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Bakgrund: Sverige är ett av de länder som har en lång historia av invandring de senaste 

decennierna. Varje år tar Sverige emot ett stort antal personer med utländsk bakgrund och 

flyktingar från olika delar av världen. Detta har gjort Sverige till ett mångkulturellt land.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med patienter från olika 

kulturer.  

Metod: En litteraturbaserad studie med grund i kvalitativ forskning baserad på nio 

vetenskapliga artiklar genomfördes.  

Resultat: Analysen av datamaterialet resulterade i fyra teman såsom; bristfällig 

kommunikation, anhöriga som länk till patienten, ovan situation samt uppmärksam på 

patientens utsatthet med sju underteman.  

Konklusion: För ett välfungerande möte mellan sjuksköterska och patient från olika kulturer, 

förutsätts att sjuksköterskan kan etablera en relation grundad på god kommunikation med 

patient och dennes anhöriga. Detta kan förebygga ojämlikhet, vårdlidande, kränkning och 

missförstånd. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

Titel:  Nurses’ experiences of encounters with patients from different cultures. 

Authors:  Najafi, Azada; Panahi, Mirjam 
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Course:  Degree of bachelor of science in nursing, thesis in nursing care, 15 ECTS 

Supervisor:  Sahlsten, Monika  

Examiner:  Ingrid Bergh  

Pages:  21 

Keywords:  Culture, encounter, nurses’ experiences, nursing. 

Background: Sweden is one of many countries which have a long history of immigration 

during the past decades. Each year Sweden receives numerous immigrants from different 

parts of the world, which has made Sweden to a multi-culture country.  

Aim: The aim was to describe nurses’ experiences of encounters with patients from different 

cultures.  

Method: A literature-based study based on qualitative research, nine scientific articles were 

performed.  

Result: The analysis of the data resulted in four themes such as; insufficient communication, 

family members as a link to the patient, unfamiliar situation, and attentive to the patients’ 

vulnerability with seven subthemes.  

Conclusion: For a well functioning encounter between nurse and patient from different 

cultures, a prerequisite is that the nurses establish a relationship based on good 

communication with the patient and relatives. This can prevent inequality, suffering based on 

lack of nursing, violation and misunderstandings.  
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Inledning 

Sverige har varit ett homogent samhälle fram till slutet av 1960-talet. Då började Sveriges 

gränser öppnas för vad som kallades arbetskraftsinvandring (Magnússon, 2002). Med tiden 

har tusentals personer med utländsk bakgrund kommit till Sverige varje år. Detta har lett till 

att dagens Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle som består av flera olika etniciteter 

(Olsson, 2005). Enligt Statiska centralbyrån (2011) består 19,1 procent av den svenska 

populationen av personer med utländsk bakgrund år 2010. Detta relaterar utrikes födda som 

inrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar. Hovde, Hallberg och Edberg (2008) 

påpekar i sin studie att patienter från andra kulturer i kontakt med vården har svårighet att 

kommunicera med vårdpersonalen vilket leder till att omvårdnadsåtgärder som vårdaren ska 

utöva, inte motsvarar dessa patienters behov. Patienter från andra kulturer är en grupp 

människor som sjuksköterskan möter dagligen. Björngren Cuadra (2010) poängterar att i 

framtiden kommer det finnas flera kulturmöten inom vården som inte bara handlar om svensk 

vårdpersonal som möter patienter från andra kulturer. I det mångkulturella Sverige kommer 

med tiden fler och fler i personalen att själva vara från andra kulturer. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2007) som hänvisar till International Council of Nurses (ICN) är en 

grundläggande förutsättning för sjuksköterskans arbete att möta varje individ på lika villkor 

och att stödja hälsoprocessen utifrån dennes behov och resurser, oavsett kön eller etnicitet. 

Kunskaper behövs därmed i ökad utsträckning om kulturmöten i vården vilket fokuseras i 

denna studie.  

 

Bakgrund 

Kultur 

Enligt Björngren Cuadra (2010) är det ett grundproblem hur begreppet kultur bäst skall förstås 

och vad detta kan spela för roll i vårdsammanhang. Kultur innefattar all organisering av 

mänskligt liv och verksamhet. Kultur sammankopplas med grupper av människor utan en 

nödvändig anknytning till en nation eller ett land. Här bemöts idén om att grupper skiljs åt 

genom att de har olika kulturer. Det är främst med denna syn begreppet kultur aktualiseras 

inom hälso- och sjukvården. Kultur är en fråga om ett delat socialt fenomen. Allmänt 

innefattas vanor och bruk samt symboler men även regler, normer, värden som styr 

beteenden, materiella ting och konstprodukter. Illman och Nynäs (2005) menar att kulturer 

består av människor och dessa kan tolka sin identitet, situation samt sitt sammanhang på 

väldigt olika sätt även om de tillhör samma kultur. Helman (2001) påpekar att kultur är en 

bedömningsgrund för att avgöra vad eller vem som är normal eller avvikande. 

Bedömningskunskapen överförs från generation till generation. Författaren använder sig av en 

metafor där kultur beskrivs som ett par ärvda glasögon genom vilka individer ser och förstår 

sin omvärld. En viktig synvinkel av kultur är att människor utifrån sina kulturella linser delas 

upp i olika kategorier såsom; unga, gamla, kvinnor, män, främlingar, släktingar samt 

människor med olika status. Vidare kan kultur skapa en slags egocentrisk inställning om vad 

som är normalt eller avvikande, sjukt eller friskt (Helman, 2001).  
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Enligt Dicicco-Bloom (2003) kan relationen ändras mellan sjuksköterskor och patienter 

genom en kulturellt kompetent omvårdnad. Detta kan underlätta en förståelse för hur 

omvårdnad, riktlinjer för utbildningsprogram kan utvecklas till att stödja genomförandet av en 

kulturellt kompetent omvårdnad.  

Etnicitet versus kultur 

Etnicitet innebär tillhörighet till en viss grupp som har samma ursprung eller gemensamma 

egenskaper (Nordin & Schölin, 2011). Barth (1981) definierar en etnisk grupp som; biologisk 

självupprätthållande med gemensamma grundläggande kulturella värderingar, ett 

kommunikations- och interaktionsfält där medlemmarna definierar sig själva och även 

identifieras av andra. Enligt Magnússon (2002) kan etnicitet kopplas till människors kulturella 

identitet och beskrivas som att människor lär sig tillhöra en specifik grupp, de lär sig de 

uppsatta kulturella attributen eller symbolerna som fastställer deras etniska anknytningar. Med 

symboler och attribut menas ett specifikt språk som gemensam historia, gemensamma 

religiösa övertygelser. Etnicitet kan beskrivas som en form av medfödd och oföränderligt 

identitet med en lång varaktighet. 

Mångkulturell 

Mångkulturell är ett diskutabelt begrepp (Björngren Cuadra, 2010). Begreppet kultur fångar 

människors ständigt pågående konstruktion av en gemensam verklighet. Detta gör att ordet 

mångkultur blir tårta på tårta utifrån en kulturteoretisk syn. Emellertid blir ordet allt mer ett 

vanligt förekommande kodord som tar upp betydelsefulla samhällsfrågor. Det kan gälla vad 

som sker inom ett möte mellan en sjuksköterska och en patient. Omvårdnad i mångkulturella 

rum är relativt nytt och i ständig utveckling. Rum syftar på olika platser där en sjuksköterska 

dagligen är yrkesverksam. I framtiden kommer det att finnas flera kulturmöten inom vården. 

Detta innebär att det inte bara kommer att handla om svensk vårdpersonal som möter patienter 

från andra kulturer. I det mångkulturella Sverige kommer med tiden fler och fler personal att 

själva vara från andra kulturer (Björngren Cuadra, 2010). 

