Sverige, Nursing 

Inquiry 

Syftet var att ta reda på hur 

sjuksköterskor upplever att 

vårda patienter med annan 

Kvalitativ studie med 

hermeneutiskt perspektiv. Fem 

sjuksköterskor inom 

Sjuksköterskorna upplevde inte allt för stora 

kulturella skillnader inom sjukvården. 

Kulturella skillnader om kroppsspråk och hur 
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care in a 

multicultural area 

kulturell bakgrund än de 

själva.  

hemsjukvården intervjuades.  anhöriga var involverade i patienternas vård 

problematiserades. 

 

 

 

 


