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Bakgrund:  Den ökade invandringen till Sverige har gjort att landet idag är ett 

mångkulturellt samhälle. Sjuksköterskan möter ofta patienter från andra 

kulturer. Dessa möten kan många gånger beskrivas i form av negativa 

vårderfarenheter för patienten.  

 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans möte med patienter från andra kulturer. 

 

Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats genomfördes med nio 

vetenskapliga artiklar. 

   

Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier som belyser mötet ur sjuksköterskans 

perspektiv. Dessa fyra kategorier var: sjuksköterskans interaktion, gränser att 

respektera, familjens medverkan och språkbarriärer. 

   

Slutsats: Sjuksköterskans möte med patienter från andra kulturer upplevdes som en 

utmaning på grund av bland annat outtalade förväntningar på mötet. Det 

framkom också kulturella och hälsomässiga övertygelser som skiljer mellan 

sjuksköterskan och patienten. För att öka förståelsen och minska spänningar 

i mötet bör patientens delaktighet öka. För att uppnå detta krävs bland annat 

möjlighet till kommunikation av god kvalitet och att patientens livsvärld 

synliggörs.  
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Background: The increased immigration to Sweden has turned the country into a 

multicultural society. Nurses frequently encounter patients with other cultural 

backgrounds. These meetings can often be described as negative care 

experiences for the patient. 

 

Aim: The aim was to highlight nurses meeting with patients with other cultural 

backgrounds. 

 

Method: A literature review with qualitative approach was carried out with nine 

scientific articles. 

 

Result: The result revealed four categories that highlight the meeting from the nurse´s 

perspective. These four categories were: the nurse´s interaction, borders to 

respect, the family´s participation and language barriers. 

 

Conclusion: The nurses meeting with patients from other cultures were experienced as a 

challenge due to unspoken expectations. It also emerged cultural and health 

beliefs that differ between the nurse and the patient. In order to increase the 

understanding and reduce tension during the meeting the patient´s 

involvement in the meeting needs to increase. In order to achieve this, it´s 

important to have the possibility to create communication with good quality 

and to visualize the patient´s life world.  
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INLEDNING  

Sjuksköterskor möter dagligen patienter med olika behov, önskningar och erfarenheter. 

Oftare nu än tidigare sker dessa möten med människor från andra kulturer än den egna. Det 

känns därför viktigt att öka medvetenheten om vad som händer i mötet med patienter som 

befinner sig i en redan utsatt position där till exempel kommunikationen kan vara ett 

problem. 

 

I mötet med alla patienter, oavsett nationalitet, är det viktigt att se den enskilde patientens 

unika livsvärld då denna på många sätt kan skilja sig från sjuksköterskans. Sjuksköterskans 

värderingar, normer och tidigare erfarenheter kommer att påverka mötet likväl som 

patientens värderingar, normer och tidigare erfarenheter kommer att göra det. I 

litteraturöversikten används artiklar där sjuksköterskor intervjuats som befinner sig i och är 

utbildade i en västerländsk kultur. Sjuksköterskorna träffar i mötet patienter från andra 

kulturer där det kan finnas normer och värderingar som skiljer vad gäller sjukdom och vård. 

Behövs det då kunskap om olika kulturer vid mötet eller räcker det med nyfikenhet och 

öppenhet inför den enskilde individens livsvärld? Vilka hinder finns och vad underlättar för 

att nå fram till det vårdande mötet? Vi beslöt oss för att se vad som finns beskrivet i 

litteraturen om sjuksköterskans möte med patienter från andra kulturer.  

BAKGRUND  

Invandrare i Sverige 

Andelen utrikesfödda i Sverige ökar successivt. I Sverige bor nu cirka en och en halv miljon 

människor som är födda utomlands (Statistiska Centralbyrån, 2012). De tio vanligaste 

födelseländerna för utrikesfödda, boende i Sverige år 2012, är i fallande ordning Finland, 

Irak, Polen, Jugoslavien, Iran, Bosnien-Hercegovina, Tyskland, Turkiet, Danmark och 

Somalia. Under 2013 ökade invandringen och låg då på den högsta nivån någonsin. 

Ökningen berodde till största delen på att fler personer än tidigare invandrade från länder 

med oroligheter, främst då Syren och Somalia (Statistiska Centralbyrån, 2013). 

 

Utrikesfödda kommer till Sverige av en mängd olika anledningar, med olika bakgrunder och 

med olika förutsättningar vilket kan påverka hur de upplever sin hälsa. När utrikesfödda 

kvinnor tillfrågades om hur de upplevde sitt hälsotillstånd, uppgav elva procent att de 

upplevde sitt hälsotillstånd som dåligt jämfört med fyra procent för inrikes födda kvinnor. 

Vad gäller män var siffran sju procent som upplevde sämre hälsa för de utrikesfödda och tre 

procent för inrikesfödda (Statistiska Centralbyrån, 2013a). Sociala faktorer, arbetslöshet, 

språksvårigheter och ekonomiska problem anges som bidragande orsaker till sämre upplevd 

hälsa bland invandrare. Ojämlikhet i hälsa mellan inrikes- och utrikesfödda har observerats 

i flera europeiska länder samt i USA (Socialstyrelsen, 2011). I en studie gjord bland 

invandrare i Malmö hade dessa ett högre vårdutnyttjande än inrikes födda. Det högre 

vårdutnyttjandet var kopplat till låg inkomst och ensamboende. I studien påpekar författarna 

att fokus på födelseland kan leda till felaktiga slutsatser då det i själva verket är social 
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utsatthet som är orsaken till det högre vårdutnyttjandet (Beckman, Merlo, Lynch, Gerdtham, 

Lindström & Lithman, 2004). 

Kulturbegreppet   

Kulturella aspekter kan påverka de möten som sker i vården då till exempel sjuksköterskan 

och patienten har olika förklaringsmodeller för hur man ser på sjukdom, hälsa, kropp och 

smärta och hur man tolkar olika symtom (Maglesen 2008:42). 

  

Kultur som begrepp kan stå för många olika saker och ibland med motstridiga innebörder. 

Pripp och Öhlander (2005) menar att när man använder sig av kulturbegreppet kan en mängd 

olika tolkningar göras av begreppet, oavsett vilka avsikter personen haft med att använda sig 

av uttrycket. De menar att kulturbegreppet kan ses som komplext och refererar till Fink som 

uppger att det under årens lopp lagts till betydelse efter betydelse och att inget egentligen 

sorterats bort. Begreppet kan användas i antropologisk mening men också i estetisk mening. 

Det kan handla om olika gruppers kultur eller enstaka individers bildningsnivå. Det kan 

handla om handlingsmönster eller vanor. Begreppet kan ses som något statiskt eller något 

som är i förändring. Ibland ses det som en kraft som påverkar och styr människor utifrån. 

Pripp och Öhlander (2005) har beskrivit hur kulturbegreppet används i texter (artiklar, 

rapporter, böcker) inom hälso- och sjukvården. Inriktningen har varit att beskriva hur 

”invandrarpatienten” framställs. De har sett att kulturbegreppet ofta används för att föra fram 

sådant som särart, identitet, gemenskap och hemmahörande. Relationer mellan “svenskar” 

och “invandrare” i hälso-och sjukvårdens texter beskrivs, problematiseras och förklaras ofta 

med kulturella skillnader. Andra faktorer som diskuteras i samband med 

”invandrarpatienten” är till exempel ekonomi och migrationsomständigheter. Det är dock 

ovanligt att kultur, då detta diskuteras i texterna, sätts i samband med till exempel sociala 

och ekonomiska faktorer. Många av texterna uttrycker en stor tilltro till att det man kallar 

”kulturkunskap” ska kunna lösa problemen och leda till en bättre vård (a.a.). 

  

Engelsk och amerikansk tradition och kultur har fått stor dominans inom omvårdnads-

forskningen på grund av språket och möjligheter att sprida litteraturen. Därför bör man som  

sjuksköterska ha en medvetenhet om inom vilken tradition och kultur man fått sin utbildning 

och erfarenhet (Davies, 1999). Varje kultur har egna värden och övertygelser som påverkar 

definition och tolkning av vård och omsorg (Stryhn, 2007). Den kultur som dominerar i 

Nordamerika och Europa är en individualistisk kultur, kännetecknad av att individens 

rättigheter är centrala och skall vägas mot det gemensamma goda. I Asien, Afrika och 

Sydamerika råder en kultur som är mer kollektivt inriktad och kännetecknas av den enskildes 

lojalitet mot familjen, där denna lojalitet väger tyngre än individens rättigheter. Denna kultur 

dominerar och råder i sjuttio procent av alla samhällen (Davies, 1999).  

 

Madeleine Leininger påbörjade i mitten av 50-talet utvecklingen av den transkulturella 

omvårdnadsteorin ”Culture care diversity and universality; a theory of nursing”, som fått 

stor spridning. Målet med teorin är att sjuksköterskor skall kunna ge en kulturellt anpassad 

omvårdnad. För att kunna göra  detta behöver sköterskan specifika kunskaper om likheter 

och olikheter inom olika kulturer. Till teorin hör en modell – soluppgångsmodellen - som 

för sjuksköterskan skall fungera som en visuell bild av de viktigaste delarna i teorin 

(Leininger, 2002, sid.191). I modellens bedömningsfas försöker sjuksköterskan förstå 

patienten i dennes kulturella sammanhang. Sjuksköterskan utforskar komponenter som, 
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enligt Leininger, har betydelse för patientens upplevelse av välbefinnande och hälsa. Dessa 

komponenter är bland annat: utbildningsfaktorer, ekonomiska faktorer, politiska och 

juridiska faktorer, kulturella värderingar och livsstil, släkt/familjeförhållanden och sociala 

faktorer, religiösa och filosofiska faktorer och teknologiska faktorer. När den kulturellt 

anpassade vården sedan planeras utifrån dessa faktorer tar sjuksköterskan också hänsyn till 

såväl lekmannamässiga sedvänjor som finns i patientens kultur, som till det professionella 

sjukvårdssystemets rutiner och metoder som sjuksköterskan befinner sig i. För att kunna ge 

kulturrelaterad omsorg tar sjuksköterskan sedan ställning till formerna för omvårdnaden. 