Mänskliga rättigheter och etik 

Björngren Cuadra (2010) menar att det som ses som utgångsläget för etik är människans 

värde och värdighet. Etik gäller frågeställningar kring vad som är gott i livet och vad som är 

rätt att göra i relation till sig själv och andra. Mänskliga rättigheter och etik kan till och med 

ses som två sidor av samma mynt. Etik är länkat till mänskliga rättigheter. Länken ligger i ett 

tillförsäkrande av rättigheter, patientens rättigheter. Detta förutsätter ett etiskt handlande som 

vilar på värdet av mänskliga rättigheter. Humanrights (2006a) upplyser att mänskliga 

rättigheterna reglerar och begränsar statens makt över individer, och fastställer statens 

skyldigheter gentemot dessa. De mänskliga rättigheterna gäller för alla oavsett kön, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, politisk uppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Detta innebär att alla människor är födda fria 

och lika i värde och rättigheter. Mänskliga rättigheter gäller över hela världen, oavsett land 

och kultur. Mänskliga rättigheter i allmänhet innefattar: 1) Grundläggande friheter såsom 

rätten att; ha eller uttrycka åsikter, ha en religion, bilda eller gå med i en organisation. 2) 

Rätten till skydd mot övergrepp, exempelvis att inte slumpmässigt bli arresterad eller utsättas 

för tortyr. 3) Grundläggande behov som skall kunna tillfredsställas, exempelvis rätt till en 

lagom levnadsstandard, till hälso- och sjukvård och till utbildning (Humanrights, 2006b). 
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I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor anges att behovet av omvårdnad är universellt. Vårdens 

natur vilar på respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, värdighet 

och att behandlas med respekt. Den etiska koden klarlägger även att omvårdnaden ska vara 

respektfull och inte begränsas av ålder, hudfärg, trosuppfattning, social status, kultur, kön, 

sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, ras, etnisk tillhörighet, sjukdom eller handikapp 

(SSF 2007) 

Möte och relation 

Människor bör förstå och acceptera att de är kulturellt olika. Detta kan förenas i det 

mångkulturella mötet och framkalla en möjlighet att skapa förståelse mellan människor från 

olika kulturer. Kulturmöten handlar om tolkning och reflektion. Kulturella möten är alltid 

möten mellan människor. Kultur bär ofta med sig ideologiska betydelser som i hög grad 

påverkas av människosynen och för med sig olika värderingar. Vid kultur och kulturmöten 

från ett humanistiskt perspektiv blir vissa aspekter mera betydelsefulla såsom människosynen. 

Det handlar om att förena två olika infallsvinklar såsom kulturen och människan (Illman & 

Nynäs, 2005). Sjuksköterskans arbete innebär en nära kontakt med människor. Omvårdnad 

tillämpas både i och genom en relation. Att arbeta i relationer innebär ett behov av reflektion. 

Reflektionen fastställer vilken hjälprelation som blir möjlig (Björngren Cuadra, 2010). 

Hattersley och Keogh (2009) framhåller att sjuksköterskor bör tänka igenom alla utmaningar 

de kan stöta på för att få en mer framgångsrik strategi för att kunna hjälpa patienten i olika 

situationer. Sjuksköterskor bör ha medkänsla för patienterna, respektera deras kultur, tro och 

visa empati, respekt och tålamod. 

I en professionell vårdrelation använder sjuksköterskan sin personliga kunskap och erfarenhet 

för att erbjuda en fullständig närvaro i det vårdande mötet med patienten. Sjuksköterskan 

förväntar sig inte att få ut något för egen del inom denna relation. Relationen mellan patienten 

och sjuksköterskan kan vara vårdande eller icke- vårdande. Sjuksköterskan har ansvaret för 

vårdrelationen och att den blir positiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Kasén (2002) menar att den vårdande relationen är asymmetrisk och detta innebär att 

sjuksköterskan har mer makt och därmed större ansvar än patienten. Patientens sårbarhet och 

underordnande position är kännetecken för en vårdrelation. Detta skiljer en vårdrelation från 

andra typer av relationer.  

Travelbee (1971) menar att omvårdnadsmål och syfte uppnår när en äkta mellan mänsklig 

relation skapas. Möte innebär etablering av en relation mellan patient och sjuksköterska inom 

vården. Sjuksköterskan utforskar systematiskt patientens behov utifrån ett patientperspektiv. 

Detta genom att använda sin personlighet och kunskap för att möta patientens behov. För att 

patienten ska känna sig delaktig i omvårdnaden är det betydelsefullt att bli sedd som en unik 

varelse och inte bara som en patient. En mellanmänsklig relation innefattar fem 

interaktionsfaser; 1) den första mötet, 2) framväxt av identitet, 3) empati, 4) sympati 5) 

etablering av ömsesidigt förståelse och kontakt.  1) Mötet innefattar den fas där sjuksköterska 

och patient inte känner varandra. Då ligger tonvikten på att sjuksköterskan ser patienten som 

en individ. 2) Både sjuksköterskans och patientens identitet framstår och uppfattas av både 

parten. 3) Empati är essentiellt för sjuksköterskan för att kunna intränga och uppfatta 

patientens tankar och känslor. 4) Sympati är en attityd och inställning som innebär en 

medkänsla som kan leda till att patientens lidande lindras. Då patienten ser sig inte som ensam 

i sitt lidande. 5) En ömsesidig relation och förståelse har uppkommit mellan sjuksköterskan 

och patienten (Travelbee, 1971). 
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Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latin communicare som betyder ”att göra 

något gemensamt, göra någon annan delaktig i eller ha förbindelse med” (Eide & Eide, 1997 

a.a. s.11). För att en människa skall kunna kommunicera med en annan behöver de utrycka 

sig genom sina tankar och känslor och detta behövs för att vidareutveckla sin 

kommunikationsförmåga. Detta utförs genom verbalt och icke verbalt kommunikation (Eide 

& Eide, 1997). Med verbal kommunikation förmedlas både tankar och känslor muntligt för 

sändare och mottagare. Icke-verbal kommunikation är ett kroppsligt uttryck där en mängd 

tecken används, som exempelvis ansiktsuttryck, beröring, ögon kontakt, röstanvändning och 

rörelser. Verbal och icke verbal kommunikation används väldigt ofta i vardagliga liv där 

människor omedvetet visar de olika tecknen när de ger och får mottagarens information (Eide 

& Eide, 1997).  

Travelbee (1971) hävdar att sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation. Det är 

genom kommunikation sjuksköteskan lär känna sin patient (a.a.). Via kommunikation skapas 

kontakter mellan en person till en annan (Hanssen, 1998). Kontakter kan skapas direkt genom 

ögonkontakt eller via andra objekt. Kommunikation är som en aktivitet. Här handlar det om 

att ha en vilja till att samarbeta med andra och komma nära personer för att hålla kontakt samt 

ha en relation eller hålla ihop en organisation tillsammans. Författaren menar att utan 

språkkännedom förhindras kommunikationsutbyte. Detta kan leda till avstånd från de egna 

känslorna, som sen kan bli felaktig information. Personen kan tolka felaktigt och detta kan 

leda till rädsla och ångest som i sin tur ger samspelsproblem, vilket blir svårt att lösa 

(Hanssen, 1998). 

