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Abstrakt 

Bakgrund: Sverige blir mer och mer ett mångkulturellt land, då många av världens 

länder är centrum för kulturell globalisering. Detta medför att en större andel av 

personer i vårt land som söker sig till hälso- och sjukvården har utländsk härkomst 

och därmed ett annat språk och kultur. För att kunna tillfredsställa dessa patienters 

grundläggande behov och leverera en individanpassad vård, behövs ökad kompetens 

kring kulturella skillnader och likheter. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonals erfarenheter av 

att vårda patienter med annan kulturell bakgrund. 

Metod: I litteraturstudien har tio kvalitativa empiriska studier sammanställts och 

analyserats genom en innehållsanalys på manifest nivå. Sökningar av artiklar gjordes 

i CINAHL, PubMed och Ebsco – alla databaser. 

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudteman med totalt 13 underteman. De tre 

huvudtemana var (1) språkbarriärer, (2) kulturella hot och (3) vårdens bristande 

beredskap. Vårdpersonal upplever att språkförbistringar medför svårigheter inom 

vårdandet av patienter med annan kulturell bakgrund. Patienter med annan kulturell 

bakgrund upplevs ha starkare emotionella uttryck, mannen är överhuvudet i familjen 

och anhöriga upplevs av många som störande. Vårdpersonal önskar lättillgängliga 

hjälpmedel och utbildning för att kunna leverera transkulturell vård till patienter.  

Slutsats: Att vårda patienter från andra kulturer kan kräva mer tid på grund av olika 

barriärer som måste övervinnas och kulturkrockar som kan uppstå. Kulturell 

kompetens är en nödvändighet för att kunna utföra transkulturell omvårdnad, vilket 

handlar om ett holistiskt synsätt inom vårdandet. Kunskap behöver levereras till all 

sjukvårdspersonal inom alla instanser för utveckling av kulturell kompetens, men för 

att kunna ta till sig kunskapen är första steget att rannsaka sig själv, sina fördomar 

och värderingar om patienter från andra kulturer.  

 

Nyckelord: Kulturell mångfald. Vårdpersonal. Upplevelser. Omvårdnad.  



	  

Abstract 

Background: Sweden’s cultural diversity is rapidly increasing, as well as many 

other countries in our world, cultural globalization is fact. This means that a greater 

amount of people in our country that seek medical care are people from another 

culture and speak different languages. Therefore, knowledge about cultural 

similarities and differences is crucial in order to meet different needs and being able 

to deliver individualized nursing care to multicultural patients.  

Aim: The aim of this literature study was to illuminate health care professionals’ 

experiences and/or challenges in caring for patients with different cultural 

backgrounds. 

Methods: In this literature study ten empirical studies were compiled and analyzed 

through a content analysis at a manifested level. The search of articles was made in 

CINAHL, PubMed and Ebsco – all databases.  

Results: The analysis resulted in three main themes and 13 sub-themes.  The three 

main themes were (1) language barriers, (2) cultural threat and (3) the healthcare’s 

lack of preparedness. When a language barrier occurs, health care staff finds it more 

difficult to deliver nursing care to patients with different cultural backgrounds. 

Patients with other cultures are perceived to have stronger emotional expressions, the 

man is the head of the family and relatives are perceived by many as disturbing. 

Health care staff wishes more easy access to utilities and education in order to deliver 

transcultural care.  

Conclusion: Nursing patients from different cultures may require more time 

because of diverse barriers that needs to be overcome, along with the fact that 

cultural collisions may occur. Cultural competence is crucial to be able to deliver 

transcultural care, which is about having a holistic approach in nursing care. 

Knowledge needs to be provided to all health care staff in every level to develop 

cultural competence, but to access this knowledge one must first examine itself, one’s 

prejudice and values about patients from different cultures.  

 

Key words: Cultural diversity. Health care staff. Experiences. Nursing.  
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Inledning 
Författarna till litteraturstudien är sjuksköterskestudenter vid Umeå Universitet och 

har vid verksamhetsförlagda studier kommit i kontakt med patienter med utländsk 

bakgrund som inte kunnat förstå eller göra sig förstådd på svenska eller engelska. 

Svårigheter har upplevts i och med detta, framförallt att dessa patienter inte får 

samma kvalité av omvårdnad. I den teoretiska delen av utbildningen belyses 

kulturella skillnader som ett begrepp eller faktor som måste tas i beaktning inom 

omvårdnad, men vad som inte beskrivs är vad de faktiska skillnaderna och likheterna 

är. Med utgångspunkten att det finns en kunskapslucka redan från 

grundutbildningen, har författarna till litteraturstudien valt att belysa vårdpersonals 

erfarenheter och/eller utmaningar i att vårda patienter med annan kulturell 

bakgrund. 

Bakgrund 
Sverige är ett mångkulturellt land, med många olika språk och individer med olika 

etniska och kulturella bakgrunder. Enligt Statistiska centralbyrån (2014a) hade 

Sverige under 2013 den största befolkningsökningen på nästan 70 år. En del av dessa 

bestod av återinflyttande svenska medborgare, men den största delen bestod av 

invandrare utan svensk härkomst (Statistiska centralbyrån, 2014a). Vidare har 

Sverige idag cirka 200 nationaliteter (Statistiska centralbyrån, 2014b), vilket medför 

att en större andel av personer i vårt land som söker sig till hälso- och sjukvården har 

utländsk härkomst, ett annat språk och kultur. För att kunna tillfredsställa dessa 

patienters grundläggande behov och kunna leverera en individanpassad vård, behövs 

ökad kompetens kring kulturella skillnader. Transkulturell omvårdnad och kulturell 

kompetens är begrepp som antogs av Leininger år 1978 och beskrivs genom Maier-

Lorentz (2008) som ett begrepp för att förklara och belysa vikten av kulturell 

kompetens hos sjuksköterskor. Leininger menar att transkulturell kunskap är viktigt 

eftersom sjuksköterskor är de personer som ofta är närmast patienterna och 

upprättar vårdplaner som är betydande för dessa personers hälsa. Därför bör 

sjuksköterskan söka att förstå, uppskatta och tillmötesgå patienter med annan 

kulturell bakgrund. Vidare beskrivs Leiningers teori genom Maier-Lorentz (2008), då 

hon menar att det främsta sättet att uppnå kulturell kompetens är att öka sin 

kunskap kring kulturella skillnader samt identifiera sina egna kulturella värderingar 



3	  
	  

då man vårdar en patient med andra kulturella preferenser än en själv. Baserat på 

detta beskriver hon också behovet att ändra och utveckla läroplanerna för 

sjuksköterskeutbildningar, där ett transkulturellt omvårdnadsperspektiv bör få större 

utrymme (Leininger, 2008). Detta skulle medföra en ökad förståelse för kulturella 

skillnader samt förändra och utvärdera synen på värderingar, övertygelser och seder 

som finns inom vården (Maier-Lorentz, 2008). 

	  

All sjukvårdpersonal arbetar under riktlinjer från bland annat Hälso- och 

sjukvårdslagen, där det är fastslaget att alla människor skall ges lika vård på lika 

villkor oavsett kön, kultur eller ursprung [HSL] (SFS, 1982:763). Utan kulturell 

kompetens eller förförståelse riskeras en försämring av vårdkvalitén, vilket kan 

medföra att patientens behov av omvårdnad inte kan utföras på ett tillfredställande 

sätt. Leininger (2002) beskriver att hennes teorier om transkulturell omvårdnad har 

bidragit till att etablera och fortsätta utveckla vården genom ett holistiskt synsätt. 

Hon poängterar att kultur och vård är två olika begrepp, men som bör gå hand i hand 

för att kunna tillhandahålla en personcentrerad vård (Leininger, 2002).  

 

Kultur är ett komplext men centralt begrepp i denna studie. Kultur kan definieras 

som ett livsmönster hos en individ, grupp eller population och kan handla om 

kunskap, tro, konst, moral, lagar och bruk samt andra funktioner och vanor (Helman, 

2007, 2). Helman (2007, 2) fortsätter och skriver, att som människa och individ i ett 

samhälle nedärver man dessa mönster och därmed kulturen. Papadopoulos 

(refererad i Jirwe et al., 2009, 456) menar att kultur påverkar livsstil, identitet och 

relationer till andra såväl inom den kulturella gruppen som utanför. Jirwe et al. 

(2009) skriver att trots alla de olika kulturella möten som finns, hamnar fokus ofta på 

det etnisk-relaterade mötet. Med etnisk-relaterade möten menas till exempel då 

vårdaren är från majoritetsbefolkningen och patienten har invandrarbakgrund, vilket 

är den typen av möten som författarna till litteraturstudien kommer syfta på då 

begreppet kulturella möten eller patienter med annan kultur nämns. 

 
Inom transkulturell omvårdnad studeras den multikulturella individens upplevelse 

av sjukdom eller ohälsa, förutsättningar för hälsa samt effekten av omvårdnad och 

behandlingar inom vården. Leininger aktualiserade transkulturell omvårdnad med 

hennes modell ”Cultural Care Diversity” på 50-talet, som syftade på att studera och 
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beskriva olika kulturella grupper, med skillnader och likheter (Leininger, 1978, 8). 