Vilka sedvänjor bör underhållas och bevaras, vilka behöver anpassas och förhandlas om och 

inom vilka områden bör omstrukturering och omformning av patientens levnadsvanor ske 

för att värna patientens hälsa (Leininger, 2002). Omvårdnad är enligt Leininger både konst 

och vetenskap. Kombinationen av konst och vetenskap kommer till uttryck genom att 

sjuksköterskan utvecklar personliga omsorgsbeteenden som främjar hälsobeteenden eller 

återhämtning från sjukdom genom att assistera, stödja och möjliggöra för patienten att få 

sina behov tillgodosedda. Enligt teorin är förståelse av människan i ljuset av kulturen en 

förutsättning för holistisk vård. Sjuksköterskan har, enligt Leininger, kulturell kompetens 

när hon har kulturbaserad kunskap om omsorg och hälsa och kan använda den på ett 

meningsfullt, känsligt och kreativt sätt (Wiklund Gustin &Lindwall, 2012). 

  

Att sjuksköterskan behöver kulturkompetens ifrågasätts av Björk Brämberg (2008) som i 

sina studier utgått från ett livsvärldsperspektiv och ser kulturella skillnader som 

allmänmänskliga behov som finns hos alla patienter. Författaren skriver i sin avhandling att 

behovet av att i första hand intressera sig för den utlandsfödde patientens kulturella uttryck 

mer kan ses som ett sätt att försöka förstå det som är okänt för den som möter patienten. 

Istället framhålls att de försvårande omständigheter som finns i mötet med patienten bland 

annat kan hänföras till språkliga hinder. Individperspektivet i sig betonar öppenhet inför 

patientens livsvärld, detta oavsett patientens etniska tillhörighet (a.a.). 

Det vårdande mötet som det beskrivs inom västerländsk kultur 

Sjuksköterskan måste vara medveten om vilket budskap som ges till patienten om strävan är 

att nå fram till det vårdande mötet. (Dahlberg & Segesten, 2010). I möten som sker med 

andra kulturer kan det av olika orsaker vara svårare att tolka den andres uttrycksätt och det 

kan ske antingen en kulturdialog eller kulturkonfrontation. Vid en kulturdialog förstår, 

respekterar och kommunicerar parterna med varandra på ett meningsfullt sätt. Med 

kulturkonfrontation menar vi det motsatta, avsaknad av ömsesidig respekt, förståelse och 

ömsesidigt missförstånd beroende på bristande kunskap och/eller fördomar om varandras 

person, värderingar, attityder, tänkesätt, livssyn eller religiösa uppfattningar. Det positiva 

med kulturkonfrontation är att den gör oss medvetna om vår egen kultur vad gäller goda 

vanor, värderingar, normer och attityder. Kulturkonfrontationens negativa sida är att den kan 

förstärka ömsesidiga fördomar som är grundade på bristande kunskap om varandras 

kulturella särdrag (Barbosa Da Silva & Ljungqvist, 2003). En vårdrelation kan vara kort t.ex. 

några minuters möte mellan vårdare och patient på en akutmottagning. Den kan också 

sträcka sig över flera år. För patienten är det stor skillnad att möta ett öppet och vänligt 

ansikte hos vårdaren till skillnad mot ett bortvänt, slutet eller ovänligt ansikte. Det vårdande 

mötet mellan vårdare och patient sker när mötet stöder patientens hälsoprocesser. En 

professionell vårdande relation har patienten i fokus men både vårdare och patient är aktiva 

och bidrar till mötets kvalitet (Dahlberg & Segesten, 2010).   
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Det vårdande mötet har studerats av Berg, Berntsson och Skott (2006). Syftet var att titta på 

hur det vårdande mötet framstod mellan patient och sköterska och här framkom vikten av ett 

samspel där båda parter var delaktiga och att det fanns en vilja och ett engagemang från 

båda. Följande framstod som viktigt i mötet: öppenhet och närvaro i en dialog, respektfullt 

sökande efter upplevda behov hos patienten, att skapa ömsesidighet och förtroende. I  den 

vårdande relationen upplevde patienter och sjuksköterskor samhörighet och uppskattning 

men de kunde även uppleva maktlöshet ibland. Bristande kontinuitet i den vårdande 

relationen förstärkte patientens upplevelse av sårbarhet och patienten upplevde vården 

otillgänglig. Den vårdande relationen beskrivs som en dynamik mellan drivkraft, frustration 

och ett omsorgsfullt ömsesidigt närmande som balanserade mellan värdighet och sårbarhet 

(a.a.). Enligt en studie som Finch (2006) gjort framkommer också att kommunikationen, 

verbal och icke-verbal, mellan patient och sjuksköterska är en gemensam process. Denna 

gemensamma process är grundläggande för att påverka behandlingsresultat och förbättra 

patientvården. Då man i studien efterfrågade förväntningar på egenskaper hos 

sjuksköterskan var dessa: omtänksamhet, värme, vänlighet, kompetens, empati, ärlighet,  

och att sköterskan var inlyssnande och professionell (a.a.).    

 

Det är i den vårdande relationen som delaktighetens vara eller inte vara avgörs och först när 

stödet och informationen förmår möta patientens livsvärld uppstår delaktighet. Delaktighet 

innebär ett samspel mellan vårdare och patient, där båda parters expertkunskap bejakas och 

respekteras. För att kunna ge god vård, måste vårdaren gå in i ett möte med patienten så att 

hon eller han får möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet. (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Invandrares upplevelse av mötet med sjukvården i Sverige 

Upplevda kommunikationsproblem på grund av språk eller kulturella skillnader rapporteras 

i flera studier gjorda med patienter med invandrarbakgrund.  Björk Brämberg (2008) framför 

i sin avhandling att kommunikationsproblem är en försvårande faktor i mötet med patienter 

från andra kulturer. I en studie där patientens upplevelse vid konsultationer i primärvården 

undersöktes framkom att de till största delen är nöjda. Dock förekom upplevelser av 

kommunikationsproblem och främlingskap, att tiden för mötet ofta var för kort och att 

läkaren inte lyssnade (Wiking, Saleh-Stattin, Johansson & Sundquist, 2009). Somaliska 

kvinnliga flyktingar rapporterade liknande upplevelser i en intervjustudie gjord av Svenberg, 

Skott och Lepp (2011). Övervägande delen av de somaliska flyktingarna var nöjda med 

svensk sjukvård men upplevde ändå en ambivalens vad gällde förtroende och förväntningar. 

Det framkom att patienterna kände sig ifrågasatta och inte trodda i mötet med vården. En 

majoritet av de intervjuade önskade att mötas med större  tålamod, respekt och opartiskhet 

(a.a.). 

 

Invandrade kvinnors upplevelse av delaktighet i vården beskrivs i en studie gjord av Björk 

Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010). I studien framkom att patienterna upplevde 

delaktighet, avstod från delaktighet eller kunde berövas delaktighet i den egna vården. Vid 

jämförelser med patienter som inte invandrat, sågs inga större skillnader, förutom de 

begränsningar som språksvårigheterna gav de patienter som invandrat. För patienterna i 

studien, de som invandrat och de som inte gjort det, innebar delaktighet mer än att bara bli 

informerade eller att få välja mellan ett par olika behandlingsalternativ. Delaktighet innebär 

att få vara i fokus för vården, att bli lyssnade till och att bli tagen på allvar. För patienter som 
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invandrat framkom att det är speciellt viktigt att få möjlighet att uttrycka sig själv och att 

vårdaren försäkrar sig om att ha förstått det givna budskapet från patienten (a.a.). Patienters 

beslut att inte söka vård i Sverige, oavsett nationalitet, kan bero på tidigare negativa 

erfarenheter i vården. I en studie gjord av Wamala, Merlo, Boström och Hogstedt (2007) 

framkom ett starkt samband mellan att inte söka läkarvård och tidigare upplevd 

diskriminering. Diskriminering definieras då som en känsla av att ha blivit orättvist 

behandlad eller orättvist bemött, vilket ger känslor av förnedring eller underlägsenhet. Som 

orsak till diskriminering har patienterna i undersökningarna uppgett etnisk bakgrund, ålder, 

kön och religion. I studien framkom att sannolikheten för att patienten låter bli att söka vård, 

trots upplevt behov av detta, är nio gånger högre om personen upplevt sig diskriminerad än 

om de inte upplevt det (a.a.).   

Sjuksköterskans ansvar i mötet  

Varje kultur har övertygelser och värden som gäller hälsa och sjukdom. Dessa påverkar 

definitionen och tolkningen av vård och omsorg.  Det är därför nödvändigt att sjuksköterskan 

förstår kulturella likheter och olikheter och hur olika värden kan påverka till exempel 

beteenden, attityder, beslut och etiska val (Stryhn, H., 2007).Vårdaren i ett möte måste också 

vara medveten om den maktbalans som råder. Ofta är vårdrelationen redan asymmetrisk på 

grund av att patienten är i behov av vård. Det viktigt att människan ses både som en generell 

och  unik varelse och bemöts individuellt efter sina egna unika förutsättningar (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010). I det vårdande mötet ansvarar vårdaren med sin kunskap och 

kompetens för den interaktion som sker och dess utveckling, enligt Dahlberg och Segesten, 

2010. Om avsikten i ett möte är att verkligen förstå en annan individ, framförallt vid så 

komplexa frågor som hälsa och vårdande, ställs stora krav på öppenhet och följsamhet av 

vårdaren för att nå så långt att vårdaren kan sägas nå fram till patientens livsvärld (a.a.). 

Livsvärld 

I mötet med patienter från andra kulturer är det speciellt viktigt att den individuella historien 

synliggörs i mötet då patientens delaktighet i vården kan påverkas av tidigare upplevelser i 

livet (Björk Brämberg & Nyström, 2010). Livsvärlden är det sätt som vi förstår och upplever 

den konkreta värld som vi lever i. Den utgör det existentiella perspektivet som handlar om 

hur vi förstår och upplever våra liv, omvärlden och andra människor i förhållande till det 

sammanhang vi befinner oss i. Livsvärlden finns alltid med oss, var vi än befinner oss, vad 

vi än gör och påverkar allt vi gör. Den gör det möjligt att förstå andra människors upplevelser 

som är främmande och ligger långt från egna upplevelser av samma företeelse (Dahlberg, 

2014). I patientens livsvärld finns mötet med sjuksköterskan och vården. Vårdarens 

perspektiv inkluderas alltid i patientens livsvärld.  Då den  miljö och livssituation patienten 

befinner sig i har betydelse för hälsa och välbefinnande utgör kunskap om patientens 

livsvärld en förutsättning för att kunna stödja patientens hälsoprocesser. Det är viktigt hur 

patienten erfar sin värld, vilka innebörder som finns i tidigare erfarenheter och hur det 

påverkar patienten  (Dahlberg & Segesten, 2010.) För att kunna ta del av patientens livsvärld 

förutsätts att patienten känner sig delaktig i mötet och att man kan överbrygga eventuella 

språkliga hinder (Björk-Brämberg, 2008).  



