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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Under senaste årtionden har Sverige blivit ett mångkulturellt land. Det finns idag 

cirka 168 nationaliteter i det svenska samhället. Det ställs därför krav på att vårdpersonalen 

ska veta hur de ska bemöta och kommunicera med patienter från en annan kultur. Forskning 

har visat att vårdpersonal som har en kulturkompetens kan ge bättre transkulturell omvårdnad. 

 

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan upplever vården av en patient med en annan kulturell 

bakgrund än han/hon själv. 

 

Metod: En litteraturstudie som baseras på nio vårdvetenskapliga artiklar. Artiklarna lästes 

flera gånger för att förstå dess sammanhang samt för att identifiera övergripande teman. 

Därefter gjordes en mindmap för varje enskild artikel varpå de olika artiklarnas likheter och 

olikheter lyftes fram. Nya mindmaps gjordes sedan över varje upptäckt teman.   

 

Resultat: Resultatet visar att det finns både positiva och negativa upplevelser. De olika 

upplevelserna presenteras under fyra huvudteman och tre subtema. Dessa teman är:  

I. Sjuksköterskans upplevelse kring kommunikation. Subtema språkbarriärer.  

II. Sjuksköterskans upplevelse kring närstående. Subtema: närståendes roll som tolk.  

III. Sjuksköterskans upplevelse kring kulturella olikheter. Subtema: könsroller. 

IV. Sjuksköterskans upplevelse om sin kompetens i vården av patienten från en annan kultur. 

 

Diskussion: Resultatet diskuterades med hjälp av Joyce Travelbees teori om kommunikation 

som verktyg för en bra relation. För att kunna skapa en bra relation med patient från en annan 

kultur är det viktigt att kommunikationen fungerar. Anledning till varför kommunikationen 

kan misslyckas är på grund av bristande tålamod och frånvaro av inlevelse. Genom att vara 

närvarande och visa tålamod kan sjuksköterskan etablera en bättre relation. Det är även viktigt 

att sjuksköterskan inte har förutfattade meningar och stereotypa bilder av patienten då dessa 

hindrar henne/honom från att se den unika personen. 

 

Nyckelord: Kulturella vårdmöten, patienter från en annan kultur, upplevelse. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: During the last few decades Sweden has become a multicultural country. There 

are approximately 168 nationalities in the Swedish community today. Because of this the 

nursing staff is put under pressure to be able to communicate and meet patients from different 

cultural background. Research shows that nursing staff with good cultural competence is 

better able to give transcultural care to the patient. 

 

Aim: To describe how nurses experience the care of a patient with a different cultural 

background than him/herself. 

 

Methods: A literature review was done based on nine nursing scientific articles. To 

understand its context and to identify overarching themes the articles were read several of 

times. Mindmap were done for each article and all articles similarities and differences were 

highlighted. New mind maps were later made for each discovered themes. 

 

Results: The result shows both positive and negative experiences. The different experiences 

are presented in four main themes and three sub themes. These themes are the following:  

I. Nurses experiences around communication; sub theme: language barrier.  

II. Nurses’ experiences around relatives; sub theme: relatives’ role as interpreter.  

III. Nurses experiences around cultural differences; sub theme: gender roles.  

IV. Nurses experiences around their own competence in the care of multicultural patients. 

 

Discussions: The result was discussed with the help of Joyce Travelbees theory of 

communication as a tool for a good relationship. To be able to create a good relationship with 

patients from another culture it is important that the communication work. The reason why 

the communication might fail is because lack of patience and being present to the patient. By 

being present and showing patience the nurse can establish a better relationship. It is also 

important that the nurse don’t have preconceptions of the patients because this will prevent 

her/him from seeing the unique person. 

 

Keyswords: Cultural care encounters, patients from another culture, experiences  
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Inledning 

I sökning efter ett lämpligt uppsatsämne uppkom många frågor kring just patient från en 

annan kultur och dennes vård. På grund av våra egna kulturella erfarenheter som antingen en 

patient från en annan kultur eller som närstående till en, började frågor kring hur 

sjuksköterskan upplever mötet med patienter från en annan kultur väckas. Vid vidare 

diskussion kring ämnet om att vara en patient med invandrarbakgrund, kom det fram olika 

situationer som vi hade stött på under våra olika verksamhetsförlagda utbildningar samt i 

andra vårdsituationer med just patienter från andra kulturer. Vissa situationer har upplevts 

som roliga men även förvirrande och kränkande situationer har uppstått. Andra uppstod på 

grund av missförstånd men vi märkte att situationerna även uppstod på grund av okunskap 

bland vårdpersonalen. Vi författare har vuxit upp med ordspråket som säger att vi aldrig kan 

förstå någon annans situation förrän vi har gått en mil i dennes skor men vi anser att med 

kunskap om patientens kulturella bakgrund och värderingar kan vissa missförstånd undvikas. 

Med kunskap om patientens kulturella bakgrund kommer även sjuksköterskan kunna bistå 

med bättre vård. Vi vill därför med denna uppsats försöka förstå vilka kunskaper som finns 

och hur sjuksköterskan upplever möten med patienter från en annan kultur 

 

Bakgrund 

Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle (Statistiska centralbyrån, 2009, s.291). Under de 

senaste åren har invandringen varit relativt hög. År 2009 invandrade cirka 102 280 personer 

till Sverige.  Bland dessa fanns 168 olika nationaliteter representerade. Genom denna 

invandring ökar behovet av att förstå andra kulturers värderingar. För att vårdpersonalen ska 

få en bra dialog och ömsesidig förståelse med en patient från en annan kultur är ökad kunskap 

viktig inom vården (Gebru & Willman, 2002, s.183). Enligt en doktorsavhandling av Maria 

Jirwe (2008) kan en kultur ha en stor inverkan på en persons tro och förhållningssätt och detta 

bör vårdpersonalen ha i åtanke vid vård av en patient från en annan kultur.  

 

Kulturkompetens 

Det är viktigt att ge vård utifrån ett holistiskt synsätt där patientens fysiska, psykologiska, 

sociala, emotionella och själsliga sidor omhändertas. Men en vårdare som även har 

kulturkompetens har en större möjlighet att ge en optimal vård (Maier-Lorentz, 2008).  

Begreppet kulturkompetens består av två begrepp, kultur och kompetens (Jirwe, 2008). 
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Enligt Jirwe, Momeni och Emami (2009, s.456-457) används begreppet kultur för att dela in 

människor i olika grupper. Men begreppet kultur kan även användas om olika konstarter så 

som litteratur, musik, film och konst. Kultur kan även användas till att dela in yrken. Olika 

professioner har sina kulturella särdrag så som att vara sjuksköterska och läkare.  

 Kultur som begrepp har även ett brett användningsområde inom sjukvården men själva 

begreppet kan vara både komplext och diffust då det finns en hel uppsjö av definitioner 

(Schim, Doorenbos, Benkert & Miller, 2007). Men trots att det finns olika definitioner, finns 

det tre kriterier som är gemensamma för alla definitioner. Det är att kultur uppstår i samspel 

med andra människor, kultur består av gemensamma grunddelar och kultur är överförbart 

genom tid och mellan generationer. Det är samtidigt viktigt att inte generalisera en person ur 

en grupp då kultur inte är homogent (Jirwe, 2008). Människans kulturella bakgrund påverkar 

hur han/hon tolkar och upplever världen runtomkring oss Kultur upphör dock aldrig att 

utvecklas då den hela tiden påverkas av den omkringliggande miljön samt den fysiska, 

ekonomiska, sociala och politiska faktorer (Schim, Doorenbos, Benkert & Miller, 2007). 

 Från det latinska ordet co´mpeto uppkom begreppet kompetens som till en början var ett 

endimensionellt begrepp och användes synonymt till kunskap och kvalifikationer (Jirwe, 

2008). Kompetens har numera blivit ett mångdimensionellt begrepp med bredare innebörd 

och innefattar allt från formella kvalifikationer till både kognitiva och psykomotoriska 

faktorer som krävs för en specifik uppgift. I relation till omvårdnaden definieras kompetens 

som en sjuksköterskas förmåga att utföra sin profession på ett säkert och effektivt sätt.  Inom 

omvårdnad handlar kompetens även om att besitta förmågan, kunskapen, skickligheten och 

viljan att lyckas som sjuksköterska.  

 Kulturkompetens handlar om att ha kunskap och förmågan till att förstå olika kulturer och 

ta hänsyn till patienter från en annan kultur än ens egen (Maier-Lorentz, 2008). Det har 

skapats många olika teoretiska referensramar genom tiden för att tackla, definiera och 

utveckla kulturkompetens (Jirwe, 2008). Enligt Papadopoulos, Tilki och Taylor (1998, s.178) 

är kulturmedvetenhet, kulturella kunskaper och kultursensitivitet tre viktiga steg för att 

utveckla kulturkompetens. De menar att om vårdaren fokuserar på de olika komponenterna 

kan dennes kulturkompetens och kulturella förståelse utvecklas.  