En studie av Dogan, Tschudin, Hot och Özkan (2009) som är gjord i Tyskland handlar om 

sjuksköterskors och patienters erfarenheter av kommunikationsproblem. Patienterna önskade i 

första hand ha medkänsla och omtanke från sjuksköterskan. Både sjuksköterskor och patienter 

upplever att språket är en stor barriär. Eftersom ord innebär olika saker för olika kulturer så 

fick vissa patienter fel behandling eller åtgärder. Patienter med en annan kultur samt språk 

försöker att kommunicera med sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplever situationen 

problematiskt då de har svårt att förstå sina patienter samt att tillgodose deras behov (Dogan 

et al, 2009). Kommunikationsbrist, kulturella skillnader, vilken syn patienter från olika 

kulturer har på sin hälsa eller sjukdom och hur de reagerar kring dessa kan ha stor inverkan på 

omvårdnaden som sjuksköterskan erbjuder (Dogan et al., 2009). Travelbee (1971) anger att 

kommunikation mellan sjusköterska och patient är centralt i omvårdnadsprocessen där 

förklaring, beslut, bedömning av åtgärder samt utvärdering ingår. Samtal är ett redskap för att 

förstå andra människor, vilket leder till ökad trygghet (Eide & Eide, 1997). Sjuksköterskan 

ska reflektera över varje situation, som kan förbättra relationen dem mellan. McCabe (2002) 

framhåller att när kommunikation mellan parterna brister kan det bero på att sjuksköterskan är 

mer inriktade på att slutföra sina uppgifter än att samtala med patienterna. Patienterna 

upplever att sjuksköterskorna inte samtalar utifrån patientens synvinkel utan utgår från sina 

egna krav. Författaren anger att empati är en viktig förutsättning för god omvårdnad där 

sjuksköterskan visar sina känslor och förståelse för patienten (McCabe, 2002). 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Socialstyrelsen (2005) anger i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska att vårdens 

natur är baserad på mänskliga rättigheter. Individer har rätt till liv, till värdighet och rätt till att 

behandlas med respekt. Vården skall grundas på en humanistisk människosyn där respekt för 
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patientens självbestämmande, integritet och värdighet skall visas. Att lindra lidande genom att 

använda adekvata återgärder utifrån patientens sjukdomsupplevelse ingår i sjuksköterskans 

profession. Kommunikationen med patienter och närstående ska ske på ett respektfullt, 

empatiskt och öppet sätt. Genom att kommunicera med patient och närstående ska stöd ges. 

Sjuksköterskan ska göra det möjligt för patienten att var delaktig i vård och behandling. En 

bra vårdrelation resulterar i att patienten känner välbefinnande, vilket är en del av 

sjuksköteskans mål. Sjuksköterskan har till sitt ansvarsområde att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (a.a.). Svensk sjuksköterskeförening (2007) 

hänvisar till International Council of Nurses (ICN) etiska koden för sjuksköterskor som anger 

att sjuksköterskan ska respektera mänskliga rättigheter och ta hänsyn till människors 

värderingar, vanor och tro.  

Livsvärld  

Enligt Dahlberg (2003) innebär livsvärld att individers vardagsvärld och dagliga existens 

läggs i fokus. Utifrån de erfarenheter som varje människa får i livet, så upplever individen sin 

situation. Detta betyder att se, förstå, beskriva samt att analysera världen, så som den erfars av 

individer. Det är genom livsvärlden som individer älskar, hatar, arbetar, tycker, tänker med 

mera. Livsvärldens ontologi, epistemologi och metodologi skapar en ram för sjuksköterskans 

vårdande. Livsvärldsperspektiv strävar att inte ge upphov till ett subjektivistiskt eller 

objektivistiskt, materialistiskt eller idealistiskt perspektiv. Livsvärldsteorin fokuserar varken 

på enbart världen eller enbart subjektet, utan relationen där emellan. Livsvärldsperspektivet 

väcker sjuksköterskans intresse för patientens egen berättelse och livshistoria. Genom att 

sjuksköterskan lägger sin fokus på hur patienten erfar sin hälsa, lidande, välbefinnande och 

vård konkretiseras livsvärldsperspektivet i vårdande (a.a.). Bengtsson (1998) menar att 

livsvärld är den verkligheten som människor dagligen samt ständigt lever i och omedvetet tar 

den för givet. Individers erfarenheter och levda värld speglas i deras handlingar. Med detta 

menas att livsvärldsteorin lägger stor värde på människors upplevelser och erfarenheter. Ett 

vårdande som har livsvärldsperspektivet som underlag innebär att sjuksköterskan har ett 

förhållningssätt där han/hon bekräftar samt respekterar patientens levda verklighet (a.a.).  Lo 

(2010) menar att genom livsvärld kan en kulturellt kompetent och patientcentrerad vård 

erbjudas till patienter med annan kulturell bakgrund.  

Holistisk människosyn 

Enligt Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) innebär holistisk människosyn att människan 

är en naturlig varelse. Människan betraktas som en helhet där individens ande, kropp och själ 

tillsammans utgör grunden för denna människosyn. Sjuksköterskan ska ha insikt om 

patientens kropp, själ och ande, där kropp gör denne till en levande organism som är vid liv 

samt äger tid och rum. Vidare påpekar författarna att människor är till en viss del lika och 

olika varandra. Människan betraktas som en individ där hon är unik med sin helhet. Helheten 

består även av att ha moraliska tankar med känslor där sympati utgör en källa till 

människosynen. Detta ger upphov till samt styrker människan att agera moraliskt och etiskt 

som i sin tur kan leda till en positiv konsekvens för vårdetiken och för en holistisk vård (a.a.). 

Arnaert och Schaack (2006) hävdar i sin studie att sjuksköterskor vid vård av patienter från 

andra kulturer, kan genom en holistisk människosyn erbjuda en kulturell känslig vård som 

stärker patientens välbefinnande och hälsa. 
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Lidande 

Under senare år har en utveckling skett av begreppet lidande inom vårdvetenskapen. 

Begreppet lidande innebär en plåga, kval, smärta. Lidandes betydelse förskjuts alltmer mot 

sjukdom och smärta. Begreppet patient betyder den lidande, den som tåligt uthärdar någonting 

(Eriksson, 2001). Det finns tre olika former av lidande; livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003). Vårdlidande uppstår 

på grund av vårdande eller brist på vårdande vilket utgör ett onödig lidande och bör 

elimineras. Dahlberg (2002) menar att negativa möten mellan sjuksköterska och patient ökar 

dennes lidande genom ökad sårbarhet. När patienten upplever att han/hon inte blir sedd som 

en människa infinner sig en känsla av förödmjukelse. Patientens självklara värdighet kränks.  

 

Sachs (1992) anser att lidande är ett socialt svar på en viss situation som fylls med innehåll 

och definieras i varje enskild kultur. Med en viss situation avses fysiska, psykiska och/eller 

existentiella problem. Bland alla grupper av människor skapas och utvecklas speciella 

metoder för att kunna hantera lidande. Under episoder av lidande hanterar människor sin plats 

i den sociala strukturen. Uppfattningen av lidande samt det upplevda lidandet är omöjligt att 

skilja från det sociokulturella sammanhanget (a.a.).   

Problemformulering 

Kultur innefattar individers vanor, symboler, normer och värden och styr även beteende. 

Genom att känna igen och möta patientens behov kan en god relation etableras mellan patient 

och sjuksköterska. När det gäller möten med patienter från olika kulturer kan det finnas 

svårigheter för sjuksköterskan att identifiera deras behov. Då kan komplikationer uppstå vid 

individualisering av omvårdnad. Det kan vara svårt att identifiera och tillgodose patientens 

behov där sjuksköterskan inte har kunskap om vare sig dennes kultur eller individuella behov. 

Detta i sin tur kan leda till negativa konsekvenser såsom vårdlidande samt kränkning av 

patientens värdighet och autonomi. Sjuksköterskors möte med patienter från olika kulturer 

behöver studeras för att kunna identifiera problematiska situationer samt eliminera dessa. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturbaserade studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

möten med patienter från olika kulturer. 

Metod 

Den metod som valdes för denna studie är kvalitativ litteraturbaserad studie som beskrivs av 

Friberg (2006). Detta innebär att skapa en överblick av forskningsresultat om ett problem 

inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Det valda området belystes ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv för att sedan kunna relatera till ett sammanhang, på så sätt 

avgränsas det till det aktuella intresseområdet. Den valda metoden möjliggör en bredare 

fördjupningspotential inom studiens sammanhang. Med vetenskaplig kunskap kan 

omvårdnaden inom denna kontext både utvecklas och förbättras. Studien skall kunna stödja 
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sjuksköterskors arbete så att de får en djupare förståelse kring komplikationer av möten med 

patienter från olika kulturer.  