               

6 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskan möter ofta patienter från andra kulturer än den västerländska. Dessa möten 

kommer att öka då antalet invandrare till Sverige ökar. Det finns forskning som tyder på att 

möten mellan vårdgivare och patienter från andra kulturer många gånger kan beskrivas i 

form av negativa vårderfarenheter för patienten. Patienterna upplever främlingskap och 

kommunikationsproblem och det förekommer att de känner sig ifrågasatta och inte trodda i 

mötet med vården. Dessa negativa erfarenheter i vården kan leda till att de i ett senare skede 

undviker att söka vård trots behov av detta. Det är därför angeläget att belysa dessa möten 

ur sjuksköterskans perspektiv då ansvaret för interaktionen och dess utveckling till största 

delen ligger hos sjuksköterskan.  

SYFTE 

Syftet med översikten var att belysa sjuksköterskans möte med patienter från andra kulturer.  

METOD 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. En litteraturöversikt är 

en studie av redan befintlig forskning där man först ställer en specifik och avgränsad 

undersökningsfråga, strukturerat söker litteratur, för att sedan kritiskt värdera och 

sammanställa denna litteratur. En litteraturöversikt kan genomföras då det finns behov av att 

besvara en speciell fråga och på detta sätt försöka förstå eller lösa ett specifikt kliniskt 

problem. Kvalitativ forskning används ofta för att  undersöka människors upplevelser eller 

uppfattning rörande ett visst fenomen, till exempel genom intervjuer och observationer. 

Intervjun är ett redskap som sätter människans egna ord på upplevelsen (Kristensson, 2014).  

Då litteraturöversiktens syfte var att belysa sjuksköterskans möte med patienter från andra 

kulturer, så som sjuksköterskan själv beskriver det, sågs kvalitativa forskningsartiklar med 

intervjuer och observationer som de som bäst besvarade syftet.  

Urval 

Syftet i litteraturöversikten är det som ligger till grund för inklusionskriterierna. Sedan kan 

andra kompletterande kriterier läggas till. Att välja vilken typ av studier som bäst besvarar 

syftet, vilka/et språk och vilken tidsperiod som skall eftersökas är viktiga avgränsningar. I 

en studie bör man välja att ha så aktuella studier som möjligt, utan att ge avkall på att 

resultatet skall vara baserat på studier med hög kvalitet (Kristensson, 2014). Den typ av 

artiklar som benämns vetenskapliga artiklar har granskats av andra forskare före publicering. 

Detta är ett sätt att säkerställa kvaliteten på forskningen och kallas peer review (Karlsson, 

E.K., 2013). 

 

Inklusionskriterier till litteraturöversikten var forskningsartiklar med kvalitativ ansats med 

fokus på sjuksköterskors möte med vuxna patienter. Urvalet begränsades till 

forskningsstudier gjorda i länder med västerländsk kultur och där sjuksköterskan möter 
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patienter med en för sjuksköterskan främmande kultur. Perspektivet i studierna är 

sjuksköterskans perspektiv på mötet med patienten. Artiklar som inkluderades var 

publicerade mellan 2004-2014. Artiklarna var granskade, det vill säga ”peer-reviewed” och 

skrivna på engelska. 

 

Exkluderades gjordes artiklar med syfte att belysa enbart verbal kommunikation/ 

kommunikationsproblem/ användning av tolk mellan sjuksköterskor och patienter från andra 

kulturer. Dessa studier beskrev endast en specifik del av mötet med patienten – 

kommunikationen - och då syftet med litteraturöversikten var att belysa hela mötet, 

exkluderades dessa artiklar. Studier gjorda med vårdpersonal där sjuksköterskor inte tydligt 

kunnat urskiljas i resultatet exkluderades.  

Datainsamling 

Datainsamlingen började med att syftet översattes från svenska till engelska och relevanta 

sökord kopplade till syftet togs fram. Sökningar gjordes i databaserna Cinahl (Cumulative 

Index to Nursing & Allied Health), Medline/Pubmed, SweMed+ och SwePub som är 

inriktade på forskning gällande omvårdnad, medicin och hälso- och sjukvård. Vilken databas 

som skall användas avgörs av syftet, eftersom syftet styr vilken typ av litteratur som ska ingå 

i uppsatsen, enligt Kristensson (2014). Eftersom det inte är säkert att databaserna innehåller 

all relevant litteratur, kan också manuell sökning behöva göras. Det är viktigt att genomföra 

sökningen utifrån vissa nyckelbegrepp eller söktermer, då det finns miljontals vetenskapliga 

publikationer. Det gäller att identifiera de nyckelbegrepp som finns i syftet och 

inklusionskriterierna och omforma dessa till sökord. Det är också viktigt att tänka igenom 

synonymer och närliggande begrepp. Söktermerna kan kombineras med Booleska 

sökoperatorer som AND och OR som ökar sökningens sensitivitet.  (Kristensson, 2014). I 

slutet av ett sökords stam kan en trunkering göras vilket innebär att det går att söka på alla 

ord som har samma stam, vilket ökar mängden sökträffar och på så sätt breddar sökningen  

(Karlsson, E.K., 2013). 

 

Sökningarna i de olika databaserna gjordes vid flera tillfällen, för att modifiera och förbättra 

sökstrategin. Sökord med trunkering som användes var transcult*, nurse*, patient* (i 

PubMed användes patient/patients på grund av databasens beskaffenhet) och encount*.  För 

att göra sökningen mer specifik lades efterhand synonymer och relaterade sökord till som 

meet*, communicat*, relation* och experi*. De booleska operatorerna AND och OR  

användes för att öka sökningens känslighet. I Cinahl, som är den största databasen för 

omvårdnadsvetenskap, söktes också efter vetenskapliga artiklar som färdigställts under 2014 

men ännu ej publicerats. Detta för att få med den senaste forskningen. I de svenska 

databaserna lades de svenska orden till i sökningen. Sökningen utökades med ordet kultur* 

(culture*) för att öka mängden sökträffar i de svenska databaserna då urvalet utan detta ord 

blev lågt. Detta tillägg resulterade inte i några ytterligare artiklar som kunde ingå i 

översikten. Sökningarna i databaserna gjordes av författarna tillsammans, vid olika tillfällen. 

Flera av artiklarna förekom i flera av databaserna, men redovisas endast i den databas där 

den hittades första gången. Endast den slutgiltiga sökningen redovisas (bilaga 1).  

 

Irrelevanta studier skall sorteras bort. Anledningen till att en artikel inte tas med kan vara att 

syftet eller metoden inte visar sig matcha litteraturöversiktens syfte. Är man flera författare 

skall abstract och artiklar läsas var för sig och sedan göra en jämförelse och se vilka artiklar 
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som skall inkluderas och exkluderas (Kristensson, 2014). Efter sökningen i databaser gjordes 

urval av de artiklar som framkommit. Det första urvalet gjordes genom att välja ut artiklar 

med relevant titel för syftet och problemformuleringen. Därefter lästes abstract på dessa 

artiklar. De med abstract som överensstämde med syfte och problemområde valdes ut. De 

som fanns i fulltext sparades och de som inte fanns i fulltext i databaserna beställdes från 

högskolans bibliotek. Dessa artiklar lästes igenom i sin helhet. De artiklar som inte var 

relevanta och inte besvarade syftet exkluderades. 

 

I momenten att läsa, välja ut och bedöma hur relevanta artiklarna var för litteraturöversikten 

gjorde författarna först detta var för sig, för att sedan jämföra och diskutera de artiklar där 

bedömningen skilde. Överenstämmelsen var stor vad gällde vilka artiklar som skulle 

inkluderas, vid endast två tillfällen skilde åsikterna och vid en gemensam genomgång av 

dessa artiklar kom författarna fram till att exkludera dessa artiklar då de inte överensstämde 

med syfte och problemformulering för litteraturstudien. Antalet artiklar som var relevanta 

efter det sista urvalet uppgick till nio stycken. En manuell sökning gjordes utifrån artiklarnas 

referenslistor och ytterligare en artikel inkluderades. I en litteraturstudie kan det vara bra att 

det ingår en kort beskrivning av de artiklar som ingår, enligt Kristensson (2014). Detta för 

att ge läsaren en samlad bild av de ingående artiklarna och belysa underlaget till 

litteraturöversikten (bilaga 2).  

 

För att kunna göra en bra och systematisk granskning behövs en granskningsmall. Enligt 

granskningsmallen gör man en bedömning av kvalitativa studiers trovärdighet. Studier som 

bedöms ha en acceptabel kvalitet inkluderas i studien. Granskaren tar ställning till vilken 

kvalitet som anses acceptabel och vilken som inte är det (Kristensson, 2014). 
Litteraturöversiktens artiklar kvalitetsgranskades enligt en mall för kvalitativa studier enligt 

Kristensson, 2014 (bilaga 3). En studie exkluderades då studien var en delstudie där flera 

delar av resultatsammanställningen saknades. Övriga nio kvalitativa forskningsstudier 

inkluderades i studien.  

Analys  

Datamaterialet analyserades utifrån en modell av integrerad analys som den beskrivs av 

Kristensson (2014). I ett första steg läses artiklarna igenom för att identifiera om det finns 

övergripande likheter eller skillnader i resultatet. I ett andra steg identifieras kategorier, som 

sammanfattar de resultat i de olika artiklarna som relaterar till varandra. I det tredje steget 

sammanställs resultatet under de olika kategorierna. Kategorierna kan sedan i 

resultatredovisningen ligga till grund för underrubriker (a.a). 

 

Analysen började med att de nio artiklarna lästes igenom i sin helhet utifrån litteraturstudiens 

syfte. Efter det lades fokus vid läsningen på artiklarnas resultat som lästes sedan igenom 

flera gånger för att skapa en känsla för helheten i materialet. Författarna diskuterade, vid 

svårigheter i att översätta texten, sinsemellan för att undvika tolkningar som kunde vara 

missvisande. För att identifiera likheter och olikheter i studierna markerades 

meningsbärande enheter i artiklarnas resultat som motsvarade litteraturstudiens syfte. De 

meningsbärande enheterna från artiklarnas resultat skrevs ner. Därefter lästes dessa igenom 

upprepade gånger. Dess innehåll diskuterades mellan författarna för att få en samstämmighet 

i förståelsen av budskapet. Därefter delades enheterna in i kategorier efter övergripande 
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likheter och olikheter. Kategorierna som bildades låg sedan till grund för underrubriker och 

rubriker i resultatet.  