Syftet med framtagandet av modellen var att kunna vårda patienter utifrån dess 

väsen, och på så sätt undvika att planerade insatser av en patient inte styrs av 

majoritetskulturens värderingar. Individens behov och önskemål skall prioriteras, 

alltså bör kulturrelativism eftersträvas i mötet med patienter från andra kulturer 

(Leininger, 1978, 9-11).  

 

Kulturell kompetens har många definitioner men kan inom sjukvården definieras 

som en kunskap samt förmåga hos organisationer och vårdgivare att agera effektivt 

då kulturella och språkliga olikheter uppkommer (Helman, 2007, 15). Kulturell 

kompetens handlar enligt Helman (2007, 15) om att öka medvetenheten hos 

sjukvårdspersonal om kulturella föreställningar, metoder, förväntningar samt 

bakgrund hos patienter.  Ökad hälsa kan uppnås genom att minska barriärer som 

försvårar kommunikation, och därför bör till exempel ökad tolkhjälp tillsättas. Vidare 

beskriver också Helman (2007, 15) att kulturell mångfald på organisatorisk nivå 

skulle bidra till kunskapsutvecklingen, vilket i sig har stor betydelse för utvecklingen 

och utformningen av en mångkulturell vård.  

 

I studie av Momeni et al. (2008) baserad på Campinha-Bacotes teoretiska ram för 

kulturell kompetens (se figur 1), består begreppet kulturell kompetens av fem 

faktorer: Kulturell lust, kulturell medvetenhet, kulturell kunskap, kulturell skicklighet 

samt det kulturella mötet. Kulturell lust handlar om motivationen hos vårdpersonal 

att utveckla en kulturell kompetens, som bygger på respekt, öppenhet och genuin 

omtanke för andra personer. Kulturell medvetenhet handlar om självgranskning av 

förutfattade meningar, tankar, fördomar och värderingar om individer från andra 

kulturer. Kulturell kunskap är ett kunskapssökande om andra kulturella grupper, 

deras hälsorelaterade tro, utövningar och kulturella värderingar, men för att uppnå 

detta måste man förstå patientens syn på världen. Kulturell skicklighet är förmågan 

att inhämta information kring patienters problem och förmågan att utföra en 

kulturbaserad bedömning. Det kulturella mötet handlar om processen som 

uppmuntrar hälso- och sjukvårdspersonal till ett nära och direkt samspel med 

patienter eller personer från andra kulturer, vilket är av stor vikt för att undvika ett 

stereotypt och undvikande beteende (Campinha-Bacote, 2011). 
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Figur 1. Översikt av Campinha-Bacotes modell från 2007 för kulturell kompetens.  

 

Motiv för studien 
Författarna till litteraturstudien fann att det finns många studier som behandlar 

varför kulturell kompetens är viktigt hos sjuksköterskor, men avsevärt färre studier 

belyser sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från annan kultur.  

International Council of Nurses har upprättat internationella etiska koder som 

sjuksköterskor runt om i hela världen förväntas arbeta utifrån (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). ICN:s etiska koder anger att sjuksköterskan skall 

främja en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och 

trosuppfattningar respekteras hos enskilda personer, familjer och allmänheten. 

Vidare har sjuksköterskan ett informationsansvar som skall tillämpas på ett kulturellt 

anpassat sätt och skall verka för social rättvisa och jämlikhet vid fördelning av 

resurser (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). En stor del av sjuksköterskans 

profession innebär att kartlägga och bedöma risker samt planera för omvårdnaden av 

patienter (Socialstyrelsen, 2005). Då Sveriges mångfald är växande och världen 

globaliseras, krävs ökad kunskap om kulturella skillnader och likheter för att kunna 

leverera en personcentrerad omvårdnad.  
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Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda patienter med annan kulturell bakgrund. 

 

Metod 

Författarna valde studier med kvalitativ ansats till litteraturstudien. Kvalitativa 

studier har ökad förståelse som främsta mål (Friberg, 2012, 121) och är 

forskningsprocedurer som ger beskrivande data om människans egna skrivna eller 

talade ord och observerbara beteenden (Olsson and Sörensen, 2011, 106). Metoden 

går ut på att systematisera kunskap om något som kännetecknar ett fenomen (Olsson 

and Sörensen, 2011, 106). Meningen med kvalitativa studier är alltså att finna 

kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen, 

sammanhang i omvärlden eller individens livsvärld (Olsson and Sörensen, 2011, 

106). Det huvudsakliga syftet med litteraturstudie är att integrera forskningsbevis för 

att summera vad som är känt och inte känt (Polit and Beck, 2013, 116). 

Litteraturstudier är ibland fristående i sitt resultat med syfte är att förstärka 

resultatet av andra studier, men litteraturstudier används även som grund till nya 

studier då den kan påvisa en kunskapslucka som kräver vidare forskning (Polit and 

Beck, 2013, 116).  

 

Sökmetod 
Artikelsökningarna utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och Ebsco – alla 

databaser. Cinahl och PubMed är båda databaser som fokuserar på omvårdnad 

(Forsberg and Wengström, 2013, 75), därför valde författarna att inkludera dessa 

databaser. Dock fanns det få artiklar kring det valda ämnet på PubMed, därmed 

valdes ingen artikel därifrån. Polit och Beck (2013) anser att sökorden ska vara 

nyckelord som fångar de centrala begreppen i frågeställningen som angivits. 

Litteratursökningen pågick under tidsperioden 141111–141119. Sökningsorden bestod 

av transcultural caring relationships, qualitative, transcultural nursing, experienc*, 

nurs*, cultural competence, culture, nurses’ experience, caregivers experience, 
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migrant, minority ethnic patients, multicultural och immigrants. Boolesk söklogik 

används för att bestämma vilket samband de utvalda sökorden ska ha till varandra 

(Friberg, 2012, 69). Sökorden kombinerades med booleska sökoperatorer som AND 

och OR för att smalna av sökningen ytterligare.  Artiklarna begränsades med peer 

reviewed, då avgränsningar med peer reviewed sorterar ut vilka artiklar som 

publicerats i tidsskrifter (Friberg, 2012, 76). I söktabellen ges översikt hur 

sökningarna har gått till, begränsats och valts ut, se tabell 1 (bilaga1).  

 

Urval 
Då litteraturstudiens syfte var att undersöka vårdpersonals erfarenheter av att vårda 

patienter från annan kultur, valdes en kvalitativ ansats då den fokuserar på att tolka, 

skapa mening och förståelse för människans subjektiva upplevelser av olika fenomen 

i sina sammanhang (Forsberg and Wengström, 2013, 54). För att skapa ett 

representativt urval måste inklusions- och exklusionskriterier vara väl formulerade 

(Olsson and Sörensen, 2011, 112). Författarna ansåg att ett representativt urval för 

denna litteraturstudie var vårdpersonal av varierande professioner och från 

varierande områden inom sjukvården. Detta för att skapa sig ett bredare perspektiv 

av erfarenheter och synpunkter vilket medför att resultatet av litteraturstudien blir 

mer trovärdigt och relevant. Polit och Beck beskriver att inklusionskriterier är 

kriterier som populationen ska ha för att få vara med i studien (2013, 379) och 

exklusionskriterier är kriterier som exkluderar vissa deltagare i populationen (2013, 

380). Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var att studierna baserades på 

kvalitativ forskning, var skrivna på engelska och att erfarenheterna var från 

vårdpersonals perspektiv. Exklusionskriterier för denna studie var studier där 

studenter varit deltagare.  

 

Urvalet av artiklar som togs med i studien skedde i fyra steg. I steg ett lästes titlarna 

på artiklarna och valdes vidare om titeln svarade mot syftet. I steg två lästes 

abstraktet och om det stämde överens togs studien vidare för fördjupad granskning. I 

steg tre bedömdes ifall urval, inklusions- och exklusionskriterer, samt 

frågeställningar och resultat svarade mot litteraturstudiens syfte. I steg fyra lästes 

hela artikeln och kvalitetsgranskning utfördes. Graden av kvalitet bedömdes genom 

att poängsätta de kvalitativa artiklar utifrån olika frågor från ett formulär (se bilaga 
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2) av Willman, Stoltz och Bahtsevani (Olsson and Sörensen, 2011, 285) där poängen 

sedan graderades på en tregradig skala, där grad 1 hade hög kvalitet och grad 3 låg 

kvalitet (Olsson and Sörensen, 2011, 279). Vid grad 1 har artikeln fått totalt 80-100 % 

av den totala max poängen 48, grad 2 har fått 70-79 % och grad 3 60-69 % (Olsson 

and Sörensen, 2011, 279). Tio artiklar valdes ut och alla artiklar fick hög kvalité, det 

vill säga grad 1. 