 Med kultursensitivitet handlar det om att ha förståelse för andras åsikt, att inte vara 

dömande utan öppen och inte se en kultur som rätt eller fel utan annorlunda (Gray & Thomas 

2006). Det är lätt för människor att vara etnocentriska genom att omedvetet döma andras 

kulturer och förhållningssätt utifrån sin egen kultur och förhållningssätt (Cortis, 2003). Den 

kulturella medvetenheten kan ses som en tänkande kognitiv process där vårdaren hela tiden 
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ska vara medveten och mottaglig för patienter med förhållningssätt och värderingar från 

annan kultur än ens egna. Samtidigt bör vårdaren vara medveten om att när han/hon ser 

andras beteende utifrån sina egna personliga värderingar och förförståelse är detta som att titta 

genom ett filter. Det går inte att ta bort förförståelsen men genom att vara medveten om den 

och sina egna kulturella fördomar, kan vårdaren lättare göra en mer insiktsfull tolkning av 

olika kulturella beteenden. Med kulturell kunskap handlar det om att söka kunskap om olika 

kulturella grupper (Jirwe, 2008). Genom att ha en så kallad kulturell kunskap kan vårdaren se 

och förstå världen ur patientens synvinkel (Cortis, 2003).  Dock handlar kulturkompetens inte 

bara om att ha de rätta kunskaperna till att vårda en patient med invandrarbakgrund (Jirwe, 

2008). Kulturkompetens handlar även om att ha kunskap och förmåga till att vårda alla 

patienter oavsett bakgrund.  Författaren skriver vidare att det är viktig att erkänna och vara 

uppmärksam på patientens kulturella behov och därefter inkludera det i omvårdnadsplanen.  

 Forskning visar att vårdpersonal som har kulturkompetens eller genomgått en utbildning i 

kulturkompetens har en bättre förmåga att vårda patienter från en annan kultur (Berlin, 

Nilsson, Törnkvist, 2010; Lundberg, Bäckström, Widén, 2005). Genom vidareutbildning får 

sjuksköterskorna en större medvetenhet om sina egna fördomar och attityder och kan på så 

sätt bättre vårda patienter från andra kulturer än hans/hennes egna (Napholz, 1999). Khanna, 

Cheney och Engle (2009) bekräftar att personal som genomgått en träningskurs i 

kulturkompetens har en ökad kunskap och förmåga att vårda patienter från andra kulturer. 

Lundberg et al (2005) menar att utvecklingen av kulturkompetensen borde börja redan under 

grundutbildningen då forskningsresultat bekräftar kulturkompetensens vikt i 

sjuksköterskornas arbete. 

 Men Sealey, Burnett och Johnson (2006) menar på att trots en utbildning i 

kulturkompetens känner sig inte sjuksköterskans alltid redo för att möta olika kulturella 

utmaningar. Detta kan bland annat bero på att sjuksköterskorna inte känner sig säkra på det 

kulturella kunskap de har. Vissa menar på att innehållet i kulturell kunskap som har erhållits i 

utbildningen inte varit adekvat nog för att göra dem mer redo (Baldonado, Beymer, Barnes, 

Starsiak, Nemivant, Anonas-Ternate, 1998). I en studie visar nyexaminerade sjuksköterskor 

att de känner sig säkra på den kulturella kunskapen dem har fått. Men vid mötet med 

exempelvis afrikaner kan deras självförtroende i sin egen kompetens sänkas och göra de 

osäkra inför vårdmötet (Liu, Mao, Barnes-Wills, 2008). Kommunikations svårigheter med 

patienter från en annan kultur ses som en annan anledning till varför vårdpersonalen har svårt 

att ge en kulturkompetet omvårdnad (Maier-Lorentz, 2008). Även deltagarna i Sealeys et al 
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(2006) studie anser att kommunikationen är ett stort problem även fast den 

kulturmedvetenheten och de kulturella kunskaperna är relativt höga.  

  

Transkulturell omvårdnad 

Intresset för hur sjuksköterskor skulle kunna ge en mer individanpassad vård har funnits ända 

sedan 1800-talet då Florence Nightingale påtalade vikten av att respektera patienternas 

kulturella bakgrund (Jirwe et al. 2009, s.457). Det var dock först genom sjuksköterskan 

Madeleine Leininger på 1950-talet som den transkulturella omvårdnaden som akademiskt 

ämne fick sitt genomslag (Wikberg, 2008). Leininger (2002b, s. 4) ville med sitt arbete öka 

medvetenheten hos sjuksköterskorna av den kulturella bakgrundens betydelse i omvårdnaden 

av patienter. Med sin teori ”Cultural care diversity” var Leininger den första på mitten av 

1950-talet att skapa en transkulturell omvårdnadsteori som fokuserade på hälsa och vård. 

 Leininger (2002b, s. 5-6) definierar transkulturell omvårdnad som ett område för forskning 

och praktik med ett fokus på en jämförande holistisk omvårdnad. Genom att undersöka hälso- 

och sjukdomsmönster hos olika personer eller grupper från olika kulturer kan sjuksköterskan 

senare ge en mer kompetent vård till personer från liknande eller annan kultur.  

 Leiningers teori var språngbrädet för många kommande transkulturella teoretiker men det 

finns även kritik mot dagens transkulturella litteratur. Många av de större studierna är gjorda i 

USA och innehållet är många gånger grovt generaliserande. Oftast glöms det bort att fastän en 

grupp människor officiellt tillhör samma kultur innebär detta inte att de har samma 

värderingar, normer eller syn på till exempel hälsa (Jirwe et al. 2009, s.461). 

 Då det finns ca 4000 utpräglade kulturer i världen kommer behovet av kulturell kompetens 

i vården bara att öka då den kulturella mångfalden i samhället bara blir bredare och bredare 

(Leininger, 2007). En av de positiva faktorerna med transkulturell omvårdnad är att vården på 

ett naturligt sätt utvecklas och blivit mer holistiskt.  

    Leininger (2002a) menar att det i dagsläget finns mycket relevant forskning som behöver 

appliceras in i det praktiska arbetet, i undervisningen och i det administrativa arbetet inom 

vården. 

 

Bemötande  

Enligt Fossum (2007, s.31-32) handlar bemötande om hur ett samtal genomförs och hur den 

utförs. Det handlar om hur vårdaren tar emot en patient, hur vårdaren ser patienten och 
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anhöriga i ögonen, vilket kroppsspråk vårdaren använder. Det kan även handla om hur 

vårdaren sitter eller står i förhållande till den sjuke och dennes familj.  

 Då vårdpersonalen kommer i samspel med patienter från andra kulturella bakgrunder sker 

kulturella möten (Cortis, 2003). För att kunna få ett gott bemötande vid ett kulturellt möte bör 

vårdpersonalen vara medveten om den kulturella mångfalden som kan finnas hos patienter 

(Bäärnhielm, 2007, s.287). Vårdpersonalen bör inte ta för givet att alla delar samma 

värderingar, normer och erfarenhet. Ett stort problem inom vården är dock att vårdpersonal 

många gånger utgår ifrån att de har tillräcklig kunskap om andra kulturer då de har läst om 

dem i skolböcker eller då de vårdat ett antal patienter från en viss kultur (Cortis, 2003). Det 

ohållbara i denna situation är att de individer från en viss kulturell grupp som personalen 

vårdat kanske inte representerar den angivna kulturens värderingar, tro eller praktiska 

utövandet. Inom en kulturell grupp kan det finnas en hel uppsjö av olika varianter vilket 

innebär att i möten med patienter från en annan kultur kan vårdpersonalen få sin tidigare 

kunskap stärkt, stjälpt och motsagd. Är vårdpersonalen inte öppen och respektfull i sitt möte 

med andra kulturer kan stereotypa bilder skapas som inte gynnar någon. För att kunna få detta 

respektfulla bemötande är det därför viktigt att vårdaren är artig, vänlig och hjälpsam 

(Fossum, 2007, s.32).  

 

Kommunikation 

Begreppet kommunikation kommer från det latinska communicare som i en enkel 

översättning betyder att göra något gemensamt, att göra personer i sin omgivning delaktiga 

samt att ha en förbindelse. Målet med kommunikation i vårdmötet är att skapa ett brett 

gensvar samt att verbalt och icke-verbalt skicka korrekta signaler utifrån den befintliga 

kulturella kontexten (Cortis, 2003).  Den icke-verbala kommunikationen spelar en stor roll i 

utvecklingen av relationen mellan två personer (Eide & Eide, 2010, s.235-236). Stora delar av 

vår kommunikation är icke-verbal då exempelvis ett leende kan visa tacksamhet, en 

handrörelse visa ovilja eller genom en rynka mellan ögonbrynen ge ett bekymrat uttryck. I 

mötet med en patient kan den uppmärksamma vårdpersonalen uppfatta uppgivenheten i en 

suck eller förakt i en fnysning. Den icke-verbala kommunikationen berättar något om alla 

deltagare i en dialog, framförallt om relationen mellan dem. Vårdgivarens icke-verbala 

kommunikation är viktigare än vad många tror då den hjälper att understryka att vårdaren 

lyssnar och vill hjälpa patienten och/eller närstående. Känslan av att vara sedd och respektfullt 

behandlad är avgörande för att patienten skall känna sig trygg och väl omhändertagen. 
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 Verbal och icke-verbal kommunikation kan skilja sig mycket åt beroende på i vilket 

kulturellt kontext vårdaren utgår ifrån (Cortis, 2003). I likhet med den verbala 

kommunikationen utvecklas den icke-verbala kommunikationen utifrån den kulturella kontext 

där den används (Eide & Eide, 2010, s.99). Utan en kulturell kompetens för att förstå 

kommunikativa koder kan vårdpersonalen stå handfallen i mötet med andra kulturer. Den 

kommunikativa kompetensen innebär inte att vårdaren måste ha kunskap om alla olika 

kulturella gester. Det innebär istället att kunna upptäcka dem fastän vårdaren inte förstår dem. 