Etiska överväganden   

Litteraturöversikten följer Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning från 

Forskningsetisk policy och organisation i Sverige, före detta Medicinska Forskningsrådet 

(2003). Vilket innebär att artiklar och referenser hanterats på ett icke förvanskande sätt och 

ingen fabricering av data, stöld eller plagiering av data har förekommit. Forskningsstudierna 

som ingick i litteraturöversikten är granskade och godkända av etisk nämnd eller också 

framgår det i de granskade artiklarna att man har gjort noggranna etiska överväganden.  
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RESULTAT  

I tabellen nedan redovisas de kategorier som framkommit i analysen. Det framgår av tabellen 

vilka artiklar och i vilken omfattning dessa bidragit till de olika kategorierna. Artikel 1-9 

finns redovisade i bilaga 2.  

 

 

Tabell 1. Kategoriöversikt 

                                        Artikel 1-9. 

 

Kategorier 

 

Underkategorier 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Gränser att respektera Osynliga kulturella och 

religiösa gränser 

         

Olika syn på vård, 

lidande och död. 

         

Sjuksköterskans 

interaktion  

Färdigheter och 

egenskaper som 

underlättar i mötet. 

 

 

        

Olika förhållningssätt 

till patienten. 

 

 

        

Strategier för att skapa 

en relation. 

 

 

        

Familjens medverkan Att möta familjens 

delaktighet i vården. 

         

Familjemedlemmar som 

tolk. 

         

Språkbarriärer Verbal/icke verbal 

kommunikation. 

         

Att använda tolk. 

 

         

        

Gränser att respektera 

Resultatet visar att sjuksköterskan som möter patienter från andra kulturer upplever 

utmaningar i att hantera de olika förväntningar som finns på vården och som sammanhänger 

med olika sätt att se på till exempel smärta och död.  Det finns tydligt uttalade önskningar 

att ta hänsyn till, men också en känsla av att det finns religiösa och kulturella outtalade 

gränser som påverkar vården. Det finns beskrivet en rädsla hos sjuksköterskorna för att 

omedvetet kränka patienten. 

Osynliga kulturella och religiösa gränser.  

Sjuksköterskorna upplever en osäkerhet för att överskrida kulturella eller religiösa gränser i 

mötet med patienter från andra kulturer framför allt vad gäller kroppskontakt med patienten 

men också när patienten önskar utöva sin religion. Olika syn på vad som är accepterat eller 

inte påverkade mötet mellan sjuksköterskan och patienten. 
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I resultatet ses att sjuksköterskorna upplever en osäkerhet inför hur de ska bete sig i vissa 

situationer i mötet som vid till exempel kroppskontakt, bad, intimhygien, kateterisering och 

rektalmedicinering. Detta skapar en spänning i relationen mellan vårdare och patient framför 

allt då det gäller vård av en patient av annat kön. Den spänning som uppstår upplevs av 

sjuksköterskorna men kan också ses hos patienten. Sjuksköterskorna bär på en oro att 

överträda gränser för vad som var accepterat eller inte i vårdsituationen och detta skapar 

osäkerhet och rädsla för att omedvetet kränka patienten. Vad gäller patienten kunde 

sjuksköterskorna se att de ”kommit för nära” genom att observera ett obehag hos patienten. 

Att till exempel vidröra en patients axel var för sjuksköterskorna en naturlig del av vården, 

men de observerade att en del patienter blev upprörda av detta. När mötet innehåller mycket 

som upplevd som okänt/osäkert för sjuksköterskorna leder detta till att de känner oro inför 

att möta patienten. (Cortis, 2004; Debesay, Harlöf, Rechel & Vike, 2014). Att vårda över 

kulturella gränser skapar mer svårigheter, frustration, konflikter och hjälplöshet än att arbeta 

med patienter från samma kultur som den egna (Sommerville, 2007). 

 

Resultatet visar också att patientens religiösa behov kan upplevas som svåra att tillmötesgå 

och detta skapar osäkerhet hos sjuksköterskorna. Det kan till exempel vara svårt att bemöta 

patienter från andra kulturer som inte vill klä av sig inför andra eller som vill bära sina egna 

kläder när de ligger på sjukhus. Det kan gälla svårigheter att ge patienten rum/plats för att 

utöva sin religion och hur sjuksköterskan ska hantera olika kulturella eller religiösa seder 

tillsammans med anhöriga vid patientens bortgång. Ofta finns väl etablerade uppfattningar 

hos sjuksköterskorna om olika gruppers kulturella traditioner. Detta gör att de försöker 

tillmötesgå patientens och anhörigas kulturella behov och lyssna till deras önskningar. Det 

kan trots detta finnas en rädsla hos sjuksköterskorna för att till exempel störa familjens sorg 

genom att ta hand om en avliden patients kropp på ett sätt som inte är anpassat till familjens 

vilja (Cortis, 2004; Debesay et al., 2014; Huang, Yates &Prior, 2009, Sommerville, 2007).  

Olika syn på vårdande, lidande och död. 

Resultatet visar också att sjuksköterskans och patientens olika förhållningssätt till vårdande, 

lidande och död påverkar mötet. Olika synsätt och förväntningar på vad vården bör innehålla 

kan skapa spänningar i relationen.  

  

Detta visar sig till exempel då sjuksköterskorna erbjuder smärtlindring till patienten i 

terminalt skede, men då anhöriga uppger att de föredrar att ”naturen får ha sin gång”. 

Sjuksköterskan kan då inte ge patienten den symtomlindring som finns att tillgå. Behovet av 

tekniska hjälpmedel och smärtlindring vid vård i livets slutskede är något som 

sjuksköterskorna ofta får ompröva i mötet med patienter från andra kulturer. En del patienter 

anser att lidandet inte är något som skall tas bort, det finns där till exempel på grund av något 

ont man gjort tidigare i livet. I sin profession uppger sjuksköterskorna att de är lärda att ”att 

hjälpa och åter hjälpa”, men att anhöriga ofta ber dem att inte ingripa i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna märker att patienterna har olika synsätt och uttryckssätt för smärta och 

dessa erfarenheter gör ofta att de söker mer kunskap om kulturella skillnader. Detta formar 

i sin tur sjuksköterskornas synsätt och gensvar till patienterna (Debesay et al., 2014; Huang 

et al., 2009; Nielsen & Birkelund, 2009, Sommerville, 2007). Det kan också ses att 

sjuksköterskorna ibland  ifrågasätter patienternas uttryckssätt och blir irriterade över att de 

uttrycker smärta högt och ljudligt. Osäkerhet om huruvida patienterna verkligen har så ont 
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som de ger uttryck för leder till att sjuksköterskorna tycker att det är svårt att bedöma i vilken 

mån de ska ta patientens smärtutbrott på allvar (Nielsen & Birkelund, 2009). 

 

I möten med patienter från olika kulturer kämpar sjuksköterskorna med att hantera olika 

förhållningssätt till sjukdom och död (Debesay et al., 2014; Huang et al., 2009; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Sommerville, 2007). Ett förhållningssätt som skapar spänningar i 

relationen med patienten är då anhöriga inte vill tala om döden med patienten som befinner 

sig i terminalt skede. Detta förhållningssätt kan anhöriga inta för att ge patienten hopp om 

helande och tillfrisknande. Sjuksköterskorna känner att de vill vara mer öppna i 

kommunikationen med patienten omkring döden och inte dölja sanningen. Detta, för 

sjuksköterskorna, annorlunda sätt att se på döden ses som en av de största utmaningarna i 

vården av svårt sjuka patienter . Det kan också skilja i synen på fysisk träning vid sjukdom. 

En situation som anses som svår av sjuksköterskorna är då patienten uppmanas att träna för 

att återfå eller bibehålla sin fysiska förmåga, men anhöriga anser att patienten skall vila sig 

frisk. Sjuksköterskans tilltro till fysisk träning för snabb rehabilitering hamnar i konflikt med 

patientens och anhörigas tro på att vila är det bästa (Debesay et al., 2014).  

Sjuksköterskans interaktion  

Sjuksköterskans interaktion med patienten i mötet kan beröra flera olika aspekter. I resultatet 

framkommer olika sätt att förhålla sig till patienten, men också olika färdigheter som tycks 

underlätta i mötet. Det kan också ses olika strategier som används för att skapa en relation 

till patienten.  

Färdigheter och egenskaper hos sjuksköterskan som underlättar i mötet 

De färdigheter och egenskaper som framkommer i resultatet, beskrivs av sjuksköterskorna 

själva som betydelsefulla i mötet med patienter från andra kulturer. Dessa färdigheter är 

bland annat öppenhet inför olikheter och flexibilitet. 

 

Vissa färdigheter som att ha tålamod, att vara en god lyssnare, att vara bra på att 

kommunicera och att vara flexibel anses utvecklas över tid och vara relaterade till att 

sjuksköterskorna möter patienter från olika kulturer i sitt arbete (Huang, Yates &Prior., 

2009). Att vara flexibel ses som en viktig egenskap och värdet av flexibilitet återkommer 

inom flera områden vid mötet med patienter från andra kulturer som till exempel  i 

kommunikationen, i kontakt med familjen, vid oväntade händelser eller vid det planerade 

besöket på mottagningen (Cioffi, 2005; Huang el al., 2009; Matteliano & Strewet, 2011; 

Skott & Lundgren, 2009; Sommerville, 2007). Personliga drag som att ha förmåga till 

emapati och förmåga att dela information om sig själva med patienten är drag som 

sjuksköterskorna upplever sig ha. Tillsammans med öppenhet och erkännande av mångfald 

betonas av sjuksköterskorna att det inte finns någon större skillnad mellan patienter från 

andra kulturer och dem själva. Öppenhet beskrivs som en ansträngning och innebär att göra 

sig sårbar. Resultatet visar att sjuksköterskorna delade information om sig själva med 

patienten och ett utbyte av erfarenheter mellan patienten och sjuksköterskan sågs som något 

positivt. Att erkänna och respektera olikheter var centralt för att förstå patienten och kunna 

bygga en relation (Matteliano & Street, 2011; Skott & Lundgren, 2009; Sommerville, 2007). 

En öppen kommunikation med patienten och dennes familj ökar förståelsen för patientens 

kulturella behov och hjälper sjuksköterskorna att ge en god vård anpassad till patienten 
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(Huang, Yates & Prior, 2009).  Det framkommer att det är viktigt att ha insikt i hur den egna 

kulturella bakgrunden påverkar sättet att se på andra och självkännedom är betraktat som en 

viktig aspekt i att ge kulturellt anpassad vård. Enda gången den egna kulturen anses som 

viktig, är när sjuksköterskorna ger vård till patienter från samma kultur som dem själva 

(Sommerville, 2007).  