 

Deltagarna i studierna har bestått av blandade professioner inom vården. Totalt 

deltog 191 personer, varav 117 var sjuksköterskor, 29 var undersköterskor, fyra var 

läkare, tre var folkhälsostrateger och två var socionomer. 35 av deltagarnas 

profession inom sjukvården fanns ej angivna. I de studier där könsfördelningen var 

angiven var antalet kvinnor 100 och antalet män 32. För 59 stycken av deltagarna var 

kön ej angivet. En studie kom från Irland (Tuohy et al., 2008), tre från Sverige 

(Kalengayi et al., 2012, Pergert et al., 2007, Hultsjö and Hjelm, 2005), en från USA 

(Jones, 2008), två från Norge (Høye and Severinsson, 2008, Lyberg et al., 2012), två 

från Storbritannien (Cortis, 2004, Vydelingum, 2006) och en från Danmark (Nielsen 

and Birkelund, 2009). För en utförligare artikelöversikt, se tabell 3 (bilaga 3). 

	  

Analys 
Författarna har valt att utföra en kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå. Vid 

kvalitativ innehållsanalys beskrivs variationer genom att identifiera skillnader och 

likheter i textinnehåll. Dessa likheter och skillnader presenterar sig i kategorier och 

teman på olika tolkningsnivåer, var av det i varje text finns ett manifest innehåll och 

ett latent budskap. Innehållsanalys på manifest nivå handlar om att granska det 

textnära, uppenbara innehållet och uttrycka det på beskrivande nivå genom 

kategorier(Granskär and Höglund-Nielsen, 2012, 189).  

 

• Författarna började med att läsa alla artiklar enskilt och flertalet gånger, efter 

varje läst artikel sammanfattades muntligt mellan författarna hur studien 

uppfattats. En gemensam kvalitetsgranskning av innehållet utfördes enligt 

tabell 2 (se bilaga 2).  
• Då alla tio artiklar var lästa sammanfattades teman från artiklarna i ett 

fristående Word-dokument för att få en översikt av teman som identifierats i 
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studierna, detta för att skapa en god struktur, vilket annars kan leda till att en 

litteraturstudie blir svag (Polit and Beck, 2013, 125).  
• Teman som liknade eller överensstämde med varandra kategoriserades och tre 

huvudteman skapades.  
• Då huvudtemana identifierats bearbetade författarna artiklarna igen och tog ut 

data som stämde överens med varje huvudtema, till exempel vid huvudtemat 

”Språkbarriärer” bearbetades data om bland annat kommunikation, 

språkskillnader och tolkhjälp. Detta moment utfördes separat av författarna 

som var och en sammanställde data de ansåg bör tas med i studien.  
• Då enskild sammanställning av data till huvudteman utförts, diskuterade 

författarna gemensamt vad de kommit fram till, med tillägg och reflektioner 

tills konsensus nåtts. Då data för varje huvudtema från varje artikel 

identifierats, fördes detta in under respektive huvudtema. Därefter kunde 

mönster identifieras som fick utgöra underteman, text placerades om och 

justerades för att eftersträva en röd tråd.  

 

Forskningsetik 
Forskning godkänns endast av en etikkommitté då den utförs med respekt för 

människors värde, deras rättigheter och grundläggande friheter (Olsson and 

Sörensen, 2011, 86). Författarna av denna litteraturstudie försäkrade sig om att alla 

artiklar som använts för litteraturstudien var godkända av en etisk kommitté. Det 

etiska godkännandet fanns angivet i alla artiklar som valdes. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013, 69) får fusk och ohederlighet inte förekomma inom forskning, 

vilket har tagits i stor beaktning av forskarna av denna studie. Forsberg och 

Wengström(2013, 70) skriver att då litteraturstudier utförs, skall alla artiklar som 

ingår i litteraturstudien redovisas, vilket författarna av denna litteraturstudie haft i 

åtanke vid resultatbeskrivning. Författarna har presenterat alla resultat som 

påträffats, vilket författare skall göra enligt Forsberg och Wengström (2013, 70) vare 

sig resultaten stödjer författarnas hypotes eller inte, då det är oetiskt att endast 

presentera resultat som stöder författarnas egen åsikt. 
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Resultat 
Genom en manifest kvalitativ innehållsanalys av tio vetenskapliga studier framkom 

tre huvudteman och tretton underteman som symboliserar studiens syfte. 

 

Tabell 4. Resultatens huvudteman och underteman. 	  

Huvudtema Undertema 

Språkbarriärer • Sämre vårdkvalité vid verbala hinder 

• Språkförbistringar medför svårigheter 

vid prioriteringar 

• Tolk – en skör bro till ömsesidig 

förståelse 

• Familj och närstående används som 

tolkar  

Kulturella hot • Att möta utmanande och avvikande 

emotionella uttryck 

• Anhöriga och närstående stör 

ordningen 

• Att erfara en främmande maktordning 

• Annan syn på profession och kön 

• Kulturell okunskap kan leda till 

omvårdnadsproblem 

• Vård och kultur är skilda begrepp 

• Rasism finns inom sjukvården 

Vårdens bristande 

beredskap 

• Transkulturell vård tar tid och kräver 

utbildning, verktyg och hjälpmedel 

• Sveriges strukturella vårdsystem – inte 

tillgängligt för alla  

 
 
 
 



11	  
	  

Språkbarriärer 
Då kommunikationen stöter på hinder eller då ett gemensamt språk saknas 

upplevdes det att patienter fått sämre vård. Språkbarriärer försvårade eller 

omöjliggjorde kliniska bedömningar och resurser gick till spillo på grund av 

misskommunikation. Tolkar är patientens och sjukvårdspersonalens bro till 

kommunikation och förståelse men tolkarnas knapphändiga medicinska utbildning 

ansågs vara ett problem. Familj och närstående är lättillgängliga tolkar och minskar 

kostnaderna för sjukvården, men etiska dilemman uppstod då rollen att tolka 

hamnade på ett barn. Vidare uppgav sjukvårdspersonal att det upplevts svårt att lita 

på att anhöriga och närstående översatt allt som sagts. 
 
Sämre vårdkvalité vid verbala hinder 
Vårdpersonal upplevde språkbarriärer som ett stort hinder i utövandet av vård och 

det främsta hindret till att kunna tillämpa transkulturell omvårdnad (Kalengayi et al., 

2012, Pergert et al., 2007, Jones, 2008). Pergert et al. (2007) och Jones (2008) 

beskrev sjuksköterskors upplevelser av att relationen till en patient och dess 

närstående utvecklats lättare och snabbare då ett gemensamt språk funnits. 

Det var vanligt att man tagit till kroppsspråk som kommunikationsmedel (Jones, 

2008), vilket ansågs behjälpligt och utvecklande för det kreativa tänkandet om 

alternativ kommunikation (Lyberg et al., 2012), men angavs även lett till 

missförstånd som påverkat relationen negativt till patienten (Pergert et al., 2007). 

Vidare reflekterade vårdpersonal över hur språkbarriärer kunde påverka patienten, 

att känslor som ångest, skräck och rädsla kunde tänkas uppstå då man vårdas på 

sjukhus och ingen förstår vad man säger (Cortis, 2004). Det upplevdes även svårt att 

kunna stötta patienter psykiskt då gemensamt språk saknades (Høye and 

Severinsson, 2008, Kalengayi et al., 2012).   

 

Kalengayi et al. (2012) målade upp det faktum att språkförbistringar kunde leda till 

förseningar vid möten, etableringen av kontakt tog längre tid och medförde 

svårigheter att förklara diagnostik och behandling vid sjukdomstillstånd. 

Vårdpersonal uppgav att det var svårt att försäkra sig om att patienter förstått 

information som getts (Kalengayi et al., 2012, Høye and Severinsson, 2008, Pergert 

et al., 2007, Lyberg et al., 2012, Nielsen and Birkelund, 2009) vilket barnmorskor 

upplevde stor frustration över då de kände stort ansvar över att patienten skulle 
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förstå (Lyberg et al., 2012). På barnavdelning för onkologi där familjer inte delade 

samma språk som vårdpersonal upplevdes det att familjerna gick miste om det 

vårdande samtalet av sjuksköterskan, likväl som vardaglig kommunikation och 

information (Pergert et al., 2007). I linje med detta beskrev sjuksköterskor att 

sannolikheten var större att man spenderade mer tid hos en patient som talade 

samma språk (Jones, 2008). I kontrast till detta upplevdes det att övriga patienter 

gick miste om tid och omvårdnad, till följd av att vårdandet av patienter med annan 

kulturell bakgrund och språk tog längre tid (Nielsen and Birkelund, 2009). Det 

beskrevs av Pergert et al. (2007) att informationsöverföring till patienter och familjer 

där det fanns språkbarriärer blev beroende av tolk, vilket ibland medförde att det blev 

färre informationstillfällen och mängden av information blev betydligt större. Detta 

ansågs negativt och svårhanterligt för familjer då beskeden ofta var tunga, 

informationsinnehållet kunde vara svårbegripligt i stunden och frågor kunde dyka 

upp i efterhand då ingen finns där för att svara på dem (Pergert et al., 2007). 

Utförandet av smärtskattning på patienter som inte förstod språket kunde leda till 

felbedömningar och inadekvat behandling då sjuksköterskor inte kunde förklara 

smärtskalornas funktion och patienten inte förstått instruktionerna (Cortis, 2004). 