Datainsamling 

De databaser som användes var CINAHL, ScienceDirect, LibHub och MEDLINE. Dessa 

databaser valdes då de var mest relevanta för studien. För att skapa en mer strukturerad 

sökning valdes vissa relevanta sökord utifrån studiens syfte. Sökorden var nurse, experience, 

transcultural nursing, caring, culture, meeting, relationship och communication. Dessa 

sökord användes individuellt och tillsammans med operatorn AND och trunkering för att 

strukturera ett komplett sökresultat. Friberg (2006) påpekar att de flesta databaser inte söker 

automatiskt efter alla böjningsformer av ett sökord och därför är det viktig att 

trunkeringsfunktion används. Författaren anger att boolesk sökteknik är betydelsefullt för att 

kunna förklara sambandet mellan sökorden till varandra. Artiklarnas kvalitet granskades 

utifrån Fribergs (2006) förslag till frågor vid granskning av kvalitativa studier. Här granskades 

artiklarnas problemformulering, teoretiska utgångspunkter, syftet, metod, dataanalysens 

förfaranden, resultat, författarnas tolkningar med mera. Studiens syfte samt 

problemformulering har avgjort vilka forskningsartiklar som är lämpliga. Bland de 45 lästa 

artiklarna valdes nio som kunde besvara studiens syfte. En tabell inkluderades för att redovisa 

datasökningens tillvägagångssätt (se figur 1). 

 

Söknings 

datum 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

 

2011-10-02 

 

 

 

2011-10-04 

 

 

2011-10-06 

 

 

2012-02-27 

CINAHL ("N1 nurses' experience") AND 

("Transcultural nursing") AND 

"different cultural caring" 

2499 8 1 

("N1 nurses' experience") AND 

("Transcultural nursing") AND 

caring  

2109 6 1 

cross-cultural AND communication 

AND ("N1 nurses' experience") 

7760 11 1 

nurses’ experience AND nursing 

AND Islam* culture 

85 2 1 

2011-10-09 

 

 

2012-02-27 

MEDLINE cross-cultural AND nursing AND 

communication 

82 3 1 

Multicultural caring AND nursing 

AND communication  

330 4 1 

2011-10-11 

 

 

2012-02-28 

ScienceDirect nursing AND culture AND 

immigrants 

2783 

 

7 

 

1 

 

nurses’ experiences AND ethnic 

minority patients 

2518 2 1 

2011-10-15 LibHub meeting AND nursing AND culture 30 2 1 

Figur 1. Översikt av artikelsökning i databaser 

http://tyda.se/search/relationship
http://tyda.se/search/communication
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Urval 

Urvalet bestod av nio artiklar med kvalitativ ansats. Inklusionskriterierna var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan åren 2000-2010, vara vetenskapligt granskade det vill säga 

peer-reviewed, skrivna på engelska eller något av de skandinaviska språken. Alla artiklar som 

valdes till området är relaterat till problemområdet samt studiens syfte.  

Analys 

Datamaterialet har analyserats utifrån en modell som är beskriven av Friberg (2006). 

Arbetsprocessen utgår från en analysmodell där processen beskrivs som en rörelse helhet till 

delar som i sin tur ger upphov till en ny helhet (Friberg 2006). De valda artiklarna lästes 

igenom flera gånger enskilt för att få en känsla för helheten. En sammanfattning gjordes och 

en diskussion fördes kring artiklarnas innehåll. Därefter togs likheter och skillnader fram. 

Detta för att åstadkomma en uppfattning om innehållet. Vid sammanställningen av artiklarnas 

resultat identifierades nyckelfynd och olika teman utformades samt subteman som var 

relevanta. För att skapa en översikt av de teman som framträtt och sedan relatera dessa till 

varandra strukturerades en tabell (se figur 3). Resultatet redovisas i form av fyra teman med 

subteman. Till sist presenteras en resultatsammanfattning för att skapa en helhet över 

resultatet.  

Etiska överväganden 

Studien har följt Medicinska forskningsrådets (2003) etiska riktlinjer. Ett kritiskt 

förhållningssätt tillämpades vilket bland annat innebar att studier användes som var granskade 

av etisk nämnd eller att ett noggrant etiskt övervägande presenterats. Etiska övervägande bör 

göras av författaren själv vid en litteraturbaserad studie. Att vara noggrann till materialets 

innehåll och det beskrivna fenomenet så som det framträdde var av stor betydelse. Författarna 

var försiktiga och noggranna vid eventuella tolkningar så att inte något förvrängts i datan. Det 

är av yttersta vikt att tillämpa en god referenshantering för att undvika plagiat och 

förfalskning.  
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Resultat 

Analysen av datamaterialet resulterade i fyra teman med sju underteman, vilka presenteras 

nedan i figur 2. I följande resultat presenteras dessa tillsammans med citat. Siffrorna i figuren 

avser den numrering som gjorts av de artiklar som ingår i studien (se bilaga.1). 

Tema  Undertema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bristfällig kommunikation 

      

      

 

Språkbarriärer  

 

 

Behov av tolk  

 

X 

 

X 

  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 X  X  X X X  

Anhöriga som länk till 

patienten 

 

En hjälp eller ett hinder  

 

X 

 

X 

  

X 

   

X 

 

X 

 

X 

Ovan situation 

  

 

 

Problematiskt att hantera 

kulturella skillnader  

 

Otillräckliga kunskaper  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

     

 

Uppmärksam på 

patientens utsatthet 

      

 

 

 

 

 

Risk för ojämlikhet och 

rasism  

 

 

Bristande helhetssyn på 

patienten   

   

X 

 

X 

 

X 

 

   

X 

 

  
X 

  

X 

    

 

Figur 2. Matris över i vilken artikel respektive tema och undertema berörs. 

Bristfällig kommunikation  

Bristfällig kommunikation handlade om kommunikationssvårigheter vid möten med patienter 

från andra kulturer. Detta innefattade erfarenheter som språkbarriärer samt behov av en tolk. 

Språkbarriärer 

Språkbarriärer konstaterades vara ett hinder i omvårdnaden när sjuksköterskor beskrev 

problematiska situationer med invandrare i akutsjukvård (Ozolins & Hjelm, 2003). När verbal 

kommunikation var omöjlig på grund av språkbarriärer uppstod problematiska situationer i 

form av missförstånd av patientens upplevelser. En sjuksköterska beskrev detta som: 

 

Because Maria didn’t understand what we wanted, we decided to move her to the 

stretcher and out into the ambulance as soon as possible. With the aid of gestures and 

much effort, we manage to move her to the stretcher. . . When we carried her down the 
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two steps, she suddenly became very active and grabbed the rail on the wall and 

refused to let go, there we were standing with 200 pounds on a stretcher and 

incapable of moving (Ozolins & Hjelm, 2003, s. 88).  

 

Sjuksköterskor upplevde språkbarriärer som ett hinder vid etablering av en god relation med 

patienterna (Halligan, 2006; Jones, 2008) . Detta beskrevs som en konstant daglig kamp för 

att göra sig förstått (Halligan, 2006). En sjuksköterska i Hallings (2006) studie uttryckte att: 

 

It is difficult to build a good rapport with the patients…to build close, friendlier 

relationships with the patient…the patients do like to talk and tell about the families, 

about their problems at home but when they tell us in long sentences we usually don’t 

understand (Halligan, 2006, s. 1569). 