Olika förhållningssätt till patienten  

Resultatet visar att det finns olika sätt att förhålla sig till patienten i mötet. Att i mötet med 

patienten från en annan kulturer se individen och helheten eller använda sig av stereotyper 

är förhållningsätt som framkommer. Det förekommer att sjuksköterskorna försöker 

identifierar sig med patienten för att kunna förstå patienten. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna har en strävan efter att se patienten som en individ och 

ge individualiserad vård. Att försöka att behandla alla lika genom att behandla dem olika. 

Sjuksköterskorna undviker att göra antaganden om patienten genom att själva försöka 

identifieras sig med patienten och se till det som är gemensamt. Det är inte ovanligt att 

sjuksköterskorna ser sig själva i ”patientens kläder” för kunna förstå och känna medkänsla 

– att se individen och inte bara en person från en ”annan kultur”.  Det anses viktigt att fråga 

patienten vad de tror på och inte tror på och arbeta vidare utifrån detta. Anledningen till att 

en del sjuksköterskor inte praktiserar den individualiserade vård de själva säger sig 

förespråka, anses kunna förklaras med brist på förståelse för olika kulturer. Detta gör att de 

har svårt att förstå och implementera individualiserad vård. En annan orsak som 

framkommer är stress. Det är ofta mycket att göra och att vårda fysiska behov hos patienterna 

prioriteras av rädsla för repressalier (Cioffi, 2005; Cortis, 2004; Sommerville, 2007). 

Patienten kan också ses i ett större sammanhang. Sjuksköterskorna ser då inte bara till de 

medicinska behov som patienten har utan också hur icke-medicinska faktorer påverkar 

patientens problem. När patienten till exempel har svårt med compliance används ett 

holistiskt synsätt och hänsyn tas till faktorer runt patienten som till exempel att ha dåligt med 

pengar, sjukförsäkringsproblem eller svårigheter att ta sig till apoteket (Matteliano & Street, 

2011; Sommerville, 2007).  

 

Ett annat sätt att förhålla sig till patienten är att beskriva patienten i form av stereotyper 

utifrån olika kulturella grupper eller genom att säga att en patient från en annan kultur är 

som ”alla andra” patienter. Ett visst beteende kan beskrivas utifrån en grupp av patienter från 

en viss kultur genom att till exempel säga att de har väldigt låg smärttröskel eller att de gillar 

att ligga i sängen. Sjuksköterskorna kan till exempel ge uttryck för att en grupp patienter 

från en viss kultur har speciella  önskemål när de är döende, men kan inte bekräfta detta 

annat än genom mycket begränsade egna observationer, vilket ses som ett sätt att prata i 

stereotyper (Cioffi, 2005; Cortis, 2004). Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna kan 

känna sig osäkra och ha fördomar när de börjar vårda patienter från andra kulturer. Denna 

osäkerhet och dessa fördomar försvinner ofta när de arbetat ett tag och under tiden lärt sig 

respektera andra nationaliteter och religioner. Att en del patienter får sämre vård tror dock 

sjuksköterskorna beror på att det förkommer dold rasism. Det är inget som visas öppet, men 

kan ta sig uttryck i att till exempel låta patienten vänta eller att man talar nedlåtande till 

patienten. Även om det fanns en tendens att generalisera över kulturella karakteristika för 

speciella grupper, tyckte de flesta av sjuksköterskorna att kultur inte var ett statiskt tillstånd, 
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utan utvecklades över tid och varierade mellan olika individer inom en grupp som ett resultat 

av sociala och historiska influenser (Cortis, 2004; Huang, Yates & Prior, 2009).  

Strategier för att skapa en relation till patienten 

I resultatet ses olika sätt att skapa en relation till patienten. Det kan handla om att dela 

vardagliga händelser med patienten, att förhandla med patienten för att nå resultat eller att 

lära känna patienten på ett djupare plan. Det framhålls som viktigt att aktivt kommunicera 

med patienten om kulturella behov och sjuksköterskans egna livserfarenheter anses viktiga 

för att förstå och kunna möta patienten. 

 

En relation kan skapas till exempel genom att dela något vardagligt med patienten. Ett 

återkommande tema är att sjuksköterskorna talar om matkultur i relation till att vårda 

patienter från andra kulturer, framför allt det faktum att anhöriga ofta tar med sig mat till 

patienten. Detta inbjuder till samtal om mat och är en ingång till att lära känna patienten 

bättre. Det kan också handla om att till exempel lära sig några ord av det språk patienten 

talar och på detta sätt skapa kontakt (Nielsen & Birkelund, 2008; Sharon & Jones, 2008). 

Att i mötet förhandla med patienten för att skapa en fungerande relation, är en strategi som 

upplevs av sjuksköterskorna som en mer framkomlig väg än att bara säga ”gör så, gör inte 

så”. I mötet kan de till exempel göra några saker som patienten upplever som viktiga och 

några saker de själva ser som angelägna. På detta sätt når de lättare fram till patienten 

(Matteliano & Street, 2011). I mötet används ofta egna erfarenheter i livet för att kunna 

”känna igen sig” i patienten. Ofta anses dessa erfarenheter leda till att sjuksköterskorna blir 

mer medvetna om och känsliga för att människor är olika (Huang, Yates & Prior, 2009). Att 

sjuksköterskorna lär känna patienten och på detta sätt bygger en äkta relation framkommer 

också i resultet. En sådan relation beskrivs som icke-dömande, känslig, förstående och 

innehåller respekt för att patienten kommer från en annan kultur. En sådan relation är 

utmanande och tidskrävande och kräver försiktighet för att undvika missförstånd 

(Sommerville, 2007). I mötet med patienter från andra kulturer framkommer att det är viktigt 

med medvetenhet om att det finns skillnader mellan olika kulturer Det är viktigt att aktivt 

kommunicera med patienten om de kulturella behov som kan finnas, att ta sig tid att fråga 

och förstå patientens behov inför mötet. Detta för att som sjuksköterska kunna vara 

förberedd och undvika att oavsiktligt kränka patienten. (Huang et al., 2009).  

Familjens medverkan   

Resultatet visar att det förekommer att familjen deltar aktivt i vården av patienten och även 

får fungera som tolk. Familjens medverkan kan upplevas som en hjälp, men också som något 

som tar extra tid och som kan skapa konflikter. 

Att möta familjens delaktighet i vården av patienten 

Att anhöriga deltar i vården av patienten kan för sjuksköterskan innebära att det finns flera 

åsikter än bara patientens att ta hänsyn till i vårdandet och ofta finns många anhöriga 

närvarande till exempel när patienten är döende. 

 

I resultatet framkommer att anhöriga ofta ser det som naturligt att delta i patientens vård. 

Sjuksköterskorna upplever detta som positivt då det kan ses att om anhöriga är tillfreds, är 
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patienten tillfreds. Det framkommer dock att deltagandet i vården även kan upplevas negativt 

då sjuksköterskorna anser att de i mötet får avsätta extra tid för att informera 

familjemedlemmar vid flera tillfällen. Det kan också innebära att det finns olika åsikter att 

ta hänsyn till inom familjen vad gäller hur vården till patienten skall ges. Det krävs då 

försiktighet i kommunikationen för att undvika att säga något som kan ses som stötande, 

enligt sjuksköterskorna. Ibland kan konflikter uppstå mellan sjuksköterskan och anhöriga 

om vem som skall bestämma om detaljer och ta viktiga beslut om vården. Sjuksköterskorna 

möter ibland aggressioner från anhöriga som kan kännas skrämmande. Det ses ofta som ett 

problem av sjuksköterskorna att många anhöriga samtidigt besöker patienten när patienten 

befinner sig på en vårdinrättning, detta för att det anses störa vården för andra patienter. När 

patienten är döende samlas ofta anhöriga och uttrycker sin sorg på olika sätt (Cioffi, 2005; 

Debesay, Harslöf, Rechel & Vike, 2014; Sharon & Jones, 2008; Skott & Lundgren, 2009)  

Familjemedlemmar som tolk 

Det framkommer också i resultatet att det finns olika sätt att se på användandet av anhöriga 

som tolk i mötet med patienten. En del sjuksköterskor förväntar sig att anhöriga skall tolka, 

andra upplever det som ett problem. 

 

Det finns hos en del sjuksköterskor en förväntan att anhöriga som är med patienten skall 

tolka om ingen tolk finns på plats. Det kan då upplevas som ett problem om anhöriga inte är 

med patienten i mötet. Detta förekommer främst på arbetsplatser där det är svårt att få tag i 

tolk med kort varsel. Det anges också ekonomiska skäl till att använda anhöriga som tolkar. 

Problem som uppges sammanhänga med att använda anhöriga som tolk kan vara när till 

exempel intima problem diskuteras med patienten. Det framstår också som ett problem för 

sjuksköterskorna vid användning av familjemedlemmar som tolk att patienten kanske inte 

vill att anhöriga skall veta vad som sägs. Sjuksköterskorna känner också en osäkerhet inför 

om anhöriga tolkar allt det som sjuksköterskorna säger till patienten (Cioffi, 2005; Cortis, 

2004; Nielsen & Birkelund, 2008). Att barn används som tolk förekommer framförallt 

nattetid då det är svårt att få tag i tolk. Detta sågs som olämpligt av sjuksköterskorna (Sharon 

& Jones, 2008). 

Språkbarriärer 

I möten, där språket inte delas av sjuksköterskan och patienten, beskrivs att 

kommunikationen ofta upplevs som ett problem av sjuksköterskan. Ibland används icke-

verbal kommunikation som en ytligare form av kommunikation. Användandet av tolk ses 

som en hjälp, men också som ett hinder.  

Verbal och icke-verbal kommunikation. 

Det framkommer att kommunikationen upplevs som ett problem och ses som en stor 

utmaning av sjuksköterskorna. De upplever att patienter från andra kulturer missgynnas i 

vården då språkbarriären utgör ett hinder. Det visar sig genom att sjuksköterskorna oroar sig 

då vården av patienten kan påverkas betydligt då till exempel smärtskalor kan vara 

utformade på ett sätt som gör att patienten måste förstå språket för att kunna använda dem 

(Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 2009; Sommerville, 2007; Sharon & Jones, 2008). När 

patienterna inte kan tala eller förstå språket skapar det irritation hos sjuksköterskorna därför 
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att mötet tar längre tid och de får mindre tid med övriga patienter. Språkbarriären inverkar 

på vården då mer tid ägnas åt patienter som sjuksköterskorna kan kommunicera med. 