Den icke-verbala gesten där en ring bildat mellan tummen och pekfingret kan betyda allt från 

”ok”, ”bra”, ”noll”, ”pengar”, ”värdelös” och ” fuck you”. Med detta i tanken är det viktigt att 

i mötet med andra kulturer tänker på att en gest kan vara positiv i en kultur och 

negativ/obscen i en annan (Eide & Eide, 2010, s100).   

 De konflikter som uppstår inom vården på grund av missförstånd i kommunikationen kan 

vara frustrerande för vårdpersonalen, patienten och närstående (Cortis, 2003). 

Eide och Eide (2010, s.21) beskriver att kommunikation i sin enklaste form kan definieras 

som meningsfulla utbyten av tecken mellan två eller fler personer. Då tiden är begränsad 

inom vården är det viktigt att kommunikationen är tydlig för att kunna skapa en bra 

vårdrelation. En god kommunikationsfärdighet bidrar enligt forskning till en ökad hälsa hos 

patienten. 

 

Problemformulering 

På grund av ökad invandring har Sverige blivit ett mångkulturellt samhälle. Då den kulturella 

mångfalden ökar, ökar även behovet för att förstå de olika kulturernas värderingar och 

traditioner. Forskning har visat att sjuksköterskor med en bred kulturkompetens har bättre 

förmåga att bemöta patienter från andra kulturer. Men trots denna vetskap känner 

sjuksköterskorna sig inte alltid redo inför det mötet med en patient från en annan kultur. Detta 

leder således till att kulturkrockar och missförstånd uppstår inom vården. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan upplever vården av en patient med en annan kulturell 

bakgrund än han/hon själv. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har författarna valt att använda sig utav Joyce Travelbees (1971) 

teori om kommunikation som instrument för ett bättre förhållande till patienten. Till skillnad 

från andra teoretiker går Travelbee mycket längre med att betona betydelsen av personlig 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten (Eide & Eide, 2009, s.160).  

 Travelbee anser att i varje interaktion med en patient ges sjuksköterskan en möjlighet till 

att lära känna patienten och skapa ett så kallad människa-människa-förhållande (Travelbee, 

1971, s.119). Det som karaktäriserar ett människa-människa-förhållande är att sjuksköterskan 

och patienten ser varandra som två unika individuella varelser. En sjuksköterska slutar inte att 

vara en människa då hon går på sitt pass. Att tro något annat är orealistiskt och en patient 

slutar inte heller att vara en människa då hälsan sviktar. Därför måste begrepp som 

”sjuksköterska” och ”patient” suddas bort för att kunna ge utrymme för den unika oersättliga 

människan. Människa-människa-förhållande är enligt Travelbee inte något som bara uppstår 

utan det är något som byggs på vid varje samspel som sjuksköterskan har med patienten. Det 

är i detta förhållande som patientens och familjens omvårdnadsbehov klargörs av 

sjuksköterskan.  

 Travelbee (1971, s.93, 96) skriver att det så kallade människa-människa-förhållandet 

endast kan etableras via kommunikation. Genom detta förhållande kan sjuksköterskan 

uppfylla olika omvårdnadsbehov hos patienter. Enligt Travelbee är kommunikation en 

ömsesidig process samt ett instrument i omvårdnadsituationer. I varje samspel finns tre mål. 

Dessa är (1) lära känna individen, (2) konstatera och möta individens omvårdnadsbehov, samt 

(3) genomföra omvårdnadsmålen. För att uppnå dessa mål bör sjuksköterskan förstå vad som 

ska uppnås vid varje interaktion, varför omvårdnadssyftet bör uppnås, och hur sjuksköterskan 

kan uppnå detta via kommunikation. Den valda teoretiska utgångspunkten kommer författarna 

att använda sig av i diskussionen för att argumentera resultatet. 

 

Metod 

Författarna genomförde uppsatsen som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006a) handlar 

litteraturöversikter om att skapa en översikt och belysa hur kunskapsläget ser ut inom 

sjuksköterskans kompetensområde. Det innebär att ge en klar beskrivning av insamlad data, 

exempelvis vad som har studerats och vilka forskningsmetoder som har använts.  
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Datainsamling 

Författarna har gjort en översiktlig datainsamling i databaserna Pubmed och CINAHL. 

Följande sökord användes: Transcultural nursing, ethnic patients, ethnic groups, attitudes, 

culture diversity, migrants, experiences, nursing care, immigrants health care, Nurse, 

Patients.  

 Vid val av artiklar lästes först titeln och sedan läste författarna noggrant igenom abstract. 

De som ansågs vara relevant för syftet valdes och lästes igenom i sin helhet ett flertal gånger. 

Slutligen resulterade artikelsökningen i nio artiklar, varav åtta är kvalitativa och en är en 

kvantitativ artikel. 

 

Urval 

Genom granskning av datainsamlingen hade författarna vissa inklusions- och 

exklusionskriterier för att avgränsa sökresultatet. Inklusions krav som ställdes var bland annat 

att texterna skulle vara vetenskapligt granskade (Peer Reviewed) och att ett abstract skulle 

finnas tillgänglig. Den enda studien som inte hade ett tillgängligt abstract var Ozolins och 

Hjelms (2003) artikeln. Den valdes på grund av rubriken.  Det var även en inklusionskriteri på 

att artiklarna skulle finnas i Full text. I början gjordes även årtalsbegränsning men då 

författarna bara hittade två artiklar med den begränsningen togs årtalsbegränsningen bort. 

Sökorden kombinerades olika vilket ledde till olika antal sökresultat. Se bifogad söktabell. 

(Bilaga 1) Vid läsningen av artiklarna exkluderades alla review artiklar, endast empiriska 

studier valdes.  

 

Analys 

Författarna utgick från Fribergs (2006a, s.140-141) analysmetod.  Enligt denna metod bör 

artiklarna läsas ett par gånger för att förstå dess innehåll och sammanhang.  

 Författarna började med att läsa artiklarna var för sig ett flertal gånger.  

 I samband med läsningen försökte författarna bilda en egen uppfattning och förståelse av 

artiklarna genom att själva försöka hitta olika nyckelord i samtliga resultats artiklar.  

 Författarna genomförde sedan en gemensam analys. Innan analysen numrerades alla nio 

artiklarna för att förenkla vid markering.  

 Den gemensamma analysen utfördes i form av en mindmap av varje artikel. Mindmapen 

ritades för hand. Färgpennor användes för att lättare markera olika nyckelord. 
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 I samband med nyckelorden bildades vissa övergripande temaområden. Dessa kopplades 

samman med själva syftet.  

 Därefter uppkom andra nyckelord som beskrev sjuksköterskans upplevda känslor till varje 

temaområde. Dessa skrevs in med en röd penna.  

 I Fribergs (2006, s. 140-141) analysmetod gavs förslag till hur författarna kunde söka 

likheter och skillnader för att vidare granska materialet. Vilket författarna tog till sig och 

började göra skriva in likheter och skillnader för varje tema i mindmapen. Alla likheter i 

mindmapen markerades med en färg och skillnader med en annan. Detta för att lättare 

kunna urskilja dem åt.   

 En ny mindmap skapades för varje huvudtema som framkommit under analysen. Där 

skrevs även sjuksköterskornas upplevda känslor samt situationerna från alla nio artiklarna 

in. Vid varje tema eller situation skrevs de berörda artiklarnas nummer för att ge en bättre 

översikt. Om det inte fanns någon siffra vid ett tema betydde det att samtliga artiklar nämnt 

problematiken. För att underlätta både skrivandet och läsandet av arbetet skapades 

subteman till varje huvudtema.  

 Därefter skapades en artikelmatris för att få en överskådlig bild över artiklarnas innehåll 

(se bilaga 2). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2010, s.185) ska artiklarna till litteraturöversikten sammanfattas med 

egna ord och med ett så objektivt förhållningssätt som möjligt. Detta har författarna till detta 

arbete haft i åtanke när arbetet skrevs samt varit noggrann med att inte förfalska eller plagiera 

något material. Enligt Friberg (2006a, s.134) finns det risk att forskare/författare till en 

litteraturöversikt bara inkluderar studier som stödjer sin egen ståndpunkt. Därför har alla 

artiklar som uppfyller syftet tagits med och inga artiklar har exkluderats på grund av oönskat 

resultat. Enligt Polit och Beck (2010, s.185) är det även viktig att inte ignorerar en artikel på 

grund av åsiktsskillnader, något som uppsatsförfattarna har tänkt på under läsningen. Det kan 

vara svårt att få fram ett resultat utan egna tolkningar och värderingar. Men trots det har 

författarna till arbetet försökt att göra analysen med en öppen inställning och inte låta 

förförståelsen färga analysen av materialet. Eftersom alla artiklar är skrivna på engelska 

reserverar sig författarna till detta arbete för att det kan ha förekommit felöversättningar, 

feltolkningar av ord och missuppfattade meningar. Polit och Beck (2010, s. 135) anser även 
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att forskningsartiklarna bör ha blivit godkänd av en forskningsetisk nämnd. Samtliga artiklar i 

litteraturöversikten har uppfyllt detta krav.  