 

Språkbarriärer utgjorde ett hinder i kommunikationen som medförde att sjuksköterskor kände 

frustration då de inte kunde hjälpa patienter. På grund av språkbarriärer, vikten av ickeverbal 

kommunikation lyfts fram av sjuksköterskor (Boi, 2000; Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; 

Halligan, 2006; Jones, 2008). Ickeverbal kommunikation användes av sjuksköterskor för att 

övervinna kommunikationssvårigheter (Boi, 2000). 

  

Lee Donnelly (2000) menar att kommunikationsbrist samt bristande kulturell kompetens kan 

leda till bristfälliga medicinska- samt omvårdnadsåtgärder. Patienternas behov samt problem 

bemöts inte på rätt sätt och detta kan skapa etiska dilemman och få allvarliga konsekvenser. 

Sjuksköterskorna i Lee Donnelly (2000) studie misslyckades att lindra patienternas lidande på 

grund av missförstånd mellan sjuksköterskan och patienten. När sjuksköterska och patient inte 

kan samtala kan etiska frågor uppstå. I Lee Donnelly (2000) studie, beskrev en sjuksköterska 

ett fall där missförstånd hade uppstått så här: 

 

During the 10 days of her hospitalization, the patient refused to take the psychotropic 

drug by mouth, apparently because the color of the tablet looked different from what 

she had been used to. So the nurses administered the drug by intramuscular injection. 

Although the hallucinations ceased, Mrs. Lu continued to yell and cry incessantly, 

which disturbed the other patients in the four-bed unit. The staff then moved her to a 

seclusion room and occasionally took her out to the patients’ lounge (Lee Donnelly, 

2000, s. 122).   

Behov av tolk 

Vid vård av patienter från olika kulturer med språkbarriärer behövs medverkan av en tolk 

(Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; Jones, 2008). En släkting, en professionell tolk eller en 

anställd kan tolka vid behov. När personalen fick hjälp av anhöriga att tolka upplevde de att 

tolkningen blev selektiv. Detta innebar att personalen kände sig tveksamma om den anhörig 

som tolkade hade tolkat allt som patienten hade berättat. Personalen upplevde att den anhörig 

som tolkade möjligtvis kunde ha utelämnat vissa saker som han/hon inte ville att patienten 

skulle ha nämnt. Den tolkningshjälp som gavs av tvåspråkig personal upplevdes mest positiv 

(Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). Även Ozolins och Hjelm (2003) framhöll 

sjuksköterskors bekymmer när anhöriga tolkade. Detta eftersom sjuksköterskorna då inte 

visste om anhöriga tolkade korrekt. I vissa fall ställde anhöriga inte ens frågor till patienten 

utan svarade själv. En sjuksköterska i Ozolins och Hjelm (2003) studie uttryckte detta som:  

 

Because the boy didn’t speak Swedish, I couldn’t give direct information to him or ask 

questions. Therefore, I don’t know what information the boy received, because of the 
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way the father put the words to him. I don’t know if the boy was aware of what was 

going to happen next, but he seemed to be positive and not resisting at all. 

 

. . . often when one asks a question, the relative answers without asking the patient, 

you don’t get an unbiased anamnesis (Ozolins & Hjelm, 2003, s. 88). 

 

Sjuksköterskor framhöll att anhöriga kan vara till stor hjälp vid tolkning (Vydelingum, 2005). 

Vissa patienter tog med sig sina barn in till sjukhuset då barnen kunde tolka. Detta upplevdes 

som positivt av sjuksköterskor på nattskiftet då det inte fanns någon tillgängligt tolk (Jones, 

2008). En del sjuksköterskor i Boi (2000) studie upplevde att anhörigas tolkningshjälp 

eliminerar personalens behov av tolk och en sjuksköterska beskrev detta som:  

 

Sister: they can be a Godsend, especially when the doctors come and we have no one 

to interpret (Vydelingum, 2005, s. 27). 

 

I never use interpreters because there is always someone from the family who can 

interpret (Boi, 2000, s. 385). 

 

Sjuksköterskor angav att det är lättare att få tag i tolk för patienter från stora 

befolkningsgrupper inom andra kulturer, såsom arabiska tolkar (Cioffi, 2003). En 

sjuksköterska i Cioffi (2003) studie uttryckte detta som: 

 

With the interpreters it’s great for like Cantonese and Arabic patients but for more 

obscure people, sometimes it’s pretty tricky to get interpreters to come in (Cioffi, 

2003, s. 301).  

 

När tolk inte fanns tillgänglig användes andra strategier av sjuksköterskor vid kommunikation 

med patienter med annan kulturell bakgrund (Cioffi, 2003). En annan sjuksköterska i Cioffi 

(2003) studie (2003) uttryckte att: 

 

You can’t always get an interpreter when you want them. You use sign and body 

language (Cioffi, 2003, s. 302). 

Anhöriga som länk till patienten  
Anhöriga som länk till patienten handlade om hur dessa upplevs av sjuksköterskor. Anhöriga 

kan upplevas som hjälpsamma och en länk till patienten samt dennes behov och även i vissa 

fall som ett hinder.  

En hjälp eller ett hinder 

Anhöriga kan ses både som ett hinder och en hjälp. Sjuksköterskor beskrev situationer som 

upplevdes problematiska såsom konflikter med anhöriga (Ozolins & Hjelm, 2003). När ett 

stort antal anhöriga kom på besök var också ett problematiskt moment (Ekblad, Marttila & 

Emilsson, 2000; Halligan, 2006; Ozolins & Hjelm, 2003). Anhörigas engagemang var 

betydelsefullt för patienternas emotionella, sociala och psykiska välbefinnande (Halligan, 

2006). I de fall där patienterna inte kunde tala svenska, var det viktigt att anlita anhöriga 

(Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). Anhöriga var mera inblandade i patienter med 

invandrarbakgrund i jämförelse med svenska patienter. Många besökare som patienterna fick 

upplevdes som ett problematiskt moment för personalen. Vydelingum (2005) framhöll att en 

del sjuksköterskor uppfattade anhöriga som ett besvär då de ställde en hel del frågor och 



12 
 

störde avdelningens rutiner genom att vara på avdelningen mycket länge. Andra 

sjuksköterskor upplevde anhöriga som hjälpsamma i omvårdnaden av patienter och en 

sjuksköterska beskrev detta som: 

 

Staff nurse: I find the relatives very helpful. I am more appreciative of the help they 

give us in helping to wash the patient and also without forgetting with the interpreting. 

I don’t know what we would do without them (Vydelingum, 2005, s. 27).  

 

Boi (2000) angav att sjuksköterskor uppfattade anhöriga som en länk till sin patient. Anhöriga 

hade en viktig roll som informationskälla om patientens kultur samt tro. En sjuksköterska 

uppgav: “They can help you in all you need to know, and the essentials” (Boi, 2000, s. 385).  

 

Jones (2008) framhöll att sjuksköterskorna upplevde att patienterna var familjeorienterade. 

Anhöriga följde oftast med patienten till sjukhus. Anhöriga upplevdes som respektfulla mot 

sjuksköterskor. 

Ovan situation 

Ovan situation handlade om upplevelser som uppstod till följd av att sjuksköterskor inte 

tidigare träffat på liknande händelser. Detta innefattade problematik relaterad till hantering av 

kulturella skillnader men också otillräckliga kunskaper kring andra kulturer samt dess 

påverkan på patientens vård. 

Problematiskt att hantera kulturella skillnader 

De vanligaste problematiska situationerna relaterade till kulturella skillnader var; ett oväntat 

beteende hos patienten samt att denna avvisade erbjuden hjälp, mångtydiga verbala och icke-

verbala signaler samt högljudda patienter och anhöriga (Ozolins & Hjelm, 2003). En del 

sjuksköterskor reagerade negativt på patienternas avvikande beteende (Vydelingum, 2005). 