Frustration och otillräcklighet upplevs av sjuksköterskorna när kommunikationshinder 

orsakar ångest och rädsla hos patienten (Cortis, 2004; Nielsen & Birkelund, 2009; Sharon & 

Jones, 2008). I resultatet ses att kommunikationsproblemen ibland kan lösas med icke-verbal 

kommunikation. Sjuksköterskorna använder teckenspråk, kroppsspråk eller till exempel ritar 

kort med olika symboler. Upplevelsen är dock att endast en ytlig nivå av kommunikation 

nås på detta sätt (Cortis, 2004; Matteliano & Street, 2011; Skott & Lundgren, 2009; 

Sommerville, 2007). 

Att använda tolk 

Det framkommer att tolk ses som en nödvändighet och en hjälp, men också som ett problem 

då det skapar ett avstånd till patienten. Att använda tolk upplevs som att det försvårar för 

sjuksköterskorna att skapa en nära och harmonisk relation till patienten då det uppstår 

funderingar över vad tolken egentligen översätter till patienten. Det upplevs som att 

dynamiken i relationen förändras. Att komma överens med familjen om att tolk skall 

användas kan vara svårt och skapa spänningar mellan sjuksköterskan och familjen. Många 

familjer vägrar att använda tolk och detta tror sjuksköterskorna beror på rädsla från familjens 

sida. Ibland tros inte patienterna få den vård de behöver på grund av tolken. Det upplevs som 

svårt att prata om känslor med patienten, via tolken, och detta gör det svårt att vårda med en 

helhetssyn på patienten. Ett mer praktiskt problem är att det ofta är svårt att snabbt få tag i 

en tolk. Det beskrivs dagliga problem med att få tag i tolk för att kunna ge patienten den vård 

de behöver (Cioffi, 2005; Sommerville, 2007). Kostnaden kan anges som en orsak till att 

inte anlita tolk och en irritation över att behöva anlita tolk när patienten bott i landet länge 

beskrivs (Nielsen & Birkelund, 2008). Att använda annan personal som tolk ger 

sjuksköterskorna dåligt samvete då det påverkar det vanliga arbetet och de känner osäkerhet 

i om översättningen blir fullständig ( Cortis, 2004; Sharon & Jones, 2008).  

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever osäkerhet och rädsla att överskrida kulturella 

och religiösa gränser i mötet med patienter från andra kulturer. Olika synsätt på vårdande, 

smärta, lidande och död skapar spänningar i mötet med patienten och patientens familj. 

Sjuksköterskans färdigheter, förhållningssätt, strategier och självkännedom är påverkande 

faktorer i mötet med patienter från andra kulturer. Svårigheter i kommunikationen är en stor 

utmaning för sjuksköterskorna. Att använda tolk ses som en nödvändighet, men försvårar 

för sjuksköterskan att skapa en nära relation med patienten. Den icke verbala 

kommunikationen används också som alternativ vid språkproblem, men då uppnås en mera 

ytlig nivå i kommunikationen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion   

 

Metoden som använts i arbetet för att besvara syftet är litteraturöversikt med kvalitativa 

forskningsartiklar. Litteraturöversikt sågs av uppsatsförfattarna som den metod som bäst 

besvarade syftet då det gav en bredd åt resultatet med en sammanställning av aktuell 

forskning inom området. Om istället intervjuer med sjuksköterskor hade valts som metod 

hade resultatet blivit mer avgränsat. Detta då en intervjustudie hade innehållit ett begränsat 

antal intervjuer, med sjuksköterskor som arbetat inom ett visst område. Efter genomförandet 

av litteraturöversikten kunde ses att den på ett bra sätt besvarat syftet. Uppsatsförfattarna gör 

inte anspråk på att översikten är heltäckande med de artiklar som använts, men artiklarna är 

av god kvalitet och har relevans för studiens syfte.  

 

Urvalet av artiklar har bestått av studier som utförts i länder med västerländsk kultur. 

Forskningsstudierna är gjorda i Sverige, Norge, Danmark, England och Australien. Detta 

gör gällande ett dolt antagande att ”västerländsk kultur” liknar varann i  de olika länder som 

finns representerade i studien. Det måste därför tas i beaktande att kulturen, trots detta, kan 

skilja avsevärt mellan olika länder. Valet av sjuksköterskan i länder med västerländsk 

kontext gjordes för att resultatet i litteraturstudien skulle kunna ge en beskrivning av mötet 

som skulle kunna kännas igen av sjuksköterskan som arbetar i Sverige. Det är dock möjligt 

att resultatet sett annorlunda ut om det bestått enbart av forskningsstudier som gjorts i 

Sverige.  Artiklar exkluderades som hade som syfte att enbart belysa verbal kommunikation, 

då syftet med litteraturöversikten var att belysa hela mötet. Detta gör att resultatet inte 

redovisar kommunikationsproblem i den omfattning som det hade gjort om dessa artiklar 

hade ingått i litteraturöversikten. I resultat framkommer att kommunikationsproblem och 

problem med att använda tolk upplevs av sjuksköterskorna som ett frekvent problem. Om 

artiklarna vars syfte var att endast belysa den verbala kommunikationen hade tagits med, så 

hade detta kunnat påverka resultatet. Resultatet hade då med stor sannolikhet, till största 

delen, kommit att handla olika kommunikationsproblem i mötet med patienten. Nu  

framkommer i resultatet att kommunikationsproblem är vanligt förekommande, men även 

andra delar av mötet kunde belysas tydligt.  

 

I datainsamlingens inledande skede har uppsatsförfattarna haft hjälp av högskolans 

bibliotekarie som har kännedom om de olika databasernas struktur och indexeringssätt. Detta 

för att sökstrategin skulle bli så tillförlitlig som möjligt, vilket förespråkas av Forsberg och 

Wengström, 2013. Sökningen i de olika databaserna upplevdes av uppsatsförfattarna som 

komplicerad. Att under inledningsskedet få en genomgång av bibliotekarie upplevdes som 

en åtgärd för att uppnå god kvalitet vad gällde sökförfarandet. Sökstrategin är noga redovisad 

i metodavsnittet. Sökorden togs fram genom att utgå från nyckelbegrepp i syfte och 

inklusionskriterier. Det är viktigt att de sökord som används i sökningarna är så sensitiva 

som möjligt utifrån syftet och att sökningarna genomförs i rätt databaser då detta påverkar 

kvaliteten på litteraturöversikten, enligt Kristensson (2014). Om andra sökord använts med 

anknytning till syftet eller om sökningarna gjorts i andra databaser kunde andra artiklar 

påträffats än de som nu använts i litteraturöversikten. Detta hade kunnat påverka 

litteraturöversiktens resultat då andra artiklar kunnat påträffas än de som nu ingår i resultatet. 
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Endast artiklar som har genomgått ”peer review” och kvalitetsgranskats av  

uppsatsförfattarna har använts i översikten. Kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga 3.  

Detta för att läsaren skall få en uppfattning om hur artiklarnas kvalitet bedömts. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna har genomförts av båda uppsatsförfattarna var för sig, 

för att sedan jämföras och diskuteras. I kvalitetsgranskningen var det framförallt svårt att få 

svar på två av frågorna för flera av studierna. Frågorna gällde artikelförfattarnas förförståelse 

och artikelförfattarnas förhållande till studiedeltagarna, vilket sällan redovisades i artiklarna. 

Detta kan ha påverkat studiernas kvalitet. Analysen av resultatet har genomförts så som den 

beskrivs i Kristensson (2014). Vad gäller beskrivning av analysförfarande i boken upplevs 

den inte så detaljerat beskrivet som vore önskvärt för att få en tydlig instruktion i 

genomförandet. Analysförfarandet har dock klarnat i takt med att arbetet förflutit framåt. 

Analysen har genomförts tillsammans av uppsatsförfattarna med noggrannhet i att vara 

datanära det material som tagits fram utifrån syftet och arbetet har kunnat genomföras med 

ett gott resultat. 

 

Att styrka pålitligheten i en litteraturöversikt med kvalitativ design, innebär bland annat att 

reflektera över sin förförståelse, enligt Henricson (2013). Uppsatsförfattarna möter dagligen 

patienter från andra kulturer i arbetet och medvetenhet om hur detta kan ge en påverkan på 

urval och analys har diskuterats under arbetets gång. Detta för att öka medvetenheten om 

hur förförståelse kan påverka de val som ligger till grund för resultatet. I resultatet 

förekommer endast vid några tillfällen att mötet beskrivs av sjuksköterskorna i positiva 

ordalag. Att positiva aspekter av mötet belyses så lite i resultatet kan tyda på att vår 

förförståelse gjort att vi i vårt urval tydligare sett och tagit med de mer problematiska delarna 

av mötet. Vår strävan har dock varit att ha ett objektivt förhållningssätt vid datainsamling 

och noggrannhet vid analys.  

 

Översättning till svenska från engelska skall göras så korrekt som möjligt för att inte förändra 

budskapet, enligt Forsberg och Wengström (2013). Alla artiklarna var skrivna på engelska, 

vilket medför en risk för feltolkningar vid översättning. Författarna har tillsammans arbetat 

med översättningar i texterna för att tolka budskapet, men då engelska inte är författarnas 

modersmål kan detta ändå ha påverkat resultatet. 

Resultatdiskussion 

 

Syftet i litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskans möte med patienter från andra 

kulturer. Resultatet av litteraturöversikten visar att dessa möten upplevs som en utmaning av 

sjuksköterskan med bland annat en upplevd osäkerhet och oro i mötet för att överskrida 

kulturella och/eller religiösa gränser. Det framkommer också att sjuksköterskan och 

patienten kan se på vårdens innehåll på olika sätt. Detta skapar spänningar i relationen och 

det finns hos sjuksköterskorna en rädsla för att omedvetet kränka patienten. De känslor som 

väcks hos både sjuksköterskan och patienten kan påverka mötet på olika sätt. 