 

Resultat  

Vid analysen av resultat artiklarna upptäcktes grova generaliseringar i innehållet. 

Generaliseringarna visade sig genom att studiernas innehåll tog upp olika karaktärsdrag på 

patienter från andra kulturer utan att precisera vilken kultur det handlade om. I ett fåtal studier 

preciserades dock de olika kulturella behörigheterna i form av citat från deltagarna. 

Generaliseringarna här i resultatet är endast en redovisning av de analyserade studierna och 

inga egna generaliseringar.  

 För att kunna beskriva sjuksköterskan upplevelse av patient från en annan kultur i vården 

har resultatet delats in i fyra huvudteman och tre subteman. Dessa huvudteman är: 

sjuksköterskans upplevelse kring kommunikation;( subtema: språkbarriärer) sjuksköterskans 

upplevelse kring närstående; (Subtema: närståendes roll som tolk), sjuksköterskans upplevelse 

kring kulturella olikheter; (Subtema: könsroller) och sjuksköterskans upplevelse kring sin 

egen kunskap och utbildning.  

 

Sjuksköterskans upplevelse kring kommunikationen 

Kommunikation ses som ett av de största problemen för sjuksköterskorna i vård av patienter 

från en annan kultur patienter (Cioffi, 2005; Murphy, 1993). Begränsade 

kommunikationsmöjligheter påverkar sjuksköterskans arbete, bedömning av patienten samt 

möjligheten att kunna ge emotionellt stöd till patienten. Att kunna ge och få information ses 

som ett stort problem (Hultsjö & Hjelm, 2005). Speciellt om sjuksköterskan har mycket 

information att ge till patienten och denne inte kan förstå på grund av 

kommunikationsbarriärer.  

 

Språkbarriärer 

Följder av språkbarriärer mellan vårdpersonalen och patienter med bristande språkkunskaper i 

”värdlandets” språk, är bland annat svårigheten för personalen att bedöma ohälsan hos 

patienten (Hultsjö & Hjelm, 2005; Murphy & Macleod Clark, 1993). När personalen inte kan 

få tillräcklig information till anamnesen på grund av språkbarriärer ökas osäkerheten i 

diagnostisering och även vilken form av behandling patienten borde få (Ozolins & Hjelm, 

2003).  Osäkerheten i bedömningen av patienters vårdbehov kan även öka efterfrågan av 
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ambulanser. Detta ledde till ett stort antal hembesök som egentligen inte var akut men på 

grund av språkförbistringen kan en ambulans skickas i onödan (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Språkbarriärer mellan patient och personal påverkar vidare möjligheten att skapa en god 

vårdrelation. Sjuksköterskorna i Murphy och Macleod Clarks (1993) studie visar på att 

språkbarriärerna resulterade i att sjuksköterskorna inte alltid lyckades skapa en god 

vårdrelation. De gånger sjuksköterskorna var tillfreds med sin vårdrelation beskrev de att 

skapandet av relationen tagit längre tid än ifall patienten haft engelska som modersmål. Att 

inte kunna beskriva omvårdnaden och behandlingen för patienten ledde till frustration och 

stress hos sjuksköterskorna. 

 Missförstånd relaterade till informationsflödet mellan patient och vårdare var också vanligt 

(Hultsjö & Hjelm, 2005; Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres, 2004; Murphy & 

Macleod Clark, 1993). Sjuksköterskorna har upplevt situationer då de trott att patienten tagit 

till sig och förstått informationen men det framkom senare att så inte var fallet (Michaelsen et 

al, 2004; Murphy & Macleod Clark, 1993). Sjuksköterskorna i Ozolins och Hjelm (2003) 

studie anser att det är svårt att veta hur mycket patienterna har förstått av informationen. 

Rädslan finns bland sjuksköterskorna att patienten ligger och är rädda för att de inte har 

förstått vad som kommer att hända. Olika missförstånd på grund av språkbarriärer leder 

därmed till en känsla av att omvårdnadsarbetet blir fördröjt för personalen (Michaelsen et al, 

2004). På grund av språkbarriärer måste sjuksköterskan även spendera mer tid med patienten 

och får således mindre tid till de andra patienterna (Nielsen & Birkelund, 2009).  

 Användning av tolk i vårdarbetet har visat sig vara begränsat då studier visar att det finns 

en stor brist på tolkar (Boi, 2000; Cioffi, 2005; Hultsjö & Hjelm, 2005; Murphy & Macleod 

Clark, 1993; Ozolins & Hjelm, 2003). Många gånger hinner personalen inte boka en tolk i tid 

då till exempel patienten måste in på operation eller om patienten kommer in under kvällen 

eller natten (Boi, 2000; Nielsen & Birkelund, 2009).  Enligt Ozolins och Hjelms (2003) studie 

är det inte bara viktigt att tolken talar rätt språk utan tolken måste även ha samma politiska 

och kulturella bakgrund som patienten. I studien beskrevs en situation där en serbisk tolk 

bokades till en kvinna som tidigare hade blivit torterad och våldtagen av en serb. Detta ledde 

därmed till en konfrontation mellan maken och tolken. Oftast när en professionell tolk inte 

finns tillgänglig, kan även en närstående och ibland även flerspråkiga kollegor användas som 

tolkar. (Boi, 2000; Cioffi, 2005; Ekblad et al, 2000).   

 Nielsen och Birkelund (2009) beskriver att sjuksköterskor på grund av tre olika skäl 

undviker att använda sig av professionella tolkar. Om patienten kan prata lite danska anser 

personalen att tolk inte behövs. Ett annat skäl är att det tar lång tid att få in en lämplig tolk. Ett 
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större skäl till varför vårdpersonalen inte vill boka tolk är kostnadsfrågan. Det är dyrt att boka 

tolk.  

 Då varken tolk, närstående eller kollega finns tillgänglig använder sig sjuksköterskorna av 

icke-verbal kommunikation (Boi, 2000; Ekblad et al, 2000; Murphy & Macleod Clark, 1993). 

För vissa sjuksköterskor var detta enda möjligheten då inget annat alternativ fanns (Boi, 

2000).  Att kommunicera endast icke-verbalt kan upplevas som tidskrävande och frustrerande 

för sjuksköterskan (Nielsen & Birkelund, 2009).  

 

Sjuksköterskans upplevelse kring närstående 

Erfarenheten av patientens närstående beskrivs i de olika artiklarna. Både positiva och 

negativa aspekter har nämnts angående deras engagemang inom vården av patienten 

(Vydelingum, 2005). Närstående spelar en viktig roll i patientens omvårdnad som både stöd 

till patienten men även som en informationskälla för sjuksköterskan (Boi, 2000; Cioffi, 2005).  

Via närstående kan sjuksköterskan få information om patientens behov samt lära sig mer om 

patientens tro och kultur dessutom kan sjuksköterskan med deras hjälp skapa en bra relation 

till patienten.  

 Sjuksköterskor upplever att närstående till en patient från en annan kultur är mer delaktiga 

i dennes vård än vad en svensk patients närstående är (Ekblad, Marttila, & Emilsson, 2000). 

De kan besöka, ringa för att fråga om patienten flera gånger om dagen och hjälper till med att 

duscha och ta med mat till patienten (Boi, 2000; Ekblad et al, 2000; Murphy & Macleod 

Clark, 1993; Ozolins & Hjelm, 2003; Vydelingum, 2005). Denna ständiga närvaro upplevs 

både som något positivt och negativt. En del uppskattar hjälpen de får från närstående 

(Vydelingum, 2005), medan vissa känner frustration och menar att närstående ibland 

försvårar sjuksköterskans arbete (Boi, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Murphy & Macleod 

Clark, 1993; Vydelingum, 2005). De ses som besvärliga och stannar längre än den 

reserverade besökstiden (Vydelingum, 2005). Oftast är det antalet besökare hos en patient 

som sjuksköterskan tycker är svårt att hantera (Boi, 2000; Ekblad et al, 2000; Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Michaelsen et al, 2004, Murphy & Macleod Clark, 1993; Nielsen & Birkelund, 

2008; Ozolins & Hjelm, 2003 ). De kommer oftast i grupper om 10-14 personer till en patient 

som ligger i en fyrsal med andra patienter (Nielsen & Birkelund, 2008). För många besökare 

som omringar patientens säng gör det även svårt för sjuksköterskan att utföra sitt 

omvårdnadsarbete (Boi, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005). Förutom antalet upplevs även 

närstående till patienter från en annan kultur vara mer krävande och ställer mer frågor rörande 
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den sjukes vård än vad närstående till patienter från värdlandet gör (Ozolins & Hjelm, 2003; 

Michaelsen et al, 2004; Vydelingum, 2005). I en dansk studie upplevde 49 procent av 

sjuksköterskorna att dessa närstående krävde mer av vårdpersonalen än vad en dansk gör 

(Michaelsen et al, 2004). Detta gör att sjuksköterskan måste lägga ner mer tid på patientens 

omvårdnad samt besvara frågor från närstående vilket leder till förseningar i 

omvårdnadsarbetet och stör rutinen på avdelningen (Boi, 2000; Cioffi, 2005; Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Michaelsen et al, 2004; Ozolins & Hjelm, 2003; Vydelingum, 2005).  