Vid skattning av vakenhetsgrad enligt Glasgow Coma Scale försvårades den kliniska 

bedömningen av verbal respons då patienter talade knapphändig engelska (Cortis, 

2004). 

 

Språkförbistringar medför svårigheter vid prioriteringar 

För akutvårdspersonal var språkbarriärer en svårighet då de skulle utföra kliniska 

bedömningar då patienten inte kunnat tala om vad som är fel (Hultsjö and Hjelm, 

2005). Hultsjö och Hjelm (2005) lyfte att språkbarriärer påverkat resursfördelningen 

inom ambulanssjukvården då kommunikationsbrist resulterade i onödiga 

utryckningar. Detta upplevde ambulanspersonalen som ett problem, då deras 

resurser snabbt kunde komma att behövas vid mer akuta situationer (Hultsjö and 

Hjelm, 2005). Svårigheter med kontinuiteten vid till exempel sjukvårdsbesök på 

grund av misskommunikation kunde leda till ökade kostnader, då det fanns 

upplevelser av att patienter med annan kultur dök upp varannan gång eller i tid och 

otid (Lyberg et al., 2012). 
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Tolk – en skör bro till ömsesidig förståelse 
Tuohy et al. (2008) beskrev att tolkar är viktiga för att kunna utföra en holistisk 

omvårdnad. Med hjälp av tolk fick vårdpersonalen större förståelse för patienten, 

vilket gjorde att de kunde se bortom språkbarriärer och istället den faktiska 

personen. Användandet och tillgången till tolkhjälp beskrevs av Tuohy et al. (2008) 

bero på geografisk placering av hälsoinrättningen samt de dominerande etniciteterna 

i området. Det vill säga att det sällan ansågs problematiskt med tillgången till 

tolkhjälp i de områden där en viss etnicitet var dominant. Inkorrekta översättningar, 

obekväm position för patienten och oprofessionella tolkar är vad vårdpersonal i en 

studie av Kalengayi et al. (2012) beskrev som problematiskt då tolkhjälp tillkallades. 

Det fanns delade meningar bland sjuksköterskor om att använda tolk över telefon, 

enligt Jones (2008) kunde det begränsa kommunikationen då patienterna inte 

utryckte allt det de vill säga, medan Lyberg et al. (2012) lyfte den positiva aspekten, 

att patienterna fick behålla sin anonymitet. 

 

Det som vidare ansågs vara ett problem var att tolkar har knapphändig utbildning 

kring medicinska termer, då detta kunde påverka adekvat information som skulle 

delges patienten eller närstående om dess sjukdomstillstånd (Tuohy et al., 2008, 

Pergert et al., 2007, Jones, 2008). Sjuksköterskor upplevde det enligt Tuohy et al. 

(2008) som ett problem att inte få samma tolk till patienten då upprepade 

tolkningstillfällen uppstod. Tuohy et al. (2008) beskrev det som ett problem att en 

trepartsrelation inte hann etableras, som annars kunnat underlätta och uppskattas av 

både patient och sjuksköterska.  I kontrast till detta lyftes negativa aspekter av 

trepartsrelationen i studie av Pergert et al. (2007), då trepartsrelationen kunde 

påverka relationen mellan sjuksköterska och patient om tolken utvecklade ett 

oprofessionellt förhållningssätt till patienten och dess familj. Problemet uppstod då 

tolken blev personligt involverad i den medicinska behandlingen av en patient och 

började efterfråga eller ifrågasätta vårdpersonalens tillvägagångssätt (Pergert et al., 

2007). 
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Familj och närstående används som tolkar 
Tuohy et al. (2008) beskrev att tolkar utan professionell eller adekvat utbildning 

ansågs omöjliggöra det faktum att släkt och vänner ofta fick översätta åt patienten. I 

studier av Nielsen och Birkelund (2009) och Cortis (2004) beskrev sjuksköterskor att 

familj och närstående ofta används som tolkar utifrån ett kostnadsperspektiv då 

tolkhjälp kostar sjukvården mycket pengar, och det beskrevs vidare av Cortis (2004) 

att sjuksköterskorna inte visste hur man fick tillgång till tolk. Irritation och 

frustration var känslor som identifierades hos vissa sjuksköterskor i studie av Nielsen 

och Birkelund (2009), som grundade sig i att patienter som varit i landet 15-20 år 

inte kunde språket. 

 

Vid en intensivvårdsavdelning i Norge uppgav sjuksköterskor att vänner och 

familjemedlemmar ofta används som tolkar per automatik då tolk inte fanns 

tillgänglig dygnet runt (Høye and Severinsson, 2008). Att ha tillgång till tolk dygnet 

runt var något sjuksköterskor tyckte skulle vara fördelaktigt, då mångkulturell 

personal med språkliga kunskaper brukade underlätta arbetet under dagtid, men 

vilket nattetid blir svårare då antalet personal som arbetar är färre (Jones, 2008).  

Kommunikationssvårigheter på grund av språket ansågs bli mer problematiska då 

den anhöriga som tolkade var ett ungt barn, då det av personalen krävs ett noga 

övervägande om vilken information som förmedlas (Tuohy et al., 2008, Jones, 2008, 

Nielsen and Birkelund, 2009). Vidare beskrev akutvårdpersonal och vårdpersonal 

inom psykiatri att de har svårt att lita på att grannar, släktingar eller närstående som 

tolk, då det upplevdes att de inte alltid översatt allt som sagts (Hultsjö and Hjelm, 

2005, Jones, 2008). 

 

Kulturella hot 
Litteraturstudien visar i detta tema att patienter från annan kultur ansågs ha 

starkare, intensivare och mer utåtagerande emotionella uttryck vilket upplevdes 

störande, försvårade smärtbedömning och gjorde att sjuksköterskan fann det svårare 

att inta en tröstande roll. Det upplevdes att patienter med annan kultur inte gärna 

talade om sina problem och anhöriga upplevdes störa ordningen på vårdavdelningen. 

Patriarkala maktstrukturer inom kulturer upplevdes svårhanterligt, likaså det faktum 

att utländska patienter ofta hade en annan syn på profession och kön. Den kulturella 
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okunskapen omöjliggjorde personcentrerad vård och okunskapen i sig utgjorde en 

faktor för utveckling av rasism inom sjukvården. 
 

Att möta utmanande och avvikande emotionella uttryck 
I studier av (Vydelingum, 2006, Nielsen and Birkelund, 2009, Cortis, 2004) upplevde 

sjukvårdspersonal att patienter med annan kultur ofta har starkare uttryck för smärta 

än övriga patienter. Detta upplevdes ibland som ett etiskt dilemma då det var svårt 

att bedöma om patienten upplevde faktisk smärta och om man bör ge smärtlindring, 

eller om dessa patienter bara uttryckte sin smärta mer högljutt (Nielsen and 

Birkelund, 2009). Vidare beskrev akutsjukvårdspersonal erfarenheter av dramatiska 

utspel som slitning av hår och dramatiskt gråtande (Hultsjö and Hjelm, 2005).  Det 

upplevdes att sorg hos personer med annan kulturell bakgrund ter sig intensiv och 

högljudd, vilket bidrog till att det som sjuksköterska upplevdes svårare att gå in i en 

tröstande roll (Høye and Severinsson, 2008). I studie av Pergert et al. (2007) 

uttryckte en sjuksköterska att mångkulturella familjers känsloutspel upplevs som 

skrämmande och obehagligt, och vårdpersonal i studie av Nielsen och Birkelund 

(2009), fann skrikande och jämrande störande för deras arbetsmiljö men även för 

andra patienters vårdmiljö.  

 

Barnmorskor upplevde att kvinnor från andra kulturer inte gärna talar om sina 

känslor (Lyberg et al., 2012), och likaså upplevde allmänsjuksköterskor att 

minoritetsgrupper inte gärna kommunicerar om sina problem (Vydelingum, 2006). 

Barnmorskor beskrev utländska mödrar som svåra att stötta då de sällan gjorde 

förändringar i sin livsstil och kostvanor då de var gravida, att de inte oroade sig för 

sin graviditet och tog mer lättvindigt på fysiska symtom (Lyberg et al., 2012). Lyberg 

et al. (2012) lyfte att barnmorskor upplevde varierande utmaningar inom yrket då de 

mötte dessa kvinnor på grund av stora skillnader i kunskaps- och utbildningsnivåer 

mellan kvinnorna.  