Sjuksköterskorna beskriver bland annat frustration och känslor av hjälplöshet vilket kan 

påverka mötet negativ. Svenberg, Skott och Lepp (2011) beskriver att patienter från andra 

kulturer i mötet med sjukvården i Sverige upplever bland annat ambivalens vad gäller 

förtroende och förväntningar och att de kan känna sig ifrågasatta och inte trodda i mötet.  
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I resultatet kan ses att sjuksköterskorna försöker minska spänningarna som uppstår i mötet 

genom att lyssna på och tillmötesgå patientens önskemål och behov och genom att försöka 

se till det som är gemensamt. Berg, Berntsson och Danielsson (2006) beskriver vikten av ett 

samspel där båda patient och sjuksköterska är delaktiga i mötet (a.a.). I litteraturöversiktens 

resultatet kan det därför vara intressant att notera hur sjuksköterskorna beskriver sig själva i 

mötet för att se om detta främjar ett samspel med patienten. Färdigheter och egenskaper som 

sjuksköterskorna själva framhåller och som de tycker underlättar i mötet med patienter från 

andra kulturer är bland annat att vara flexibel, att vara en god lyssnare och att ha empatisk 

förmåga. Det ses också som viktigt att kommunicera med patienten om de eventuella 

kulturella behov som kan finnas, ta sig tid och fråga och förstå patienten. Allt detta kan 

främja ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten, enligt uppsatsförfattarna. 

Delaktighet beskrivs av Björk Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010) som att få vara i 

fokus i vården, att bli lyssnade till och bli tagna på allvar. För patienter som invandrat innebär 

delaktighet framförallt att kunna få uttrycka sig själva och att vårdaren försäkrar sig om att 

ha förstått det givna budskapet från patienten (a.a.). Uppsatsförfattarna tolkar resultatet i 

litteraturöversikten som att sjuksköterskorna har en strävan att göra patienten delaktig i 

mötet. Sjuksköterskorna kommunicerar med patienten för att försöka förstå och för att vara 

flexibla. Flexibilitet framhålls ofta som viktig i mötet och beskrivs då som en förmåga att 

kunna anpassa sig efter olika omständigheter och på så sätt ge patienten ett större utrymme 

i mötet.             

 

Att patienten känner sig delaktig är en förutsättning för sjuksköterskornas strävan att nå fram 

till ett vårdande möte. Delar av det som beskrivs som viktigt för det vårdande mötet 

återkommer i litteraturöversiktens resultat. Sjuksköterskorna beskriver öppenhet, att aktivt 

kommunicera för att söka patientens upplevda behov, att se till det som är gemensamt och 

att finna olika sätt att identifiera sig med patienten som viktigt. Att erkänna och respektera 

olikheter ses som centralt för att förstå patienten. Berg, Berntsson och Danielsson (2006) 

beskriver öppenhet, närvaro i dialog, respektfullt sökande efter upplevda behov och att skapa 

ömsesidighet och förtroende som viktigt i det vårdande mötet. De beskriver att patienten och 

sjuksköterskan i den vårdande relationen upplever samhörighet och uppskattning, men också 

maktlöshet (a.a.). I resultatet framkommer att sjuksköterskorna upplever att det är speciellt 

svårt att vårda patienter från andra kulturer. Att vårda över kulturella gränser uppges skapa 

mer svårigheter, frustration, konflikter och hjälplöshet än att arbeta med patienter från 

samma kultur som den egna. Berg, Berntsson och Danielsson (2006) ser den vårdande 

relationen som en dynamik mellan drivkraft, frustration och ett omsorgsfullt och ömsesidigt 

närmande som balanserar mellan värdighet och sårbarhet (a.a.) Det som framkommer i 

litteraturöversiktens resultat verkar till viss del fånga denna balansgång att nå fram till en 

vårdande relation. Att behandla patienten med omsorg och försöka åstadkomma ett 

ömsesidigt närmande samtidigt som man respektfullt söker efter upplevda behov utan att 

kränka eller såra patienten framstår som viktigt, men svårt för sjuksköterskorna.  

 

De svårigheter som kan uppstå i mötet med patienter från andra kulturer har problematiserats 

utifrån bland annat olika sätt att se på kulturell kompetens. I Leningers teori ”Culture care 

diversity and universality; a theory of nursing” framkommer att omsorg är omvårdnadens 

kärna och att kulturspecifik och ändamålsenlig omvårdnad bara kan utövas om omsorgens 

uttryck, värden eller mönster är kända och används på ett säkert, lämpligt och meningsfullt 

sätt. Det betonas att sjuksköterskan medvetet måste utveckla kulturell kompetens genom att 

skaffa sig kunskap om olika kulturer (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). I resultatet 
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framkommer inte huruvida sjuksköterskorna har eller inte har tillägnat sig specifik 

kunskaper om olika kulturer, men det framkommer att vissa färdigheter ansågs utvecklas 

över tid och vara kopplade till att de träffade patienter från olika kulturer. Det finns omnämnt 

att sjuksköterskorna ofta har vedertagna synsätt på olika gruppers kulturella traditioner och 

försöker att anpassa sig till dessa, men att de ändå känner oro inför att ”göra fel”. I 

litteraturöversiktens resultat framkommer också att när sjuksköterskorna märker att 

patienterna har till exempel olika uttryckssätt för smärta så påverkar det dem att söka mer 

kunskap om kulturella skillnader. Det framkommer inte att sjuksköterskorna har tillägnat sig 

kunskaper om olika kulturer genom utbildning. Kontakten med patienterna gör istället att de 

lär genom egna erfarenheter och stimuleras att själva söka kunskap. Leininger (2002) anser 

att genom att använda soluppgångsmodellen tillsammans med teorin kan sjuksköterskor 

upptäcka faktorer som är relaterade till kulturella spänningar, smärta, rasfördomar och 

destruktiva handlingar som inte är hälsomässigt  bra för patienten (a.a.). I litteratur- 

översiktens resultat beskriver bland annat sjuksköterskorna upplevda spänningar och 

fördomar i mötet. Enligt Leiningers teori skulle det innebära att sjuksköterskor med 

användande av soluppgångsmodellen skulle kunna identifiera de faktorer som bidrar till 

dessa spänningar och fördomar och utifrån denna kunskap kunna förbättra mötet.  

 

Björk Brämberg och Nyström (2010) ifrågasätter dock Leiningers teori som har fokus på 

kulturell kompetens. Det framhålls att konceptet ”kulturell kompetens” inte belyser 

patienters individuella behov i en vårdsituation utan mer vårdgivarens behov av att 

kategorisera. Det kan finnas en risk att vårdgivaren behandlar patienter utifrån stereotyper 

då tonvikten i teorin fokuserar olikheter mellan kulturer. I studien framkommer att det för 

patienten finns en stark koppling mellan tidigare genomgångna upplevelser i livet och 

förmågan att delta aktivt i sin egen vård. Det betyder att det är viktigt för patienten med 

invandrarbakgrund att den individuella historien synliggörs i vårdprocessen och att det finns 

en förståelse för livsvärldsperspektivet Det framkommer att kommunikationen är viktigt för 

att kunna ta del av patientens livsvärld (a.a.). I litteraturöversiktens resultat framkommer att 

sjuksköterskan ser öppenhet inför olikheter och att aktivt kommunicera med patienten för att 

förstå olikheter som viktigt. Det finns en strävan att se patienten som en individ och att ge 

individualiserad vård. Detta kan tolkas som olika sätt för sjuksköterskorna att försöka ta del 

av patientens livsvärld.  

 

I inledningen av litteraturöversikten ställdes frågan om det behövs kunskap om olika kulturer 

vid mötet eller om det räcker med en nyfikenhet och öppenhet inför patientens livsvärld. 

Detta är fortfarande en fråga utan ett enkelt och entydigt svar. Uppsatsförfattarnas tolkning 

av Leiningers teori och Björk Brämbergs livsvärldsperspektiv i mötet med patienter från 

andra kulturer, är att båda förespråkar vikten av att se den enskilde patientens behov och det 

som i den omgivande miljön påverkar patienten, men på helt olika sätt. För 

uppsatsförfattarna tycks det som att Leininger (2002) har ett utifrånperspektiv på patienten. 

Sjuksköterskan har i soluppgångsmodellen vissa givna faktorer att utforska gällande 

patienten i förhållande till kulturen. Det framhålls också vikten av att ha specifik kunskap 

om olika kulturer, vilket kan leda till att patienten ses utifrån stereotyper. Björk Brämberg 

(2008) tycks ha ett inifrånperspektiv där patientens unika livsvärld ses och beskrivs av 

patienten själv utifrån dennes egen upplevelse, utan att vara kopplat till kultur. Det är svårt 

att veta om de möten som beskrivs i resultatet hade sett annorlunda ut, om sjuksköterskorna 

haft specifik kunskap om olika kulturer så som Leininger förespråkar. Det är dock 

uppsatsförfattarnas tolkning av resultatet att det blivit ett möte med mindre spänningar och 
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problem om sjuksköterskorna haft mer information och kunskap om den individ som de 

skulle vårda. 

 

Att se den enskilde patientens behov i mötet och de livsomständigheter, nuvarande och 

tidigare, som påverkar patienten framstår som viktigt för sjuksköterskan utifrån 

litteraturöversiktens resultat. Det framkommer att sjuksköterskorna känner en osäkerhet och 

oro inför att överträda osynliga kulturella och religiösa gränser och att svårigheter kan uppstå 

då familjen vill vara delaktig i vården. Den finns en rädsla hos sjuksköterskorna att 

omedvetet kränka patienten .Om patientens egen historia tas fram och tydliggörs, utan 

förutfattade meningar och fördomar, ses detta av uppsatsförfattarna som en möjlighet att 

minska osäkerhet och spänningar i mötet. Tayler, Nicolle och Miguire (2013) beskriver 

religiösa/kulturella faktorer och en rädsla att kränka patienten som  barriärer som måste 

överbryggas i vårdandet. De menar att det finns en rad problem som ligger bortom 

språksvårigheterna, även om språkbarriären ofta upplevs som det största hindret för att ge 

patienten rätt vård. De framhåller därför att det är viktigt att förstå patienten i mötet utifrån 

det sammanhang patienten befinner sig i och de kulturella och hälsomässiga övertygelser 

patienten har (a.a.). Även i litteraturöversiktens resultat framkommer att språkbarriären 

upplevs som ett problem av sjuksköterskorna. Användandet av tolk upplevs göra det svårare 

för sjuksköterskorna att prata om känslor med patienten. Detta gör det, enligt 

sjuksköterskorna, svårare att vårda med en helhetssyn. Det upplevs också som att dynamiken 

i relationen förändras. Språkbarriären utgör ett problem då sjuksköterskan kan ha svårt att 

göra patienten delaktig i mötet och patienten kan ha svårt att känna delaktighet.  