 Många sjuksköterskor upplever att patienter från en annan kulturs närstående kan vara 

något mer högljudda än andra närstående (Cioffi, 2005; Ekblad et al, 2000; Michaelsen et al, 

2004; Murphy & Macleod Clark, 1993). De pratar väldigt högt vilket sjuksköterskor anser är 

störande för de andra patienterna (Murphy & Macleod Clark, 1993). De kan ibland även 

överdramatisera situationer gällande patientens sjukdomstillstånd (Michaelsen et al, 2004)  

 Närstående till patienten från en annan kultur har även en vana att ta med mat till sin sjuke 

familjemedlem (Nielsen & Birkelund, 2009). Detta uttrycks som både negativt och positivt i 

de olika studierna. Sjuksköterskorna i Bois (2000) studie ser det som något positivt. De menar 

att om patienten har en speciell diet som exempelvis halal är dessa patienter beroende av att få 

mat från sin närstående. Patienter som inte är van och vägrar äta sjukhusmaten är också 

beroende av att närstående tar med mat till dem (Murphy & Macleod Clark, 1993). Men inte 

alla sjuksköterskor tycker om att närstående tar med sig mat till patienten (Murphy & 

Macleod Clark, 1993; Nielsen & Birkelund, 2009). Oftast tar närstående med sig en hel gryta 

och vill lägga det i avdelningens kylskåp. De anser att exempelvis indisk mat kan ha en stark 

doft (Murphy & Macleod Clark, 1993). Detta leder således till klagomål från andra patienter 

som precis har kommit tillbaks från operationssal och känner illamående.  

 

Närståendes roll som tolk 

Närstående ses oftast som en länk mellan vårdaren och patienten då den verbala 

kommunikationen brister och när det inte finns någon möjlighet till en tolk (Boi, 2000). Det är 

då som närstående även används som tolk. I de olika artiklarna ses detta både som ett hinder 

och en resurs (Boi, 2000; Ekblad et al, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Murphy & Macleod 

Clark, 1993; Nielsen & Birkelund, 2009; Ozolins & Hjelm, 2003). I studierna av Bois (2000) 

och Nielsen och Birkelunds (2009) försöker sjuksköterskorna undvika att använda sig av en 

professionell tolk då de menar att det alltid finns någon bland patientens närstående som kan 

tolka.  Det är även billigare menar sjuksköterskorna i Nielsen och Birkelunds (2009) studie att 
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använda sig av närstående som tolkar. Sjuksköterskorna menar att om 10-15 närstående 

kommer så finns det alltid någon av dessa som kan tolka.  

 I Ekblad et als (2000) anser deltagarna att det kan leda till komplikationer med att använda 

sig av närstående som tolk. De menar att närstående kan ge en selektiv översättning och 

utelämnar information till både parterna. Även fast närstående ses som en stor hjälp då 

kommunikationen brister mellan patient och sjuksköterska, har sjuksköterskan svårt att lita på 

närstående som tolk (Hultsjö & Hjelm, 2005; Murphy & Macleod Clark, 1993). Detta då det 

finns en stor oro över att närstående filtrerar informationen och inte översätter allt som sägs.  

 Användningen av närstående kan även bli problematisk då det kommer till intima problem 

som patienten inte vill berätta för sin exempelvis make (Nielsen & Birkelund, 2009). Ibland 

händer det även att barn används som tolk vilket sjuksköterskorna inte anser är en bra idé men 

eftersom det inte finns tillgång till en professionell tolk måste barnen tolka.  

 I den svenske studien av Ozolins och Hjelm (2003) ses närstående som tolk som ett 

problem då sjuksköterskorna inte vet om närstående verkligen framför informationen till 

patienten. En sjuksköterska berättar i studien om hur positiv en patient var efter att fått 

informationen tolkad vilket fick sjuksköterskan att fråga om patienten verkligen var medveten 

om vad som skulle hända. Det händer även att närstående inte framför sjuksköterskans fråga 

till patienten utan själv besvarar frågan åt patienten. Detta kan därmed leda till att patientens 

behov och syn på ohälsa inte kommer till uttryck.   

 

Sjuksköterskans upplevelse kring kulturella olikheter 

I en kulturell omvårdnad kan ibland kulturkrockar uppstå mellan sjuksköterskan och patienten 

(Ekblad et al, 2000). Det kan då vara svårt för vårdpersonalen att förstå situationer som 

uppstår kring patienten från en annan kultur (Ekblad et al, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005). När 

de känner att de varken kan förstå eller hantera situationen känner sjuksköterskan sig orolig 

och otillräcklig (Boi, 2000). Det finns därför en rädsla att patienten kanske inte får den vård 

de förtjänar (Murphy & Macleod Clark, 1993).  

 Sjuksköterskor upplever att de inte förstår de patienter från en annan kultur patienterna 

(Vydelingum, 2005). Patienter från en annan kultur upplevs som tillbakadragna, passiva i sin 

vård och vissa vill inte ha ögonkontakt med sjuksköterskan (Hultsjö & Hjelm, 2005; Murphy 

& Macleod Clark, 1993; Vydelingum, 2005). I studien av Ozolins och Hjelm (2003) beskrivs 

patienterna som motsträviga till att acceptera hjälp. Sjuksköterskorna beskriver i studien en 

situation där en patient i behov av akut hjälp vägrar att ta emot hjälpen. 
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 I Ekblad et al (2000) studie menar sjuksköterskorna att patienterna och deras närstående 

från en annan kultur har ett annat sätt att uttrycka sorg än vad de är vana vid. 

Sjuksköterskorna i studien berättar att när en patient dog trodde personalen att patientens 

närstående skulle trösta och hålla om patientens barn. De menar att det är så svenska 

närstående skulle göra i en liknande situation men ingen verkade lägga märke till barnen. 

Istället fick sjuksköterskan som tagit hand om patienten hålla om barnen då varken barnens 

pappa eller de andra i rummen gjorde det.  

 En annan kulturell skillnad som har nämnts i olika studier är det oväntade beteende som 

patienterna ibland uppvisar (Ekblad et al, 2000; Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 

2003) Dessa oväntade beteenden och reaktioner upplevs ibland som problematiska när 

sjuksköterskan inte vet hur hon/han ska hantera situationen. I Ozolins och Hjelms (2003) 

studie berättas en situation som upplevs märklig då patienten började skrika och gråta vid en 

blodprovstagning. Det upplevs inte bara problematiskt när patienten överreagerar. Det 

upplevs även problematiskt när patienten inte reagerar så starkt som förväntat exempelvis vid 

ett dåligt besked. Sjuksköterskorna i de svenska studierna upplever även att patienterna och 

närstående från annan kultur har lättare att visa känslor än vad svenskar har (Ekblad et al, 

2000; Hultsjö & Hjelm, 2005). De är mer dramatiska. De kan exempelvis gråta och skrika ut 

sin sorg vid en närståendes bortgång och de kan även slita sitt hår i förtvivlan. Ibland kan 

detta leda till att sjuksköterskan har svårt att bedöma hur allvarligt sjuka de egentligen är 

(Ozolins & Hjelm, 2003).  

 Sjuksköterskor upplever även att patienter från en annan kultur är mer känsliga för smärta 

än andra patienter (Nielsen & Birkelund, 2008; Michaelsen et al, 2004; Vydelingum, 2005). I 

studien av Nielsen och Birkelund (2008) anser sjuksköterskorna att patienter från en annan 

kultur uttrycker sin smärta starkare än andra danskar. De är även mer högljudda vid smärta 

vilket upplevs som irriterande och kan vara störande för andra patienter (Nielsen & Birkelund, 

2008; Vydelingum, 2005). 53 procent av sjuksköterskorna i den danska studien anser att 

patienter från en annan kultur överdriver sin smärta (Michaelsen et al, 2004). Även i de andra 

två artiklarna av Nielsen och Birkelund (2008) och Vydelingum (2005) tror sjuksköterskorna 

att patienterna överdriver sin smärta. Detta gör det svårt för sjuksköterskorna att bedöma när 

patienten verkligen har ont.  

 

Könsroller  

En kulturell skillnad som ibland kan skapa frustrerande och problematiska situationer är vissa 

kulturers syn på könsroller (Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). 
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Sjuksköterskorna menar att andra kulturer ibland har en negativ syn på kvinnan som inte finns 

här i Sverige. Det är exempelvis männen som ska prata med vårdpersonalen och inte kvinnan 

fastän det är hon som är patienten (Hultsjö & Hjelm, 2005). I Ozolins och Hjelms (2003) 

studie berättar en sjuksköterska hur maken kunde komma och ta över en situation där hans 

barn var patient. När hans fru också ville delta i vården, skickades hon hem av maken, då han 

ansåg att hon inte var till någon nytta på sjukhuset.   

 Det är även viktigt för patienten och närstående att den som vårdar patienten tillhör samma 

kön annars kan problem uppstå (Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003; 

Vydelingum, 2005). Den kvinnliga patienten kan vägra att klä av sig om det finns en man i 

rummet, och hon kan vägra låta en manlig läkare undersöka henne (Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Vydelingum, 2005).  