 

Anhöriga och närstående stör ordningen 
Vydelingum (2006) beskrev att sjuksköterskor hade delade uppfattningar, åsikter och 

erfarenheter av anhöriga och närstående. De upplevdes ha ett avvikande beteende, 

beskrevs som frågvisa, stannade sent på vårdavdelningen, men var även hjälpsamma 
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i vårdandet av sina anhöriga då det gällde tolkning och basal omvårdnad 

(Vydelingum, 2006). Det beskrevs i studier (Hultsjö and Hjelm, 2005, Nielsen and 

Birkelund, 2009, Høye and Severinsson, 2008, Pergert et al., 2007, Cortis, 2004) 

som ett problem att det inom vissa kulturer cirkulerar många anhöriga kring den 

sjuka patienten, vilket försvårade arbetet för vårdpersonalen. Det blev trångt i 

rummet på grund av alla besökande, patienten fick inte möjlighet att vila och det sågs 

som ett störningsmoment för andra patienter som behövde sova och vila då besöken 

ofta skedde sent under kvällen (Nielsen and Birkelund, 2009, Pergert et al., 2007, 

Cortis, 2004). I studie av Cortis (2004) poängterade dock personal att det var viktigt 

med flexibilitet angående anhörigas besök på avdelningen då det är en del av deras 

kultur. Det beskrevs som vanligt att anhöriga tog med sig egenlagad mat till patienten 

(Nielsen and Birkelund, 2009) vilket upplevdes som störande för sjuksköterska och 

övriga patienter då maten luktade mycket (Pergert et al., 2007), och debatter kunde 

uppstå då anhöriga förväntades kunna förvara maten till patienten i 

vårdavdelningarnas kylar (Nielsen and Birkelund, 2009). Sjuksköterskor uppgav att 

de tror att de anhöriga runt patienten besöker sin närstående på grund av plikt, inte 

för att de egentligen bryr sig om den närståendes hälsa och välmående (Cortis, 2004). 

 

Att erfara en främmande maktordning 
I studier beskrevs det att det var mannen som för talan även om det är kvinnan som 

var sjuk, vilket enligt vårdpersonal kändes svårt att hantera då de är vana att tala till 

patienten som är sjuk (Hultsjö and Hjelm, 2005, Kalengayi et al., 2012, Høye and 

Severinsson, 2008). Patriarkala kulturer beskrevs av Kalengayi et al. (2012), där 

mannen är auktoritär och familjens ”överhuvud”. Mannen ansågs vara den som tog 

emot och gav medicinisk information till övriga familjemedlemmar då det ansåg vara 

hans plikt, vilket av vårdpersonal upplevdes svårhanterligt ur en etisk aspekt 

(Kalengayi et al., 2012, Pergert et al., 2007). Liknande erfarenheter beskrevs av 

Tuohy et al. (2008) då sjuksköterskor hade erfarenheter av att mannen i familjen 

agerade beskyddare och undanhöll känslig information från den nyblivna mamman 

till ett mycket sjukt barn. Sjuksköterskorna befarade att modern inte skulle ta till sig 

barnet om hon visste sanningen, och reflekterade därmed över att fadern inte 

undanhöll informationen av ondo (Tuohy et al., 2008). Undanhållandet av 

information förklarades av Pergert et al. (2007), där vårdpersonal belyste att vissa 
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familjer tror att sanningen kan generera i ökat lidande, rädsla, ångest och försämring 

av hälsan för patienten. Vårdpersonal förklarade att information och 

tillhandahållandet av sanning till patienten är en förutsättning för ärlighet och 

pålitlighet (Pergert et al., 2007, Tuohy et al., 2008). Vidare beskrev de att ärlighet är 

en grundförutsättning för att utföra transkulturell omvårdnad, men också för att 

patienten skall få möjligheten att förbereda sig på att kunna hantera svåra situationer 

(Pergert et al., 2007). 

 
Annan syn på profession och kön 
Vårdpersonal upplevde att vissa familjer har en annorlunda syn på vårdpersonals 

roller, vilket påverkade åtgärder, handlingar och förväntningar hos familjen. 

Vårdpersonal upplevde att doktorer ansågs som auktoritära bland dessa familjer, och 

uppskattade därmed inte att ta beslut gällande vård (Pergert et al., 2007). Studier av 

Hultsjö och Hjelm (2005) och Høye och Severinsson (2008) beskrev hur kvinnliga 

sjuksköterskor upplevde att familjer har störst tilltro till en läkare och inte tilltro till 

dem som sjuksköterskor. Høye och Severinsson (2008) beskrev att sjuksköterskor 

kände sig underställd av mångkulturella familjer efter upplevelser att inte blivit 

bemötta med respekt. I motsats till detta målade sjuksköterskor som arbetat med 

mexikan-amerikanska patienter upp en bild av att de alltid blivit bemötta med 

respekt och tacksamhet, utan att bli ifrågasatta (Jones, 2008). Pergert et al. (2007) 

beskrev sjuksköterskors erfarenheter av att manliga patienter inte bryr sig om vilken 

profession som vårdar dem, utan det viktigaste är att det är en man. En sjuksköterska 

exemplifierade detta och beskrev en erfarenhet av att en manlig patient uttryckt att 

han kunde skaka hand med hur många män som helst, men inte med kvinnor 

(Pergert et al., 2007). Erfarenheter av problematiska situationer gällande kön 

uppstod då patienter vägrade att bli vårdade av en vårdgivare av motsatt kön, till 

exempel då kvinnor vägrade visa sig avklädda inför en manlig vårdare (Hultsjö and 

Hjelm, 2005, Kalengayi et al., 2012), likväl som manliga patienter uppvisade stress 

då omvårdnad utfördes av en kvinna (Cortis, 2004). I kontrast till detta uppgav en 

kvinnlig läkare att hon aldrig upplevt problem i att bemöta eller vårda en manlig 

patient med utländsk härkomst (Kalengayi et al., 2012).  
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Kulturell okunskap kan leda till omvårdnadsproblem 
I studie av Høye och Severinsson (2008) skildrade sjuksköterskor att vården av en 

patient påverkades om man inte visste deras eller familjens kulturella eller religiösa 

preferenser. Intensivvårdssjuksköterskor berättade att vid basala 

omvårdnadsåtgärder så som avklädning för att reglera kroppstemperaturen, kunde 

ambivalens uppstå mellan att uppfylla kulturella förväntningar och att försäkra sig 

om att patienten höll en bra kroppstemperatur (Høye and Severinsson, 2008).  

Vårdpersonal berättade hur antaganden om patienters kultur har lett till oetiska 

situationer (Vydelingum, 2006). Ett exempel som nämndes var då en ung muslimsk 

man avlidit i sin säng och var full med kräk, men ingen av personalen rengjorde 

honom innan anhöriga kom till avdelningen eftersom de trodde att de inte fick 

vidröra honom på grund av hans religion (Vydelingum, 2006). Sjuksköterskor 

upplevde det svårt att möta religiösa behov hos patienter på grund av kulturell 

okunskap, men även på grund av brist på privata utrymmen för religiöst utövande 

inom vårdmiljön (Cortis, 2004). Frustration över fastande patienter kunde uppstå i 

situationer då patienterna var märkbart fysiskt svaga och behövde inta medicin i 

samband med mat på särskilda timmar under dagen (Kalengayi et al., 2012). 

Vårdpersonal saknade förståelse för att patienter valde att fasta då kroppen var svag, 

men det var underförstått att religionen är viktig (Kalengayi et al., 2012). Okunskap 

om andra kulturella och religiösa preferenser gällande mat ledde till antagande om 

patienters kosthållning, till exempel att Pakistanier var vegetarianer (Cortis, 2004). 

 

Vård och kultur är skilda begrepp 
Cortis (2004) återgav sjuksköterskors åsikter och erfarenheter av att kultur, religion 

och sexualitet är begrepp som inte ses som en prioritet inom sköterskeyrket, utan 

endast vissa delar av den holistiska vården utövas. De bekände att de praktiserat vård 

som de visste inte tillgodosåg patienters kultur på grund av okunskap, vilket av 

vårdpersonal uppgavs resultera i att vården av dessa patienters inte utförts ur ett 

holistiskt perspektiv (Cortis, 2004). En sjuksköterska betonade varför vård och kultur 

är begrepp som inte samverkar i praxis (Cortis, 2004, 55):  

 



19	  
	  

”I do not think that culture influences patient care too much because at 
the end of the day patient care is patient care regardless to who the 
person is…so you are going to do all your basic nursing care.” 

 

Barnmorskor relaterade till sin egen kultur då de mötte kvinnor som var invandrare, 

men poängterade att den viktigaste komponenten för att skapa tillit var att se till 

kvinnans behov och försöka att förstå hennes normsystem, kultur och religion 

(Lyberg et al., 2012). En sjuksköterska uttryckte att det förekom att vårdpersonal 

omedvetet försökte inpränta sin kultur på patienterna, vilket upplevdes som fel 

(Tuohy et al., 2008). Deltagare i studie av Cortis (2004) hade delade meningar om 

hur man bör låta kulturen implementeras i vårdandet av utländska patienter. En del 

ansåg ifall man tar kulturen i beaktning vid omvårdnad, kan patientens tillfrisknande 

ske snabbare medan majoriteten ansåg att kultur och vård är två skilda begrepp som 

inte är kompatibla (Cortis, 2004).   

 

Rasism inom sjukvården 
Vårdpersonal beskrev att kollegor misstror utländska patienter, vilket ökade rädslan 

att de kan utsättas för diskriminering (Kalengayi et al., 2012). I studie av Pergert et al. 