 

Det framhålls i Dahlberg och Segesten (2010) att det är sjuksköterskan som ansvarar för 

interaktionen och den utveckling som sker i ett möte (a.a.). Det åvilar således sjuksköterskan 

en stort ansvar att möjliggöra kommunikation av god kvalitet så att patienten ges möjlighet 

till delaktighet i mötet och förmår synliggöra sin livsvärld, enligt uppsatsförfattarna.  

Slutsats 

I litteraturöversiktens resultat kan ses att sjuksköterskans möte med patienter från andra 

kulturer upplevs som en utmaning, till stor del på grund av outtalade förväntningar på mötet 

och kulturella och hälsomässiga övertygelser som skiljer mellan sjuksköterskan och 

patienten. Detta leder till spänningar i mötet. För att öka förståelsen och delaktigheten och 

minska spänningarna i mötet bör större vikt läggas vid att synliggöra patientens livsvärld.  

Det innebär bland annat att aktivt kommunicera med patienten om eventuella kulturella eller 

religiösa behov. För detta krävs tid och möjligheter till  kommunikation av god kvalitet.  

Kliniska implikationer 

Litteraturöversiktens resultat kan användas för att öka förståelsen för mötet med patienter 

från andra kulturer och för att medvetandegöra att det kan förekomma fördomar och dold 

rasism. Det framkommer att svårigheter i mötet kan hänföras till att patientens livsvärld inte 

är synliggjord och att det föreligger kommunikationsproblem. Därför behövs, då 

språksvårigheter föreligger, möjligheter till kommunikation av god kvalitet i mötet via 

auktoriserad tolk. Till detta behöver tid avsättas. Patientens livsberättelse kan med patientens 

tillåtelse skrivas ned och följa patienten genom vården. Det framkommer också att 

sjuksköterskan behöver färdigheter som tålamod, vara en god lyssnare, ha bra 
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kommunikationsförmåga och vara flexibel. Dessa färdigheter utvecklas över tid och därför 

behövs det kontinuitet i att arbeta med patienter från andra kulturer. I arbetsgrupper på 

arbetsplatsen kan diskussioner föras omkring hur möten med patienter från andra kulturer 

sker, vilka möjligheter och resurser som finns. Det behövs också möjligheter att få reflektera 

över hur den egna kulturen påverkar mötet och vilken kultur som finns på arbetsplatsen för 

vården omkring dessa patienter.   
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Översikt över artiklar som ingår i resultatet. 

1. 

Författare/Titel:  Debesay, J., Harslöv, I., Rechel, B. & Vike, H. (2014) Facing diversity 

under institutional constraints: challenging situations for community nurses 

when providing care to ethnic minority patients. 

Perspektiv: Sjuksköterskors möte med patienter i hemsjukvård i Norge.      

Problem/Syfte: Att undersöka de utmaningar som sjuksköterskor i hemsjukvård möter när 

de ger vårdar patienter från andra kulturer. 

Metod: Kvalitativ studie, intervjuer med 19 sjuksköterskor 

Resultat: Sjuksköterskorna stötte på utmaningar i samband med intimhygien, 

rehabilitering av patienter och vid vård av patienter i livets slutskede.  

 

2. 

Författare/Titel: Nielsen, B & Birkelund, R. (2009). Minority ethnic patients’ in the Danish 

healthcare system- a qualitative study of nurses’ experiences when meeting 

minority ethnic patients.  

Perspektiv: Sjuksköterskors möte med patienter från andra kulturer på ett sjukhus i 

Danmark. 

Problem/syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter från andra 

kulturer. 

Metod: Kvalitativ studie, intervjuer och observationer med fyra sjuksköterskor.  

Resultat: Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i kommunikation, vid smärtlindring, 

etnisk matkultur och gemenskap.  

 

3. 

Författare/Titel: Jones,S.M. (2008). Emergency nurses’ caring experiences with Mexican 

American patients.  

Perspektiv: Sjuksköterskors möte med patienter på en akutmottagning i USA. 

Problem/syfte: Att förstå akutsjuksköterskors upplevelser vid vård av Mexikanska 

Amerikanska patienter. 

Metod: Kvalitativ metod, intervjuer med fem sjuksköterskor. 

Resultat: Det framkom tre huvudteman: språkbarriären, kontinuitet i vården, 

begränsad kulturell kunskap. Generellt var språkbarriären det största hindret 

för att ge kulturellt kompetent vård.  

 

4. 

Författare/ Titel:  Cortis. J.D. (2004). Meeting the needs of minority ethnic patient 

Perspektiv: Sjuksköterskors möte med patienter på ett sjukhus i West Yorkshire, UK. 

Problem/syfte: Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda Pakistanska 

patienter. 

Metod: Kvalitativ studie, intervjuer med trettio sjuksköterskor. 

Resultat: Svårigheter att integrera Pakistansk kultur med vårdpraxis och bristande 

förståelse för det Pakistanska samhället. 

 

 

 

 



 

 

 

5. 

Författare/Titel: Scott, C. & Lundgren, S.M. (2009). Complexity and contradiction: home 

care in multicultural area.  

Perspektiv: Sjuksköterskors möte med patienter inom hemsjukvård i ett mångkulturellt 

område i Sverige. 

Problem/syfte Att undersöka erfarenhet för sjuksköterskor i hemsjukvård i mångkulturella 

områden. 

Metod: Kvalitativ studie, hermeneutiskt perspektiv. Intervjuer och 

gruppdiskussioner med ett team av fem sjuksköterskor.  

Resultat: Två huvudteman framkom, plats för mångfald och skapa utrymme för vård 

och ansvar för omsorg.  

 

6. 

Författare: Cioffi, J. (2005). Nurses’ experiences of caring for culturally diverse 

patients in an acute care setting. 

Perspektiv: Sjuksköterskors möte med patienter på medicinska och kirurgiska 

avdelningar på ett akutsjukhus i Australien. 

Problem/syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna patienter från 

andra kulturer i akuta vårdsituationer på medicinska och kirurgiska 

avdelningar. 

Metod: Kvalitativ studie, intervjuer med tio sjuksköterskor. 

Resultat: De huvudteman som framkom var: förvärvande av kulturell kunskap, åta sig 

och engagera sig i patienter från andra kulturer, identifiera och använda sig 

av kunskap på arbetsplatsen (ex använda sig av två-språkiga kollegor). 

 

7. 

Författare/ Titel: Somerville, J. (2007).The paradox of palliative care nursing across cultural 

boundaries.  

Perspektiv Sjuksköterskors möte med patienter i kommunal palliativ vård och inom 

hospice-baserad vård i UK.  

Problem/syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor i palliativ vård vårdar patienter från andra 

kulturer. 

Metod:  Kvalitativ studie, Grounded theory, Semistrukturerade intervjuer med tio 

sjuksköterskor.  

Resultat:  Sjuksköterskorna strävade efter att behandla alla lika genom att behandla 

alla som individer. Deras ansträngningar hämmades av begränsade resurser 

och brist på utbildning. 

   

8. 

Författare/ Titel:  Huang, Y-L., Yates, P. & Prior, D. (2009). Factors influencing oncology 

nurses’ approaches to accommodating cultural needs in palliative care.  

Perspektiv: Onkologisjuksköterskors syn på mötet med patienter från andra kulturer 

inom hälso- och sjukvård. 

Problem/syfte Att undersöka den sociala konstruktionen av kulturella frågor i palliativ vård 

bland onkologi sjuksköterskor.   

Metod: Kvalitativ studie, Grounded theory. Intervjuer med sju sjuksköterskor. 

Resultat: Huvudtemat var sjuksköterskors sätt att tillmötesgå patientens kulturella 

behov. Faktorer som kunde påverka var sjuksköterskans syn på och 

förståelse för kultur och kulturella sedvänjor, syn på kulturell vård och 

tidigare erfarenheter av patienter från andra kulturer.  

 



 

 

 

9. 

Författare/ Titel:  Matteliano, M.A. & Steet, D. (2011). Nurse practitioners’ contributions to 

cultural competence in primary care settings. 

Perspektiv: Sjuksköterskors möte med patienter på tre primärvårdsinrättningar i en stad 

i nordöstra USA. 

Problem/ syfte: Att dokumentera på vilket sätt specialistsjuksköterskor ger kulturell 

kompetent vård till patienter från kulturella minoritetsgrupper inom 

primärvården.  

Metod: Kvalitativ metod, Grounded theory, intervjuer och observationer med 5 

sjuksköterskor. 

Resultat: Sjuksköterskor visade på metoder för kulturell kompetens både i interaktion 

med patienter och i vårdteamet. Sjuksköterskorna använde sig av ett 

holistiskt synsätt för att tillhandahålla kulturellt kompetent vård. 
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Kvalitetsgranskningsmall  enligt Kristensson (2014) ”Handbok i uppsatsskrivande och 

forskningsmetodik”.  

 

Syfte 

1. Finns ett tydligt formulerat syfte eller undersökningsfråga? 

Metod 

2. Är studiens design beskriven (i termer av fenomenologi, etnografi, grounded theory  

etc) ? 

3. Finns det en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv? 

4. Finns det tydligt beskrivet hur deltagarna rekryterades? 

5. Rekryterades tillräckligt många för att nå mättnad? 

6. Finns en tydlig och transparant beskrivning av data som samlades in? 

7. Var datainsamlingen relevant? 

8. Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna? 

9. Finns en beskrivning av forskarnas förförståelse? 

10. Finns en tydlig beskrivning av hur data analyserades och analysprocessen i form at 

kodning, kategorisering eller tematisering relevant och transparant beskriven? 

Resultat 

11. Är resultatet logiskt beskrivet och lätt att följa? 

12. Speglar resultatet de data som samlades in? 

Diskussion 

13. Finns belägg för de fyra komponenterna i trovärdighetsbegreppet?  
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          Kvalitetsgranskning av artiklarna 

 

Artikel 
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      Artikel: 

 

1. Facing diversity under institutional constraint: challenging situations for community 

nurses when providing care to ethnic minority patients. 

2. Minority ethnic patients in the Danish healthcare system-a qualitative study of nurses´ 

experiences meeting minority ethnic patients. 

3. Emergency nurses´ caring experiences with Mexican American patients. 

4. Meeting the needs of minority ethnic patients. 

5. Complexity and contradiction: home care in a multicultural area.  

6. Nurses experiences of caring for culturally diverse patients in an acute care setting.  

7. The paradox of palliative care nursing across cultural boundaries.   

8. Factors influencing oncology nurses approaches to accommodating cultural needs in 

palliative care.  

9. Nurse practitioners contributions to cultural competence in primary care settings. 

10. Clinical encounters between nurses and First Nation women in a Western 

Canadian hospital  – tas ej med/ Delstudie 

 

 