Ekblad, Marttila och Emilsson (2000) framhöll svårigheter som finns kring kulturkrockar. Det 

kan vara problematiskt att hantera patienternas lidande och svårt att förstå varför patienter och 

anhöriga beter sig annorlunda. En sjuksköterska beskrev sin upplevelse som: 

 

...then when she died they behaved quite differently compared to Swedes so to speak, 

they cried openly, screamed, in fact it was quite natural in my opinion, but there aren't 

many Swedes like that... (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000, s. 626).  

Lee Donnelly (2000) beskrev i en av sina fallstudier om en 65 årig koreansk kvinna som var 

rädd, ropade, reagerade starkt och vägrade låta sjuksköterskan ta upprepade blodprover i 

diagnostiskt syfte. Sjuksköterskorna försökte hålla henne medan blodprover togs och efter 

detta ville patienten inte att sjuksköterskan skulle komma nära henne. Hon ropade varje gång 

sjuksköterskan kom nära. Patienten uppfattades psykiskt ostabil av personalen. 

Bakomliggande orsak till denna äldre dams beteende var kulturellt betingad. För henne var 

det helt absurt att en äldre persons önskemål skulle ignoreras. Kulturella olikheter kan skapa 

etiska dilemman och allvarliga konsekvenser då missförstånd kan uppstå mellan sjuksköterska 

och patient (Lee Donnelly, 2000). Halligan (2006) beskrevs som genusspecifik av 

sjuksköterskor. Äldre manliga patienter uppskattade inte att vårdas av kvinnliga 

sjuksköterskor och tvärtom kvinnliga patienter ville inte vårdas av manliga sjuksköterskor. I 

vissa situationer upplevdes detta problematiskt. En sjuksköterska uppgav som ett exempel: 
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…when the patients are really heavy it’s…difficult to lift the patient with another 

female nurse. We have male hospital attendants; it is just easier to call him and get the 

work done… (Halligan, 2006, s. 1568). 

Otillräckliga kunskaper  

Sjuksköterskor kände sig oroliga och otillräckliga då de inte hade tillräcklig kunskap om 

kulturella skillnader i Boi (2000) studie och en sjuksköterska uttryckte sig som:  

 

‘I’m not used to all these Asian cultures and I’m afraid that I’ll do something wrong’ 

(Boi, 2000, s. 385). 

 

Att bara ha kunskaper om olika religioner och kulturer är inte tillräckligt i dagens 

mångkulturella sjukvård (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). Kulturen bör anknytas till den 

enskilda patientens sammanhang. Sjuksköterskor behöver utbildning om påtagliga 

familjemönster, vardagsliv och traditioner inom olika kulturer. Exempelvis behövs utbildning 

som ger djupare kunskaper om religiösa influenser i de falla där patienternas omvårdnad 

påverkas. Sjuksköterskor upplevde att de inte fått tillräcklig förberedelse under sin utbildning 

för att vårda patienter från olika kulturer (Boi, 2000). En sjuksköterska uttalade detta som: 

 

I feel that this is an area that can be improved… They need to take into consideration 

the ethnic minorities, the religions and all the different kinds of people… It [a post-

registration course] would give nurses a good understanding of where the patients are 

coming from (Boi, 2000, s. 386). 

 

Sjuksköterskor hade även svårt att förena kultur och andlighet (Cortis, 2004). Vissa 

sjuksköterskor accepterade att erbjuda en kulturell och andlig omvårdnad då patientens 

tillfrisknande kunde påverkas positivt. De flesta sjuksköterskorna i studien ansåg att andlighet 

inte hör hemma inom vården. En sjuksköterska i Cortis (2004) studie beskrev: 

 

…about spirituality…there is no place for spirituality in any sort of formal sense at all 

in healthcare… (Cortis, 2004, s. 53).  

 

Vydelingum (2005) konstaterade en bristande förståelse och kulturella kunskaper om 

minoritetskulturer. Några sjuksköterskor beskrev detta som: 

 

Staff nurse: We don’t understand them. I can’t stand the lack of eye contact, especially 

from the male Asian patients. 

Sister: It’s not just the language. Even for those who can speak English, I find that 

they are very restrained in expressing their problems. They don’t always want to 

communicate with staff. 

Staff nurse: The Asian patients have a low pain tolerance, when they’ve got something 

to be done to them. Some patients express their pain quite loudly, [staff nurse’s 

emphasis] and this can be quite disturbing to other patients (Vydelingum, 2005, s. 

26). 

 

Ekblad, Marttila och Emilsson (2000) fann att en öppen och tillåtande atmosfär samt öppen 

kommunikation underlättar det mångkulturella möte inom vården. 
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Uppmärksam på patientens utsatthet 
Uppmärksam på patientens utsatthet handlade om risker att beakta i vården. Detta innefattade 

risk för ojämlikhet och rasism vid vård av patienter från andra kulturer. Bristande helhetssyn 

vilket kan medföra kränkning av dennes värdighet. 

Risk för ojämlikhet och rasism 

Ojämlikhet tas upp av Jones (2008) då sjuksköterskor upplevde att användning av tolk vid 

kommunikation med patienter påverkade sjuksköterske- och patientrelationen. En av 

sjuksköterskor erkände att mindre tid ägnas åt patienter med språkbarriärer och beskrev: 

 

If I’m able to talk with them, you know, I may come back more often and talk with 

them. But…if they don’t understand me and the interpreter is unavailable, I may just 

come in and smile or something, but not be able to communicate as well what’s going 

on or what they’re waiting for (Jones, 2008, s. 202). 

 

Vydelingum (2005) framhöll bristande kännedom om jämlikhet. De ansåg att alla behandlas 

lika men erbjuder inte individanpassad jämlik vård. Personalen hänvisade till en generell 

tolkning av begreppet rättvisa och yttrade sig på detta sätt:  

 

Staff nurse A: They receive the same care really as all the other patients; there are no 

special considerations, except that some patients may not be able to speak English 

[staff nurse’s emphasis]. 

Staff nurse B: Yes, Asian patients receive the same care as the others. 

Staff nurse A: As for discharge arrangements, we would do basically the same as we 

do for the other patients. No, there are no specific factors that I would take into 

account (Vydelingum, 2005, s. 26). 

 

Rasism har identifierats som en faktor som bidrar till bristande vård av patienter från andra 

kulturer (Cortis, 2004). Graden av rasism varierade från att det inte finns till en acceptans att 

rasism finns på alla nivåer inom sjukhuset. Det var inte alla som använde ordet rasism. Vissa 

använde istället negativa attityder eller diskriminering. De flesta fallen av rasism inom hälso- 

och sjukvård föreföll dolda (a.a.). Det ett starkt förnekande bland personal om förekomsten av 

rasism (Vydelingum, 2005). Rasism som företeelse kopplades inte till individen som 

sjuksköterska utan förklarades istället som generella attityder i samhället. Dessa diskussioner 

hade likheter med hur vita talat om svarta. Det var en negativ strategi som användes av vita 

för att undgå sin egen roll i att vidmakthålla rasism. En del sjuksköterskor uppgav: 

 

Sister: I don’t think there is racism at our level, as we see all the patients and we treat 

them all the same. 

Staff nurse E: I think there is more racism among the older age group, for example my 

parents’ age group. For younger people, they go to school together and mix with all 

races that cut down barriers. 

Staff nurse E: I suppose, what I mean is that people will make their own judgment 

about black people. As some come with a lot of ‘traditional baggage’ (Vydelingum, 

2005, s. 27). 

Bristande helhetssyn på patienten  

Sjuksköterskor ansåg att en holistisk människosyn ska vara grund för allt vårdande (Cortis, 

2004). Trots detta visade studien på en bristfälligt holistisk människosyn i deras dagliga 
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arbete. Anledningen till detta var brist på förståelse för patienternas kultur och det var därför 

svårt att erbjuda individuellt anpassad vård. En sjuksköterska uttryckte detta som: 

 

I am going to respect their culture and their ethnicity, but how this affects their care 

delivery I really don’t know…Yes we do treat people as individuals. 