(2007) beskrev en sjuksköterska att det upplevdes svårt att hantera kollegors 

fördomar då irritation lätt kunde uppstå i försök att belysa hur kulturella skillnader 

ter sig. Vårdpersonal beskrev att misstro riktade mot utländska patienter handlade 

om okunskap om sociala, politiska och kulturella bakgrunder vilket kunde leda till ett 

stereotypt beteende och negativa attityder (Kalengayi et al., 2012). Vidare ansåg de 

att okunskap medförde att patienter inte fick ett professionellt bemötande, till den 

grad att viss personal inte var kapabla till att bemöta dem (Kalengayi et al., 2012). 

Pergert et al. (2007) beskrev att vårdpersonal ansåg att fördomar handlar om 

attityder så som intolerans och fördömande av andra raser och grupper, i 

kombination med tron på sin egen övermakt, vilket i likhet med det Kalengayi et al. 

(2012) beskrev, kan leda till ett diskriminerande och aggressivt beteende. Pergert et 

al. (2007) och Cortis (2004) lyfte vårdpersonals erfarenheter av att rasism och 

fördomar förekom åt båda håll, både från vårdpersonal gentemot utländska 

patienter, men även från patienter riktat mot vårdpersonal. I studie av Cortis (2004) 

lyftes tankar kring rasism varpå vårdpersonal påpekade att rasism finns överallt, och 
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de ställde sig därmed frågande till varför det inte skulle förekomma inom sjukvården. 

 

Vårdens bristande beredskap 
Transkulturell omvårdnad tar tid och då tidsbrist uppkommer går mångkulturella 

patienter miste om individanpassad vård. Vårdpersonal vill ha utbildning för att 

kunna utföra transkulturell omvårdnad, likväl som hjälpmedel till kommunikation 

och förståelse önskas finnas mer lättillgängligt. En strukturell diskriminering kan 

uppstå för mångkulturella patienter idag då vården verkar på distans och kräver 

teknologisk utrustning samt förståelse och hantering av det svenska språket.  

 

Transkulturell vård tar tid och kräver utbildning, verktyg och hjälpmedel 
Vårdpersonal uppgav att utvecklandet av relationer till utländska patienter och dess 

familjer tar tid på grund av bland annat språkhinder, tid som det inte ansågs finnas 

utrymme för inom organisationen (Pergert et al., 2007). Vidare påpekade 

vårdpersonal att i och med tidsbrist, begränsas möjligheterna att utföra transkulturell 

omvårdnad, vilket medförde att multikulturella patienter och deras familjer inte 

erhöll individanpassad omvårdnad (Pergert et al., 2007). Tuohy et al. (2008) 

tillfrågade vårdpersonal om deras åsikter angående vad som kan göras för att de 

lättare skall kunna tillhandahålla en holistisk vård. Gemensamma uppfattningar 

belystes så som behovet av utbildning, protokoll, broschyrer och ökad tillgång till 

tolktjänster. Vidare ville vårdpersonal ha ökad kunskap och utbildning om kulturella 

skillnader så som mat, klädsel, sociala koder samt hur utländska personer ställer sig 

till assistans vid hygienskötsel och måltider (Tuohy et al., 2008). Sjuksköterskorna 

föreslog att den multikulturella dimensionen av sköterskeyrket skall implementeras i 

introduktionsprogrammet som genomgås av nyanställda. De motiverade detta med 

att en sådan utbildning skulle medföra förståelse och ökad kunskap inom vården 

(Tuohy et al., 2008). Information önskades finnas mer lättillgänglig i den kliniska 

verksamheten i form av frasböcker, ordlistor och broschyrer vilket ansågs minska 

barriärer och främja förståelse. Vidare beskrevs det av deltagare i flera studier att 

tillgången till tolkhjälp inte mötte behovet som finns (Pergert et al., 2007, Tuohy et 

al., 2008). I studie av Hultsjö och Hjelm (2005) ansåg sjuksköterskor att det 

organisatoriska huvudproblemet var svårigheten att få tag i tolkhjälp av rätt kön och 
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rätt språk, främst under nattetid.  

 

Sveriges strukturella vårdsystem – inte tillgängligt för alla 
Sjuksköterskor upplevde att utländska patienter hade svårt att navigera sig genom 

den svenska hälso- och sjukvården, då det förutsätter att de behärskar det svenska 

språket och har tillgång till teknologisk utrustning (Kalengayi et al., 2012, Hultsjö 

and Hjelm, 2005). Sjukvården i Sverige är teknologiskt utvecklad då mycket 

administrering sker via Internet så som bokning eller avbokning av tider (Kalengayi 

et al., 2012). Vidare sker mycket kommunikation med vårdpersonal via telefon, vilket 

kräver ett gemensamt språk (Kalengayi et al., 2012). Därför kan det svenska 

sjukvårdssystemet diskuteras som en strukturell diskriminering som kan hindra 

utländska patienter att få tillgång till hälso- och sjukvården, vilket för dessa patienter 

har lett till frustration och känsla av diskriminering (Kalengayi et al., 2012). 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda patienter med annan kulturell bakgrund. Resultatet visade att språkbarriärer 

är ett hinder för god omvårdnad, starka emotionella uttryck identifierades och många 

patienters stora familjer upplevdes som störande på vårdavdelningarna. Vidare 

beskrevs maktstrukturer bland andra kulturer som främmande, likväl som en 

annorlunda syn på profession och kön. Att vårda patienter med en annan kultur ur 

ett holistiskt perspektiv kräver tid och utbildning, vilket vårdpersonal ansåg att de 

har begränsad tillgång till. Friberg (2012, 86) beskriver att diskussionen är till för att 

kritiskt reflektera över vad som skrivits. Diskussionen har strukturerats upp i två 

delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. 
 

Resultatdiskussion 
Resultaten av vårdpersonals erfarenheter av att vårda patienter från en annan kultur 

kommer att diskuteras här. Resultaten av denna litteraturstudie genererade tre 

huvudteman: Språkbarriärer, kulturella hot och vårdens bristande beredskap. Varje 

huvudtema kommer att diskuteras och anknytas till relevanta omvårdnadsteorier. 
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Språkbarriärer 
Språkbarriärer försvårar förklaringar av behandlingar, diagnostik och äventyrar 

patientsäkerheten. Därför bör strategier utvecklas för att försäkra sig om att 

språkbarriärer minimeras och därmed inte kompromissar med patientvården eller 

patientsäkerheten (McClimens et al., 2014). Det beskrivs i resultatet att 

språkförbistringar är ett av de största hindren i utövandet av vård, då det påverkar 

vårdrelationen negativt, särskilt relationen sjuksköterska – patient. Relationen 

påverkas på grund av att det tar längre tid att etablera en relation till patienten och 

dess närstående, när ett gemensamt språk inte finns. Eide och Eide (2009, 160) har 

tolkat Joyce Travelbees kommunikationsteori och menar att begreppen ”patient” och 

”sjuksköterska” anses stimulera stereotypa roller inom vården och döljer det unika i 

den enskilde individen. Istället bör man enligt Travelbee utveckla ett människa - 

människa förhållande till patienten, men för att detta skall kunna ske krävs 

kommunikation (refererad i Eide and Eide, 2009, 161). Syftet med människa - 

människa förhållandet mellan sjuksköterska och patient menar Travelbee, är att 

realisera omvårdnadens syfte, vilket handlar om att hjälpa en individ, familj eller ett 

samhälle att undvika sjukdom eller klara av de känslor och svårigheter som 

uppkommer i och med sjukdomen (refererad i Eide and Eide, 2009, 161).  

Sammanfattningsvis reflekterar litteraturstudiens författare över att verbal 

kommunikation är en grundförutsättning för att kunna etablera en god relation med 

patienten, oavsett hur ens tillvägagångssätt och strategier förefaller för att uppnå 

detta.  