 Sjuksköterskor i de svenska studierna upplever även att det finns en nedvärderad syn på 

sjuksköterskorna bland patienter från andra kulturer (Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & 

Hjelm, 2003). De visar ingen respekt och förtroende för sjuksköterskans kompetens utan de 

visar endast respekt för läkarna. Det har uppkommit problematiska situationer där patienten 

vägrar prata eller låta en sjuksköterska ta hand om denne utan det måste vara en läkare 

(Ozolins & Hjelm, 2003). Detta får sjuksköterskan att känna sig frustrerad och underlägsen. 

Det har dock funnits situationer där endast manliga läkare och kirurger är accepterade och 

patienten vägrar prata med en kvinnlig kirurg.  

 

Sjuksköterskans upplevelse av sin kompetens i vården om patient från en 

annan kultur 

I många studier upplever sjuksköterskorna att det är deras begränsade kunskap kring olika 

kulturer som skapar problem vid möten med patienter från andra kulturer (Murphy & 

Macleod Clark, 1993; Vydelingum, 2006). På grund av denna kunskapsbrist visste inte 

sjuksköterskorna hur de skulle handskas med olika situationer och är rädda för att göra fel 

(Murphy & Macleod Clark, 1993). Kunskapsbristen ledde till en osäkerhet bland 

sjuksköterskorna i studien. De visste inte alltid vad som var tillåtet och inte tillåtet att göra för 

patienten och dennes närstående vilket kunde medföra stora problem. I Vydelingums (2006) 

studie lät sjuksköterskorna en nyligen avliden patient ligga i sin egen avföring och spya tills 

dennes närstående kom. Patientens närstående blev upprörda över att hitta sin närståendes 

kropp i det skicket. Sjuksköterskorna menade dock att de trodde närstående själva ville ta 

hand om kroppen då de var muslimer.  
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 Sjuksköterskorna menar att det är själva sjuksköterskeutbildningen som inte har förberett 

dem tillräckligt för vården av patienter från en annan kultur (Boi, 2000; Cioffi, 2005). 

Utbildningen har gett dem en grund men önskan om en vidareutbildning i vården av patienter 

från andra kulturer är stor bland vårdpersonalen. Men sjuksköterskorna i Cioffi´s (2005) 

studie ansåg att den kunskap som behövs i mötet med patienter från andra kulturer inte går att 

erhålla genom att läsa böcker. De menar att denna kunskap bara kan komma med erfarenhet 

genom att observera och vårda patienter från en annan kultur. Vissa sjuksköterskor i studien 

menar att det finns två sätt att ta till sig den kulturella mångfalden. Antingen genom att 

behandla alla lika, det vill säga, utifrån en stereotypisk synvinkel eller se alla som olika 

individer.  

 Vikten av att inte bara ha kunskap om kulturers traditioner utan även kulturers historiska 

händelser togs upp i Ekblad et al. (2000) studie. Den judiska kulturen nämndes framför allt av 

sjuksköterskorna i studien. Sjuksköterskorna berättade om äldre judiska patienter som varit 

med om koncentrationslägren under andra världskriget. Då denna patientgrupp har varit med 

om trauman tidigare i sina liv menade sjuksköterskorna att det var viktigt att ha en historisk 

kunskap. Med denna kunskap kan sjuksköterskorna bättre handskas med de situationer som 

uppstår under vårdtiden. Ett exempel på en situation är då en av dessa judiska patienter var i 

behov av syrgas men minnen från gasningarna i koncentrationslägren kom tillbaka och 

försvårade behandlingen. Dessa situationer ställer extra krav på sjuksköterskornas bemötande 

i känsliga situationer. Vårdpersonalen menade att vidareutbildning i kulturer, deras 

traditioner, värderingar och historia var viktigt. I utbildningen önskades studiematerial men 

även möjlighet att ta del av lärarens och andra deltagares egna erfarenheter i möten med 

patienter från en annan kultur. Just att ta del av varandras erfarenheter ansågs vara väldigt 

fruktbart i sjuksköterskornas egna lärande och utveckling. Även närstående kan ses som en 

bra kunskapskälla till patientens kulturella bakgrund (Boi, 2000).  

 

Diskussion  

Diskussion, skriver Friberg (2006b, s.86), är till för att kritiskt reflektera över vad som har 

skrivits, det är här som examensarbetet knyts samman. För enkelhetens skull har diskussionen 

strukturerats i två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion.  
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Metoddiskussion  

Enligt Friberg (2006b, s.86) är metoddiskussionen till för att beskriva hur “det gick”. Detta 

genom att utvärdera metoden, artikelurval samt analys. Att göra en litteraturöversikt är en bra 

metod för att få en kunskapsöversikt över ett problemområde inom sjuksköterskans 

kompetensområde. Men att göra en litteraturöversikt menas samtidigt att göra en beskrivning 

av en redan tolkad data (Friberg, 2006a, s.134). Detta innebär, i detta arbete, att komma ett 

steg längre från vad sjuksköterskans verkliga upplevelser är vilket kan ses som en svaghet.  

 Två databaser användes vilket kan ses som en svaghet då fler databaser kunde ha använts. 

Men de två genomsökta databaserna anses vara väl genomsökta då olika sökord användes. 

Uppsatsförfattarna upptäckte vid artikelsökningen att det valda ämnet inte var välutforskat. 

Detta ledde således till att sökord som användes för att söka resultatartiklar var både MeSH-

termer och fria översättningar. I och med att båda varianterna användes fick 

uppsatsförfattarna ett mer relevant och bredare utbud av artiklar. Vid starten av arbetet sattes 

en fem års avgränsning för att få den senaste forskningen. Denna avgränsning ledde till ett 

dåligt utbud av artiklar. För att vidga sökningen ytterligare utökades avgränsningen till tio år. 

När utbudet av artiklar inte blev bättre togs års avgränsningen bort. Utan avgränsning fick 

uppsatsförfattarna nio artiklar som var publicerad mellan år 1993 och 2009. Av dessa var fyra 

äldre än tio år. Detta kan ses som en svaghet med så gammalt material. Men 

uppsatsförfattarna tyckte att även den äldre forskningen var relevant för syftet då det många 

gånger inte gick att skilja mellan resultat från exempelvis 1993 samt 2009. Detta visar på att 

sjuksköterskans upplevelse av mötet med patienter från en annan kultur inte har förändrats 

avsevärt de senaste 19 åren.  

 Sökningen begränsades inte till några speciella länder. Detta för att få en så bred 

kunskapsbas som möjligt. Senare upptäcktes dock att alla resultatartiklar kom från 

västerländska länder (Australien, Danmark, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige). Detta kan 

ses som en styrka då dessa länder ses som höginkomstländer och sjukvården ser 

förhållandevis lika ut.  

 Analysen genomfördes med hjälp av en mindmap. Detta sågs som en bra analysmetod 

eftersom det gick att få en överskådlig bild av artiklarnas innehåll. Genom mindmap kunde 

även övergripande teman identifieras som låg till grund för de olika huvudteman och 

subteman. Arbetet med huvud- och subteman gick väldigt lätt då artiklarna många gånger 

hade liknande rubriker. En svaghet i att dela in resultat i teman var att de olika teman många 

gånger gick in i varandra. Vissa upplevda situationer kunde passa under flera huvudteman och 
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subteman. Detta resulterade i att uppsatsförfattarna analyserade specifika situationer och 

bestämde under vilket teman de hörde hemma. Detta kan vara en svaghet då en annan person 

kan tycka att det hör hemma i något annat tema. Något som kunde ha gjorts annorlunda var att 

ha fler teman för att ge större klarhet kring specifika situationer. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet av hur sjuksköterskan upplever vården av en patient från en annan kultur kommer 

att diskuteras här. Deras upplevelse har format fyra huvudteman: Sjuksköterskans upplevelse 

av kommunikationen, närstående, kulturella olikheter och sjuksköterskans upplevelse av sin 

kompetens i vården om patient från en annan kultur. Dessa teman kommer att diskuteras med 

återspegling till den teoretiska utgångspunkten. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av kommunikation 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever kommunikation som ett hinder i arbetet med en 

patient från en annan kultur för att kunna ge en god omvårdnad. Frustration uppstår när 

sjuksköterskan inte kan förmedla information till patienter från en annan kultur och när de 

inte kan få information från patienten. Kommunikationsbarriären bekräftas av Priebe, Sandhu, 

Dias, Gaddini, Greacen, Ionnidis et al (2011) där det även framgår att vårdpersonalen på 

grund av kommunikationsbarriärer måste göra mer omfattande undersökningar för att kunna 

fastställa diagnos. De menar att även det administrativa förloppet förlängs för att kompensera 

för kommunikationshinder.  

 Enligt Travelbee (1971, s.110) är kommunikationen ett verktyg för att kunna integrera med 

patienten så att ett människa-människa-förhållande kan skapas. Utan en fungerande 

kommunikation kan inte sjuksköterskan ge en holistisk omvårdnad. Det kan enligt Travelbee 

finnas olika anledningar till varför kommunikation misslyckas. Sjuksköterskans oförmåga att 

lyssna till patienten kan vara en anledning till att kommunikationen misslyckas. I resultatet 

framkommer det att patienter från en annan kultur med kommunikationsbarriärer tar mer tid 

vilket gör att sjuksköterskan inte har tid, tålamod och orkar därför inte lyssna. Travelbee 

(1971, s.112) skriver att sjuksköterskans i sådana fall måste anpassa sig till patientens tempo 

och rytm i konversationen. Sjuksköterskan ska även vara uppmärksam och närvarande i 

samtalet med patienten.  