These things should be there and their (Pakistani patients) needs met…sadly we fall 

down in certain aspects of holistic care because certain areas – be (they) culture, 

spirituality, sexuality – are areas that nurses do not see as a priority (Cortis, 2004, s. 

54). 

Sjuksköterskorna beskrev den kliniska omvårdnadsmiljön som stressig, hög arbetsbelastning 

och kortvariga möten (Cortis, 2004). Dessa hinder resulterade i en dålig förberedelse för att 

möta patientens emotionella behov. Sjuksköterskorna uppgav att de strider för att upprätthålla 

en patientsäker vård genom att tillgodose patienternas fysiska behov. En sjuksköterska 

beskrev detta som: 

 

If you want to do holistic care it is very difficult, because you find that you are 

working in a very Western hospital, so the way nursing is done is not family-oriented; 

it is mainly to suit nursing (Cortis, 2004, s. 55). 

 

Lee Donnelly (2000) angav att vid mångkulturell omvårdnad kan sjuksköterskan misslyckas 

att möta patientens behov och därigenom kränka den unika individen och dennes värdighet.  

Resultatsammanfattning 

När sjuksköterskor möter patienter från olika kulturer upplevde de bristfällig kommunikation i 

form av språkbarriärer. När språkbarriärer upplevdes av sjuksköterskor som ett hinder fick 

icke-verbal kommunikation större betydelse. Ett annat sätt som visade sig vara nödvändigt var 

användning av tolk. Tolkning genom en professionell tolk, flerspråkig personal eller anhöriga 

underlättade för sjuksköterskan att kunna tillgodose patientens behov. Anhörigas tolkning kan 

dock vara selektiv. Personalen upplevde att vid tolkning via anhöriga överförs inte all 

information mellan sjuksköterskan och patienten. En del sjuksköterskor upplevde anhörigas 

folksamling kring patienten som ett problematiskt moment. Andra sjuksköterskor såg 

anhörigas närvaro som positivt, då anhöriga anlitades som en nyckelperson till patientens 

individuella behov på grund av kommunikationsbarriärer. Anhöriga upplevdes oftast 

hjälpsamma när det gällde patientens omvårdnad. Kulturella skillnader påverkade patienternas 

och anhörigas beteende och kunde också upplevas problematiskt. Bristande kulturell 

kompetens hos sjuksköterskor skapade etiska dilemman som fick allvarliga konsekvenser när 

det gällde vård av patienter från andra kulturer. Ett annat identifierat problem var rasism samt 

bristande jämlikhet. Evidens tyder på dold rasism inom hälso- och sjukvården. Svårigheter 

upplevdes även när det gällde att erbjuda en vård som vilar på en holistisk människosyn, då 

bristande kompetens om patientens kultur försvårade individualiseringen av vården. Vid 

mångkulturell omvårdnad kunde sjuksköterskan misslyckas att möta patientens behov och 

därigenom kränka den unika individen och dennes värdighet. 
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Diskussion 

Metod 

Studiens intresseområde samt syfte utgår från sjuksköterskors erfarenheter av möte med 

patienter från olika kulturer. En litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats valdes för att 

fånga sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar. Starrin och Svensson (1994) menar att 

kvalitativa data speglar subjektiva uppfattningar och erfarenheter.  

  

För att stärka studiens tillförlitlighet gjordes en tydlig beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt för datainsamling, analysmetod samt analysförfarande. En figur 

konstruerades (se figur 1) för att skapa en tydlig översikt av artikelsökningen i databaser. För 

att få fram lämpliga artiklar till studiens resultat valdes sökord i olika kombinationer utifrån 

studiens syfte. När samma artiklar återfanns upprepade gånger ansågs databaserna uttömda. 

Alla artiklar som inkluderades i studien är på engelska och publicerade mellan år 2000-2010. 

Urvalets avgränsning i tid anses vara relevant då antalet studier inom området är begränsat. 

Datainsamlingen upplevdes som en komplicerad process då det har varit svårt att finna 

relevanta artiklar, grundande i ett sjuksköterskeperspektiv. Initialt valdes en begränsning till 

studier genomförda i Europa men detta gav alltför få träffar. Genom att inkludera studier från 

olika även utomeuropeiska länder kan trovärdigheten anses ha stärkts. Två av de inkluderade 

artiklarna är studier som genomförts i Sverige. Tre är gjorda i Storbritannien, två är 

genomförda i USA och övriga är från Australien och Saudiarabien.  

 

Initialt genomfördes granskningen av artiklarna enskilt och därefter gemensamt för att säkra 

kvalitet och vetenskaplighet. Enskild granskning gjorde det möjligt att jämföra och diskutera. 

Utifrån Fribergs (2006) kvalitetsgranskningsmall bedömdes de valda artiklarna vara av god 

kvalitet. Analysen är systematiskt och noggrant genomförd. Närhet till artikeltexten har 

eftersträvats för att ge resultatets teman trovärdighet i förhållande till det ursprungliga 

textmaterialet. Enligt Friberg (2006) kan illustrering med citat vara betydelsefullt för att 

kunna fånga innehållet i teman. Relevanta citat användes därför under varje tema som 

framträtt för att illustrera resultaten samtidigt som tillförlitligheten i analysen stärktes. 

Tillförlitlighet i analysen stärktes genom att strukturen av teman tillsammans med citat 

granskades av en forskare (M.S.) inte tidigare involverad i analysen och klarlägganden 

gjordes. Polit och Beck (2004) menar att återkoppling från forskare medför ökad trovärdighet 

till en studie. För att möjliggöra även för läsaren att granska resultaten, har en tydlig 

redovisning i form av en matris gjorts av i vilka artiklar som textunderlag återfinns för de 

valda teman samt subteman som framträtt (figur 2). 

 

Genom att arbeta tillsammans har författarna kunnat bidra med olika erfarenheter och 

synpunkter under studiens gång. Genom att utforma och bearbeta varje del av 

examinationsarbetet tillsammans, har en rättvis uppdelning av arbetsbelastningen gjorts men 

även lika djupt engagemang skapats.   
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Resultat 

Av resultaten framkommer att bristfällig kommunikation i form av språkbarriärer är den mest 

komplicerande saken vid sjuksköterskans möte med patienter från olika kulturer. Eftersom 

kommunikation enligt Travelbee (1971) är centralt mellan sjuksköterska och patient för att 

kunna lära känna sin patient kan den språkbarriär som i resultaten identifierats, bli ett hinder 

för att etablera en äkta mellanmänsklig relation. Språkbarriärer vid kommunikation med 

patienter från olika kulturer kan leda till ojämlikhet och bristande helhetssyn på patienter.  

Språkskillnader mellan sjuksköterskan och patienten kan orsaka diskriminering inom vården 

påpekar Carnevale, Vissandjée, Nyland och Vinet-Bonin (2009). När språkbarriärer orsakar 

diskriminering, står sjuksköterskan i strid med ICN:s etiska koder för sjuksköterskor. Enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor utgörs grunden för vårdandet av mänskliga rättigheter, 

rättvisa, jämlikhet och solidaritet (SSF 2007).  

 

Om bristfällig kommunikation inte undanröjs kan det leda till problematiska situationer såsom 

missförstånd samt bristfälliga såväl medicinska- som omvårdnadsåtgärder. Vid vård av 

patienter med språkliga och kulturella skillnader, uppstår missförstånd ofta till följd av 

språkbarriärer (Roberts, Moss, Wass, Sarangi & Jones, 2005). Dessa skapar hinder i 

kommunikationen som medför vårdlidande då sjuksköterskor inte adekvat kan möta 

patientens individuella behov. Detta kan leda till etiska dilemman, vårdlidande samt att 

allvarliga konsekvenser uppstår. Bristande vårdande på grund av ett omedvetet handlande, 

bristande kunskap och avsaknad av reflektion kan leda till vårdlidande (Dahlberg et al., 2003). 