 

Kroppsspråk används ofta som kommunikationsmedel, vars effekt det fanns delade 

meningar om i denna litteraturstudie. I linje med vad McCarthy et al. (2013) skriver, 

använder sjukvårdspersonal detta kommunikationsmedel ofta. Både i denna 

litteraturstudie, samt i studie av Richardson and Thomas (2006), upplevs 

kroppsspråk som ett positivt hjälpmedel till kommunikation, vårdpersonal anser 

dock att det lätt kan leda till missförstånd. Eide och Eide (2009, 100) skriver att en 

förklaring till att missförstånd uppstår kan bero på att kroppsspråk kan betyda olika 

saker mellan olika kulturer. Till exempel kan tecken och signaler som är samma i sig, 

uttrycka helt olika saker. Då man formar en ring mellan tummen och pekfingret kan 

det i vår kultur betyda att något är ”bra” eller ”allt är ok”, medan det i andra kulturer 

kan stå för ”pengar”, ”värdelös” och ”fuck you!”.  
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I resultatet framkommer det att tolkhjälp inom vården anses behjälpligt, men tolkar 

anses behöva adekvat utbildning om medicinska termer samt kunna behärska 

modersmålet inom landet för att fungera som en optimal informationsöverförare 

mellan vårdare och patient. Tolkarnas knapphändiga utbildning om medicinska 

termer och deras ibland bristande kunskap av modersmålet inom landet medför 

osäkerhet hos vårdpersonal om information överförts korrekt, vilket McClimens 

(2014) och McCarthy et al. (2013) också presenterar i sina studier. Patienter i studie 

av Wiking et al. (2009) understryker i likhet med detta, att så länge tolken har denna 

kompetens är kommunikationen inget problem. I resultatet framkommer det att det 

ibland är svårt att få tag i en tolk med rätt språk, och det vore önskvärt att tolkhjälp 

skulle finnas tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan. Då tolkar inte finns 

tillgängliga tar man hjälp av anhöriga, men vårdpersonal känner att det ibland inte 

går att lita på att familj och anhöriga översätter allt som sägs, vilket även McCarthy et 

al. (2013) presenterar i sin studie. Situationer som är extra känsliga, till exempel vid 

övergrepp, abort eller gällande preventivmedel, bör familjemedlemmars roll som tolk 

starkt övervägas (Ouis, 2010, 244). I resultatet framkom att kostnaden för tolkhjälp 

ibland tas i beaktning och anhöriga får agera informationsöverförare, vilket 

författarna till denna litteraturstudie reflekterar över kan anses kontraproduktivt då 

vårdpersonal inte alltid litar på dem. Det upplevs etiskt fel att använda barn till 

patienten som tolk och information som ska förmedlas måste noga övervägas. I linje 

med detta skriver Eide och Eide (2009, 103) att barn aldrig ska användas som tolkar 

då detta ansvar är för stort och risk för feltolkningar föreligger på grund av deras 

bristande förståelse. Sammanfattningsvis skall en patient inte vara beroende av 

någon anhörig som tolk, utan det är vårdpersonalens ansvar att se till att 

kommunikationen fungerar och att viktig information kommer fram och uppfattas 

korrekt (Eide and Eide, 2009, 103).  

	  

Kulturella hot 
I resultatet framkom upplevelser av att patienter med annan kultur har starkare 

uttryck för smärta och sorg varpå det starka uttrycket för smärta kan leda till 

svårigheter gällande smärtbedömning. Det starka uttrycket för smärta belyses även i 

studier av Michaelsen et al. (2004) och av Høye och Severinsson (2010). 
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Uppfattningar om att dessa patienter är mer dramatiska och utåtagerande vid sorg, 

så som högljutt gråtande, är erfarenheter som delas av annan vårdpersonal än de i 

denna litteraturstudie (Ekblad et al., 2000, Michaelsen et al., 2004).  

 

Det finns delade meningar om hur anhöriga och familj till patienten uppfattas. De 

anses frågvisa, stannar länge på avdelningen, tar upp mycket plats då många 

personer besöker deras anhörige samtidigt och familjerna tar med sig mat som luktar 

starkt. Sammantaget upplevs de störa ordningen och rutiner på avdelningen, medan 

vissa upplever de anhöriga som väldigt hjälpsamma. Att anhöriga till patienter från 

annan kultur upplevs som ett problem är även vad deltagarna i studie av Ekblad et al. 

(2000) och Michaelsen et al. (2004) yttrat. Författarna till denna litteraturstudie 

reflekterar över att andra kulturer kan ha en annan uppfattning av vad som definieras 

som familj, och den kan tänkas inkludera fler personer än vad det generellt gör i vår 

kultur. En familj kan per definition vara de personer som säger sig vara det, vilket 

kan vara oberoende blodsband eller lag (Benzein et al., 2012, 25). Vidare skriver 

Benzein et al. (2012, 48) att närstående skall ses som en kontext till personen som 

lider av ohälsa, det vill säga att patienten skall ses som en del i flera system utanför 

vårdsystemet, där familjen på olika sätt kan påverka upplevelsen av ohälsa eller 

sjukdom. Vidare beskrivs det att familjen bör ses som ett system, där alla drabbas på 

olika sätt även då det är en person som drabbas. Familjen kan genom positiva 

betingelser bidra till minskat lidande, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för 

patienten (Benzein et al., 2012, 23).  

 

Föreställningar eller uppfattningar om hur människor bör handla eller förhålla sig till 

ett fenomen har ofta en etisk eller moralisk nyans (Benzein et al., 2012, 37), vilket kan 

förklara meningsskiljaktigheter om hur saker och ting ”bör vara”. Föreställningar 

inom kulturer handlar om vanor, traditioner och antaganden som inte reflekteras 

över hos individen. Att mångkulturella familjers beteenden anses annorlunda kan 

antas bero på olika kärnföreställningar, då kärnföreställningar ofta innehåller 

existentiella antaganden om liv, död, hälsa, sjukdom, frihet och öde men även om vad 

som är meningsfullt och det egna värdet som människa (Benzein et al., 2012, 38).  

 

Vidare beskrev deltagarna i litteraturstudien att det är mannen i familjen som för 

talan, tar emot information och värderar vad som bör delges resten av familjen. Att 
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som vårdpersonal inte få delge information till den det gäller upplevdes som 

främmande och ett hinder till att utföra transkulturell omvårdnad. Vidare beskrivs 

mannens roll som beskyddare eller familjens överhuvud som svårhanterlig, till 

exempel då mannen för sin frus talan fast det är hon som är patienten. Uppfattningar 

fanns om att vissa mångkulturella familjer tror att sanningen är något som kan 

försämra hälsan hos den redan sjuke, vilket som skrivet i resultatet, kan tänkas 

förklara undanhållandet av information. Mannens roll som familjens överhuvud kan 

förklaras med patriarkala kulturer där tolkningar av religionen ger mannen 

bestämmanderätt som bygger på tanken att han är familjens försörjare (Ouis, 2010, 

244). Mannen anser sig därmed ha rätten att vara den som sköter kommunikationen 

om andra familjemedlemmar, vilket kan förklara sjukvårdspersonalens erfarenheter. 

Författarna till litteraturstudien reflekterar över, samstämmigt med deltagarna i 

litteraturstudien, att det skulle upplevas orimligt och oetiskt att samtala med en 

kvinnlig patient genom hennes man. Mannen kan vara med i rummet vid samtalet 

men kvinnan skall alltid vara den som tilltalas, vilket även är vad Ouis (2010, 244) 

skriver bör anses som det rätta tillvägagångssättet i dessa situationer. 

 

I denna litteraturstudie visar resultatet att kvinnliga sjuksköterskor upplevde att 

manliga patienter inte hade respekt för dem. Ifall den upplevda avsaknaden av 

respekt beror på professionen eller kön råder det oklarheter om. Om problemet antas 

vara relaterat till profession kan det förklaras med att vissa kulturer sätter störst 

tilltro till läkare då de anses auktoritära och därför vinner högre respekt hos patienter 

från annan kultur (Ozolins and Hjelm, 2003).  Detta antagande kan stärkas med det 

faktum att sjuksköterskor i vissa länder anses ha låg status (Herdman and Badir, 

2008). Om problemet antas vara könsrelaterat, kan det anknytas till det framkomna 

resultatet i denna litteraturstudie som påvisade erfarenheter av att kvinnor haft 

problem med att bli vårdade av manlig personal, det vill säga, att kvinnor vill bli 

vårdade av kvinnor och män av män. Något som dock kan strida mot detta antagande 

är det Herdman och Badir (2008) beskriver, där resultatet i deras studie påvisade att 

både män och kvinnor vill bli vårdade av kvinnlig sjukvårdpersonal. För att måla upp 

ett exempel, har Ouis (2010, 242) beskrivit hur synen på könsroller och jämställdhet 

kan leda till kulturkonfrontationer. I sitt exempel nämner hon att muslimer ofta 

önskar en läkare av samma kön eller vill undvika beröring med en person av motsatt 

kön. Vidare beskriver hon att dessa genusrelationer grundar sig i hur individer valt 
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att tolka religionens texter och att det därför som vårdpersonal inte går att göra 

generella antaganden om vad som är rätt enligt islam som religion (Ouis, 2010, 242). 

Författarna till litteraturstudien reflekterar över att könet på den som vårdar 

patienten kan vara av stor betydelse vid intima vårdsituationer, och att en 

annorlunda syn på kroppen och integritet skall respekteras. Vidare bör vårdpersonal 

försöka tillmötesgå önskan om samkönade vårdrelationer i den utsträckning som går, 

utan att heller göra antaganden eller generalisera över kulturella eller religiösa 

preferenser. För att obekväma situationer inte skall uppstå för patienten eller 

vårdaren, är det av stor vikt att kommunicera med individen om deras önskemål 

(Ouis, 2010, 243). 

 

Vårdpersonal beskriver i litteraturstudien att omvårdnadsproblem kan uppstå på 

grund av skilda kulturer och av okunskap, vilket det gavs exempel på har lett till 

oetiska situationer. Leiningers omvårdnadsteori Cultural Care Diversity and 
Universality theory poängterar att kunskap och praxis är avgörande för 

sjuksköterskan fungerar i en mångkulturell värld eller samhälle (Leininger, 2002). 