 För att kunna förstå, vårda och utforska patienten bör sjuksköterskan ta till alla 

kommunikationstekniker som finns tillgängliga (Travelbee, s.110). I resultatet framgår det 
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olika åsikter om användningen av professionella tolkar. Kostnadsfrågor och tillgänglighet 

sågs som huvudsakliga hinder till den begränsade användningen av professionella tolkar. 

Priebe et al (2011) bekräftar problematiken med professionella tolkar. De menar även att det 

kan kännas konstigt att blanda in en tredje part i konversationen. Vidare svårigheter kan 

uppstå om tolken och patienten tillhör samma gemenskap. De anser vidare att en form av 

tolkservice hos vårdgivaren ses som ett alternativ till förbättring av 

kommunikationsbarriärerna.  Detta för att öka tillgängligheten av tolkar och därmed öka 

användningen av tolkar. Uppsatsförfattarna anser dock att problematiken kvarstår kring att en 

tredje part kommer in i vårdmötet mellan vårdaren och patienten. Men oavsett vilket 

kommunikationsmedel som används är det vårdpersonalens ansvar att se till att 

kommunikationen fungerar och att alla parter får och förstår den information som ges och 

behövs (Eide & Eide, 2009, s.103). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av närstående 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskan upplever närstående både som något positivt 

och negativt. Sjuksköterskorna känner tacksamhet för patient från en annan kulturs 

närstående. Detta för att de kan agera som tolkar, de förser patienten med mat och de vill 

gärna delta i omvårdnaden. Men resultatet visar att det även finns en känsla för frustration då 

sjuksköterskorna upplever närstående som krävande. I Høye och Severinsson (2010) bekräftas 

de ovanstående upplevelserna. Men i studien framkommer även en förståelse för de 

närståendes beteende. De menar att deras beteende grundar sig i den kulturella traditionen 

som de tillhör. Denna tradition innebär att familjen är delaktig i vården då de ser det som en 

plikt att ta hand om sin sjuka närstående. Denna känsla av plikt kan orsaka konflikt i den 

västländska vården. Närstående har ibland svårt att släppa taget och lämna över vården till 

sjuksköterskan. Detta leder till en konflikt mellan sjuksköterskan och närstående över vem 

som har ansvar för patientens vård. Sjuksköterskan känner sig även sliten mellan å ena sidan 

ge patienten en god omvårdnad och å andra sidan stödja närstående (Stayt, 2007). 

Sjuksköterskorna känner att de ibland måste lägga mer tid till närstående när det egentligen är 

patienten som behöver sjuksköterskan mer.  

 Trots sjuksköterskans frustration och den extra arbetsbörda det ibland kan innebära i 

vården av patient från en annan kultur och dennes närstående, får sjuksköterskan inte glömma 

närståendes roll som patientens styrka. I Engström och Söderberg (2007) studie punkteras 

vikten av närståendes roll som styrka och inspiration för patientens välbefinnande och 
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tillfrisknande. Närstående ger den sjuka patienten en anledning att kämpa vidare i sin sjukdom 

och kan hjälpa sjuksköterskan förstå vad patienten vill. 

 Det som karakteriserer en människa till människa förhållande är att patienten och 

närståendes omvårdnadsbehov uppfylls (Travelbee, 1971, s. 124). Det kan vara allt från att 

hjälpa patienten att förebygga sjukdom till att hjälpa närstående att hantera kris och lidande 

som uppstår när en familjemedlem är sjuk. Men för att människa till människa teori ska 

fungera måste både sjuksköterskan och individen samt familjen hjälpas åt. Ibland är 

sjuksköterskan en lärare men ibland är han/hon även en elev. Det som patienten inte kan 

lära/informera sjuksköterskan om det måste dennes närstående göra istället. Just detta visar 

resultatet sker naturligt i vården av patienter från en annan kultur och i samspel med deras 

närstående. Närstående spelar rollen som patientens och sjuksköterskans medlare. De kan ge 

sjuksköterskan den information som krävs för att lära känna patienten. Närståendes positiva 

roll har bekräftats av olika studier men fortfarande finns en negativ syn på närståendes roll 

inom vården. En vidare tolkning av resultatets innehåll visar att det ibland finns en brist i 

relationen mellan närstående och sjuksköterskan. Vad kan denna brist beror på? Enligt 

Travelbee (1971, s. 93) spelar kommunikation en viktig roll i en människa till människa 

förhållande. Om sjuksköterskan i sitt möte med en patient från en annan kulturs närstående 

inte lyckas att skapa en god kommunikation kan detta påverka patienten och närstående 

negativt. Sådana situationer kan även påverka sjuksköterskans upplevelse av att patient från 

en annan kultur och dennes närstående som krävande. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av kulturella olikheter 

Det framkommer i resultatet att kulturella olikheter finns mellan patient från en annan kultur 

och sjuksköterskan. Det kunde ibland uppstå situationer där sjuksköterskan inte visste hur 

han/hon skulle hantera eller reagera. Patienter från en annan kultur hade en annan sätt att 

uttrycka sig och ett annat sätt att hantera smärta. Det kan därmed bli svårt för sjuksköterskan 

att relatera till patienten vilket gör att det blir svårt att skapa en relation. Travelbee 

(1971/2001, s.193) anser dock att sjuksköterskan bör kunna känna empati för sin patient för 

att kunna skapa en relation. Empati definierar hon som en förmåga att leva sig in i, ta del av 

och förstå en annan människas psykologiska tillstånd. Hon menar dock inte att sjuksköterskan 

ska känna så som patienten känner utan hon ska delta men samtidigt stå utanför. Resultatet 

visar att många av patienter från en annan kultur bär på traumatiska minnen från hemlandet 

vilket kan förklara vissa reaktioner. På grund av kommunikationssvårigheter kan det ibland 

vara svårt för patienten att berätta vad de har varit med om. Detta kan därför leda till att 
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sjuksköterskan inte alltid kan förstå eller känna empati för patienten. Travelbee (1971/2001, s. 

195) skriver att det kan vara svårt för sjuksköterskan att känna empati för någon med en 

annan bakgrund och erfarenhet än han/hon själv. Men det går enligt Travelbee att utveckla sin 

empatiska förmåga genom exempelvis läsning och interaktion med andra människor.  

   

Sjuksköterskans upplevelse av sin kompetens i vården om patienter från en annan 

kultur 

Resultatet visar att sjuksköterskorna inte tycker att deras utbildning har förberett dem för 

mötet med patienter från en annan kultur. De anser att utbildningen har gett dem en grund 

men kunskapsbristen är fortfarande stor. Detta leder till att de känner sig otillräckliga och 

osäkra inför en patient från en annan kultur.  Det finns en önskan om vidareutbildning om 

olika kulturer och vilka traditioner samt värderingar det finns. Sjuksköterskornas egen 

medvetenhet om sin bristande kulturkompetens bekräftas av Cang-Wong, Murphy och 

Adelman (2009). 77 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna uttryckte en önskan om 

vidareutbildning.  

 Det framkommer i resultatet att sjuksköterskorna hanterar sin bristande kulturkompetens 

genom att se en patient från en annan kultur utifrån en stereotypisk synvinkel. Även i Cang-

Wong et als (2009) studie generaliserar sjuksköterskorna för att kompensera det de inte förstå 

eller vet om. Stor majoritet av de tillfrågade berättade att de arbetade utifrån sina egna, 

familjens och kollegors tidigare erfarenheter. Även information från media och internet 

användes i vården av patienten från andra kulturer. Uppsatsförfattarna menar att denna 

generalisering av patienter från en annan kultur kan leda till att patienten inte behandlas som 

en unik individ. Enligt Travelbee (1971/2001, s.159) kan sjuksköterskan inte skapa ett 

människa-till-människa förhållande eller en bra kommunikation om hon/han har en förutfattad 

och stereotypisk syn på patienten. Sjuksköterskan måste se patienten som en unik person och 

inte som om patienten var någon annan som sjuksköterskan tidigare har vårdat. Enligt 

Narayanasamy (2003) är patientens självkänsla som lägst under sjukdomstid. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan ser och behandlar patienten som en unik individ för att denna ska 

kunna bibehålla självkänslan. Dock är det omöjligt för sjuksköterskan att bli expert på alla 

världens kulturer då det finns mer än 3000 olika. Uppsatsförfattarna tror att detta kan vara en 

anledning till de grova generaliseringar som framkommer i resultatet. Det kan även vara för 

enkelheten skull som patienter från andra kulturer kategoriseras som en grupp. Detta då det är 

svårt att belysa vilka olika kulturer det finns bland de olika människorna.   
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Praktiska implikationer 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskan har ett stort behov av kulturkompentens och det är 

viktig att denna kompetens finns för att kunna möta en patient från en annan kultur. För att 

kunna ge god vård till en patient från en annan kultur krävs det att sjuksköterskan ser 

patienten som en unik individ. I praktiken är det viktigt att sjuksköterskan tänker på hur 

han/hon bemöter och kommunicerar med patienter från en annan kultur, då det har visat sig 

att kommunikation är ett viktigt verktyg för att kunna skapa en bra vårdrelation. 