När sjuksköterskor på grund av bristande kommunikation får en otillräcklig bild av patientens 

individuella behov kan vårdlidande uppstå.  

 

Bristfällig kommunikation på grund av språkbarriärer kan i hög grad elimineras genom 

användning av tolk. Om sjuksköterskan använder tolk elimineras riskerna för diskriminering 

av patienter från andra kulturer enligt Carnevale et al., (2009). Av resultaten framgår tydligt 

att sjuksköterskor är i stort behov av att en tolk medverkar. Sjuksköterskan kan förbättra 

vårdandets praktik genom att använda sig av tolk vilket medför en förbättrad kommunikation. 

Detta ger ökade möjligheter att individualisera vården med patienten som delaktig. Cioffi 

(2003) anger att flerspråkig personal och även patientens anhöriga kan agera som tolk. Jones 

(2008) hävdar att sjuksköterskor upplever en professionell tolk som mest lämplig.  

 

Det är intressant att notera att sjuksköterskor inte är eniga om anhörigas medverkan som tolk. 

En del studier rapporterar att sjuksköterskor är bekymrade om anhöriga tolkar korrekt eller 

om de överför allt som sägs mellan sjuksköterskan och patienten (Ekblad, Marttila & 

Emilsson, 2000; Ozolins & Hjelm, 2003). Andra studier rapporterar istället att sjuksköterskor 

upplever anhöriga som hjälpsamma vid tolkning vilket leder till att professionell tolk inte 

används alls (Vydelingum, 2005; Boi, 2000).  

 

Av resultaten framgår att anhöriga som länk till patienten kan vara en hjälp eller ett hinder. 

Detta kan påverka sjuksköterskors möte med patienten och vårdandets praktik. Även här ses 

en kraftig kontrast på hur sjuksköterskor upplever anhörigas påverkan vid möte med patienter 

från olika kulturer. Halligan (2006) påpekar att vissa sjuksköterskor upplever anhöriga som en 

källa till patientens välbefinnande. Anhöriga anses hjälpsamma i patientens vård och ses som 

en betydelsefull informationskälla för att kunna individualisera patientens behov. Å andra 

sidan upplever vissa sjuksköterskor anhöriga som ett besvär där de stör avdelningens rutiner 

och ställer en hel del frågor. Socialstyrelsen (2005) anger i kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska att denna har ansvar för att informera samt undervisa, ge stöd, 

vägledning och möjliggöra optimal delaktighet för patienten och/eller anhöriga. Halligan 
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(2006) betonar att anhöriga upplevs som störande när de kommer på besök i stora grupper 

oavsett patientens kliniska status och är högljudda. Samtliga sjuksköterskor är eniga om att 

anhöriga i stora grupper som besökande är en problematisk situation. Hultsjö och Hjelm 

(2005) konstaterar att sjuksköterskor har problem vid hantering av folksamling runt patienter 

med invandrarbakgrund.  

 

Resultaten tydliggör att vid ovan situation har sjuksköterskor otillräcklig kunskap att 

kulturella skillnader. Då kan problematiska situationer uppstå vilka oftast handlar om mötet 

med patienter från olika kulturer. Dessa påverkar patienterna samt anhörigas beteende på 

olika sätt. Ett intressant exempel som tas upp av Halling (2006) kring kulturella skillnader är 

när anhöriga till muslimska patienter tagit med sig en matta och la den på sjukhusrummets 

golv vilket kan uppfattas strida mot sjukhushygieniska krav (a.a.). När sjuksköterskan på 

grund av bristande kommunikation inte kan förklara för patienten samt anhöriga varför de inte 

får ha matta på golvet, kan frustration väckas hos båda parter. Malmsten (2007) menar att 

sjuksköterskor ibland ställs inför situationer där de tvingas välja mellan patientens autonomi 

och dennes hälsa. Ett annat intressant exempel på etiskt dilemma kopplat till sjuksköterskans 

möte med patienter från olika kulturer är från Halligans (2006) studie där muslimska patienter 

har fem bönestunder om dagen. Patienterna går upp och ber vilket väcker oro hos 

sjuksköterskorna då de ansåg att detta störde patienternas vila och sömn.   

 

När sjuksköterskor har otillräckliga kunskaper kring kulturella skillnader i kombination med 

bristande kommunikation kan frustration och problematiska situationer uppstå. Vissa 

sjuksköterskor upplever sig inte ha tillräckliga kunskaper om kulturella skillnader. Illman och 

Nynäs (2005) framhåller att människors förmåga att tolka sin identitet, situation samt sitt 

sammanhang är olika även om de tillhör samma kultur. Om sjuksköterskor erbjuder en öppen 

atmosfär, kan sjuksköterskan och patienten genom kommunikation finna ömsesidiga 

överenskommelser som är till gagn för båda parter. Ekblad, Marttila och Emilsson (2000) 

menar att när sjuksköterskor inom vårdens praktik skapar en tillåtande atmosfär präglad av en 

öppen kommunikation med patienter från olika kulturer, underlättas hanteringen av ovana 

situationer som orsakas av kulturella skillnader.  

 

Av resultaten framkommer att sjuksköterskan skall vara uppmärksam på patientens utsatthet 

då risken är stor för ojämlikhet, rasism samt bristande helhetssyn på patienten. Enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor, skall allt vårdande grundas på mänskliga rättigheter, rättvisa, 

jämlikhet och solidaritet (SSF, 2007). Genom ett empatiskt förhållningssätt behöver 

sjuksköterskan sätta sig in i hur patienten har det och låta sig bli berörd. Detta för att på ett 

adekvat sätt kunna förbättra patientens situation. Enligt Leininger (2002) är holistisk 

människosyn med kulturspecifik inriktning avgörande vid vård av patienter från olika 

kulturer. Detta förutsätter kunskaper och förmåga att kunna upptäcka och förstå kulturella 

skillnader som påverkar patientens hälsa, välbefinnande, sjukdom eller dödsfall. Om 

sjuksköterskan är lyhörd och uppmärksam på patientens utsatthet kan hon/han förebygga 

ojämnlikhet och bristande helhetssyn.   
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Konklusion och praktisk implikation 

För ett välfungerande möte mellan sjuksköterskor och patienter från olika kulturer, krävs att 

sjuksköterskan skall kunna etablera en relation grundad på god kommunikation med patienter 

och dennes anhöriga. Med en god kommunikation kan sjuksköterskan eliminera vårdlidande 

samt ojämnlikhet. Detta kan uppnås genom att adekvat möta patientens individuella behov. 

För att övervinna bristande kommunikation som kan uppstå i mötet med patienter från olika 

kulturer, kan sjuksköterskan använda sig av en tolk. Ansvaret för en god vårdrelation med 

patienter samt dennes anhöriga åvilar sjuksköterskan. Detta kan uppnås när sjuksköterskan på 

ett professionellt sätt för en dialog med patienter och dennes anhöriga som resulterar i en 

ömsesidig överenskommelse mellan parterna. Med detta förebygger sjuksköterskan 

ojämnlikhet, vårdlidande, kränkning och allvarliga brisfälliga medicinska åtgärder. 

 

Det behövs mer forskning kring mångkulturella möten då vården blir allt mer mångkulturell. 

En intressant studie kunde vara att jämföra patienters och sjuksköterskors erfarenheter av 

mångkulturella möten inom vården. Denna litteraturbaserade studie kan bidra med ökad 

medvetenhet om behovet av kunskap om kulturella skillnader. Resultaten kan användas inom 

utbildning, kvalitetssäkring och i internutbildning på arbetsplatser för att utveckla 

mångkulturella möten i vården.   
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