För att i dagsläget kunna förbättra sjuksköterskans kulturkompetens krävs det att 

grundutbildningen utvecklas samt att möjligheter för vidareutbildning finns i större 

utsträckning.  

 

Fortsatt forskning 

För att utveckla det vårdvetenskapliga forskningsområdet som uppsatsförfattarna har tagit del 

av skulle en vidare forskning ur flera perspektiv vara intressant. Exempelvis skulle det vara 

intressant att förstå hur patient och närstående upplever vården av en sjuksköterska från annan 

kultur. Då ämnet inte är väl beforskat skulle en fördjupad forskning ur patientens och 

närståendes perspektiv kunna hjälpa sjuksköterskan att förstå samt anpassa vården efter deras 

behov i praktiken. 

 

Slutsats 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskorna upplevde vården av en 

patient från en annan kultur. Det framkom att sjuksköterskan har svårt att förstå en patient 

från en annan kultur på grund av kulturella olikheter och kommunikationsbarriärer. Detta 

leder därför till att kulturkrockar uppstår. En patient från en annan kultur kräver även mer av 

sjuksköterskans tid då språksvårigheter och kulturella olikheter saktar ner vårdarbetet. Detta 

leder således till att sjuksköterskan många gånger känner en frustration i vård av patienter från 

andra kulturer. Denna frustration beror framför allt på kunskapsbrist. Vissa sjuksköterskor 

väljer därför att kompensera denna kunskapsbrist genom att generalisera patienterna. Den 

unika individen försvinner i samband med generaliseringen. Travelbee belyser hur viktig det 

är att sjuksköterskan försöker se den unika personen i patienten för att undvika generalisering.
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Boi, S.  

 

Nurses’ 

experiences in 

caring for patients 

from different 

cultural 

backgrounds. 

2000, Storbritannien, 

NTresearch 

Att belysa problem som 

sjuksköterskor kan stöta på 

i vård om patienter från 

annan kultur 

Kvalitativ intervju med sju 

sjuksköterskor som de senaste 

månader arbetat med patienter 

från en annan kultur. 

En innehållsanalys gjordes av det 

insamlade datamaterialet.   

Sjuksköterskan upplever 

problem kring 

kommunikationen och med 

patienters närstående.  

Sjuksköterskorna anser 

inte att deras 

grundutbildning täcker det 

behov som behövs i 

vården.   

Cioffi, J. 

 

Nurses’ 

experiences of 

caring for 

culturally diverse 

patients in an 

acute care setting. 

2005, Australien, 

Contemporary Nurse 

Beskriva sjuksköterskans 

erfarenhet i vård av 

patienter från en annan 

kultur inom medicinsk och 

kirurgisk akutsjukvård. 

Kvalitativ intervju. 10 

sjuksköterskor med minst 5 års 

erfarenhet.  

En innehållsanalys gjordes av det 

insamlade datamaterialet.   

Kommunikation, 

närstående och kulturella 

olikheter ses som ett 

hinder för sjuksköterskan. 

Genom att vara flexibelt 

blir det möjligt att ge 

holistisk vård. 
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Ekblad, S; 

Marttila, A. 

& Emilsson, 

M. 

 

Cultural 

challenges in end-

of-life care: 

refections from 

focus groups’ 

interviews with 

hospice staff in 

Stockholm 

2000, Sverige, 

Journal of Advanced 

Nursing 

Belysa problem och 

kulturella utmaningar 

inom hospicevården i vård 

om patienter från en annan 

kultur.   

Kvalitativ intervjumetod med 

fokusgrupper. 19 vårdare deltog. 

Majoriteten var sjuksköterskor.  

Det insamlade data analyserades 

utifrån en tematisk analys.  

Sjuksköterskorna upplevde 

en kulturkrock i vård av 

patienter från en annan 

kultur. Det som kunde 

försvårar omvårdnaden var 

bland annat traditioner, 

beteende, 

kommunikationsbarriärer. 

Mer kunskap önskas av 

personalen. 

Hultsjö, S. & 

Hjelm, K 

Immigrants in 

emergency care: 

Swedish health 

care staff’s 

experiences 

2005, Sverige, 

International 

Nursing Review 

Identifiera om personalen 

på somatisk och 

psykiatrisk akutsjukvård 

upplever några problem i 

vård av invandrare och om 

det finns jämföra dessa. 

Kvalitativ semi-strukturerad 

intervjumetod med fokusgrupper. 

22 kvinnliga samt 13 manliga 

sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

Materialet analyserades utifrån 

Kreugers (1998) metod.  

Personalen på både 

somatisk och psykiatrisk 

akutsjukvård upplever 

problem med 

kommunikationen, med 

närstående. Det kan även 

uppstå konflikter kring 

könsroller och pga. 

kulturella beteende. Flest 

problem får personalen 

med asylsökande. 
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Michaelsen,  

J.J. Krasnik, 

A. Nielsen, 

A.S, 

Norredam, M 

& Torres, A-

M 

Health 

professionals’ 

knowledge, 

attitudes, and 

experiences in 

relation to 

immigrant 

patients: a 

questionnaire 

study at a Danish 

hospital. 

2004, Danmark, 

Scand J Public 

health 

Undersöka olika attityder, 

kunskap, erfarenhet och 

kommunikation bland 

sjukhuspersonal som 

vårdar patienter från andra 

kulturer för att senare 

kunna identifiera 

potentiella barriärer för 

effektiv vård. 

Kvantitativ, enkätformulär 

skickas till 1012 personer. 58 

procent svarade. Bland dessa 

fanns läkare, sjuksköterskor & 

undersköterskor. Sjuksköterskor 

var den största svarsgruppen. 

Stängda frågor svar analyserades 

med hjälp av SPSS databas medan 

en innehållsanalys gjordes på 

öppna frågor svar.  

Undersökningen visar att 

det finns en positiv attityd 

i vården kring patienter 

från en annan kultur. Men 

kommunikationen ses som 

ett problem som påverkar 

vården. Patientens och 

närståendes beteende och 

dem olika krav som ställs 

på personalen påverka den 

dagliga rutinen. 

Murphy, K. 

& 

Macleod 

Clark, J. 

 

Nurses’ 

experiences of 

caring for ethnic-

minority clients 

1993, Storbritannien 

Journal of Advanced 

Nursing 

Undersöka samt identifiera 

problem sjuksköterskan 

kan stöta på i vården av 

patienter från etniska 

minoritetskulturer. 

Kvalitativ intervju metod. 18 

erfarna sjuksköterskor 

intervjuades.  

En innehållsanalys gjordes av det 

insamlade datamaterialet. 

Sjuksköterskorna delar 

många gemensamma 

upplevelser och problem. 

Stora svårigheter kring 

kommunikationen 

upptäcktes. Kunskapsbrist 

kring kulturella olikheter 

samt oförmågan till att 

skapa bra relation ledde till 

stress och frustration. 
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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 

Nordic College of 

Caring Science 

Undersöka 

sjuksköterskans 

erfarenheter i omvårdnad 

av patienter med 

minoritetsbakgrunder. 

Kvalitativ och fenomenologisk 

intervju samt observationer 

4 sjuksköterskor med minst 5 års 

arbetslivserfarenhet intervjuades. 

En fenomenologisk analys gjordes 

av det insamlade datamaterialet.  

Undersökningen visar att 

sjuksköterskorna upplevde 

problem vid 

kommunikation med den 

etniska patienten. 

Sjuksköterskorna upplevde 

även problem kring 

patientens upplevelse av 

smärta och den matkultur 

som medföljde vid vården 

av patienter från en annan 

kultur  

Ozolins, L-L. 

& Hjelm, K. 

 

Nurses’ 

experiences of 

problematic 

situations with 

migrants in 

emergency care 

in Sweden 

2003, Sverige, 

Clinical Effectivness 

in Nursing 

Undersöka samt beskriva 

sjuksköterskans rapport 

över situationer i 

akutsjukvården som 

upplevts problematiska vid 

vård av patienter från en 

annan kultur.    

Kvalitativ metod. En 

explorativstudie där 49 

sjuksköterskor fick skriva om 

situationer som upplevdes 

problematiska.  

En innehållsanalys gjorde på det 

insamlade datamaterialet.  

64 problematiska 

situationer beskrivs av 

urvalsgruppen. Resultatet 

visade att kommunikation 

var ett huvudproblem. 

Även kulturella olikheter 

sågs som ett stort 

problemområde. 
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Vydelingum. 

V 

 

Nurses’ 

experiences of 

caring for South 

Asian minority 

ethnic patients in 

a general hospital 

in England 

2005, Storbritannien, 

Nursing Inquiry  

Beskriver sjuksköterskans 

erfarenhet i omvårdnaden 

av patienter från Sydasien 

på ett allmänt sjukhus i 

England. (Sydasien= 

Bangladesh, Indian, 

Pakistan och Sir Lanka) 

Kvalitativ studie. Fokusgrupper 

på sammanlagt 43 personer 

deltog. Av dessa var 25 

sjuksköterskor och 18 

undersköterskor.  

En tematisk analys gjordes av det 

insamlade datamaterialet.  

Studien beskriver 

sjuksköterskans olika 

upplevelse kring 

bemötande, rättvisa, 

okunskap, förnekelse och 

generalisering av 

patientens behov. 

Även problem kring 

närstående, rasism och 

etnocentrism belystes. 

 

 