Sjuksköterskor i litteraturstudien hade delade meningar om hur väl begreppen vård 

och kultur bör integreras med varandra. Vissa deltagare ansåg dessa som skilda 

begrepp, vilket även sjuksköterskor på 50- och 60-talet gjorde då Leininger lanserade 

sin teori om transkulturell omvårdnad. Kultur ansågs då som något irrelevant, 

onödigt och omvårdnaden stod i skuggan för den medicinska och 

symptombehandlande vården. Vissa av deltagarna i litteraturstudien ansåg 

samstämmigt med Leiningers teori, att kultur integrerat i vården påverkar patientens 

tillfrisknande i positiv bemärkelse. Leiningers teori grundades på 50- talet och 

fokuserar sammantaget på det nära förhållandet mellan kultur och vård och dess 

påverkan på hälsa, sjukdom och död. Hon menar att kulturellt baserad vård är det 

mest holistiska tillvägagångssättet, och det enda sättet att lära känna, förklara och 

tolka individer, vilket möjliggör förutsättningarna att utföra personcentrerad vård 

(Leininger, 2002). 

 

Sjukvårdspersonal har upplevelser av att kollegor haft förutfattade meningar och 

negativa attityder mot utländska patienter. Vissa deltagare i litteraturstudien 

reflekterade därmed över att rasism finns överallt och menade därför att sjukvården 

inte är någon plats för undantag, vilket stärks i studier av Kandula (2009) och Dias 
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(2012). Rasism och fördomar är en konsekvens av sociokulturella hinder, hinder som 

enligt Campinha-Bacote (2011) kan övervinnas genom att aktivt möta multikulturella 

patienter. Erfarenhet av mångkulturella möten är därmed en faktor för förståelse, 

och när förståelse uppnås förändras ens syn på vad man anser som problem 

(Leininger, 2002). Campinha-Bacote (2011) beskriver i likhet med Leininger (2002) 

att genom mötet med patienter från andra kulturer utmanas uppfattningar och 

fördomar, och kulturell medvetenhet och kunskap utvecklas. Författarna till 

litteraturstudien reflekterar över att vårdpersonal bör granska och rannsaka sig 

själva, sina fördomar och förutfattade meningar för att ha en förutsättning att 

utveckla kulturell kompetens och därmed kunna leverera kulturellt anpassad vård. 

 

Vårdens bristande beredskap 
Deltagarna i litteraturstudien uppger att kulturanpassad omvårdnad tar tid, bland 

annat på grund av ofta förekommande språkförbistringar. Sjukvårdspersonal i 

studier av Starr och Wallace (2009) och Michaelsen et al. (2004) hade liknande 

upplevelser då de uppgav att de väldigt ofta behövde anpassa vården till 

mångkulturella patienter eftersom kommunikationshinder var tvungna att 

övervinnas och andra kulturella barriärer gjorde att omvårdnaden tog längre tid. 

Författarna till litteraturstudien reflekterar över att kulturellt anpassad omvårdnad 

kan ta längre tid på grund av varierande föreställningar och förväntningar om hur 

vården skall utföras, vilket kan skilja sig mellan den mångkulturella patienten och 

vårdpersonalen. Då föreställningar och förväntningar ser olika ut mellan vårdare och 

patient kan det resultera i att	  patienten inte vill ta emot behandling, omvårdnad eller 

kliniska råd (Michaelsen et al., 2004).  

 

Vidare lyfte vårdpersonalen i litteraturstudien behovet och önskan om utbildning och 

lättillgänglig information i den kliniska verksamheten. Lättillgänglig information och 

hjälpmedel önskas finnas i form av frasböcker, broschyrer, ordlistor och professionell 

tolkhjälp. Då det gäller kulturell utbildning ville sjukvårdspersonal lära sig om mat, 

klädsel, sociala koder och uppfattningar om hygienassistans. Vidare beskrev de att 

den kulturella dimensionen av sjuksköterskeyrket bör implementeras vid 

introduktionsprogram som genomgås vid nyanställning. Litteraturstudiens författare 

reflekterar över resultatet där vårdpersonal erkänner sin knapphändiga kulturella 
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kunskap och anknyter det till att kulturell kompetens inte ges plats i 

grundutbildningen för sjuksköterskor. Denna reflektion kan stärkas med en studie 

som granskat läroplanerna och kursplanerna för alla sjuksköterskeutbildningar i hela 

Sverige för att kartlägga hur väl integrerat begreppet kulturell kompetens är inom 

utbildningarna (Momeni et al., 2008). Studien påvisade att de tillfällen då kulturell 

kompetens aktualiseras är inom kurser då geriatrik och palliativ vård berörs, vilket är 

områden som inte kan appliceras på alla som är i behov av vård och är patienter i en 

svensk vårdkontext. Studien utfördes enligt Campinha-Bacotes (2011) teoretiska 

modell för kulturell kompetens, och påvisade att ingen av de då 26 lärosäten för 

sjuksköterskeutbildningarna i Sverige hade alla faktorer implementerade i 

läroplanerna för att möjliggöra kulturell kompetens för studenterna (Momeni et al., 

2008). Slutligen reflekterar litteraturstudiens författare över att adekvat teoretisk 

kunskap om kulturella skillnader och likheter i grundutbildningen skulle öka 

förförståelsen för begreppet, och därmed bidra till en mer kompetent och 

samhällsanpassad profession redan från start. Denna reflektion kan stärkas med 

Leiningers (1997, 2008) rekommendationer utifrån hennes teoretiska modell, där 

hon belyser behovet av utbildning och utveckling på alla nivåer inom sjukvården för 

att kunna möta varierande behov och leverera transkulturell omvårdnad. 	  

 

Betydelse för omvårdnad 
Resultatet av litteraturstudien har baserats på erfarenheter från olika professioner 

inom hälso- och sjukvården, vilket har bidragit med en sammantagen bild av 

erfarenheter och uppfattningar av området som belysts . Sjuksköterskans profession 

är omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005) och därför anser författarna till 

litteraturstudien att resultatet av studien i allra högsta grad har betydelse för området 

omvårdnad, trots att resultatet inte endast är baserat på upplevelser av 

sjuksköterskor. I resultatet av denna litteraturstudie framkom att kulturell kunskap 

är av stor vikt för att möta mångkulturella patienters olika behov vid omvårdnad. 

Detta fenomen är uppmärksammat sedan långt tillbaka, men anses högaktuellt då 

världen, länder, städer och samhällen genomgår en kulturell globalisering (Leininger, 

1997, Leininger, 2002, Leininger, 2008). I kompetensbeskrivning av sjuksköterskans 

yrke enligt Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskan tillgodose patienters basala 

och specifika omvårdnadsbehov, vilket omfattar fysiska, psykiska, sociala, kulturella 
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och andliga aspekter. För att kunna möta denna kompetensbeskrivning men 

framförallt mångkulturella patienter, behöver sjuksköterskan kunskap inom detta 

område. Resultatet i litteraturstudien påvisar att kunskap saknas och att fördomar 

om människor med annan kultur finns inom sjukvården. För att kunna tillgodogöra 

sig kulturell kunskap återknyter författarna av litteraturstudien till Campinha-

Bacotes (2011) teori om det personliga utvecklandet av kulturell kompetens. Hon 

beskriver att första steget till att kunna utveckla denna kompetens är att rannsaka sig 

själv, sina fördomar och förutfattade meningar, då medvetandegörandet medför en 

öppenhet för att ändra på dem. Individanpassad vård levereras genom professionell 

kompetens, vilket Socialstyrelsen (2005) belyser är förmågan att ständigt analysera 

styrkor och svagheter i den egna professionella kompetensen, samt att fortlöpande 

engagera sig i personlig och professionell utveckling. Då omvårdnad av 

mångkulturella patienter är en del av sjuksköterskans yrke menar litteraturstudiens 

författare att sjuksköterskan bör rannsaka sig själv, sin syn och sina uppfattningar 

om patienter med andra kulturer, för först då kan man omfamna och tillgodogöra sig 

den kulturella kunskapen.  

 
Metoddiskussion 
Enligt Friberg (2012, 86) är metoddiskussionen till för att värdera metod, urval och 

analys, därför har författarna har valt att under denna metoddiskussion kritiskt 

granska alla tre delar under metoddelen.  Kvalitativa studiers syfte är att söka 

förståelse genom att beskriva upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2012, 121), vilket 

svarar på litteraturstudiens syfte. För att en litteraturstudie med kvalitativ ansats ska 

vara trovärdig ska den ha en utgångspunkt i giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet 

och delaktighet (Lundman and Graneheim, 2012, 197-198) . Ökad tillförlitlighet 

uppnås genom att sammanställa olika studier med stort deltagarantal där studiernas 

syften pekar åt samma håll (Lundman and Graneheim, 2012, 197-198). 

 

Under sökmetoden har författarna till litteraturstudien valt att använda sig av flera 

och varierande sökord, detta för att rikta in sig till en större population och få 

resultatet mer trovärdigt. Till exempel använde litteraturstudiens författare 

synonymer som till exempel immigrants, migrants och minority ethnic patients, till 

patienter med annan kulturell bakgrund. Östlundh (2012, 65) belyser att 
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sökmotorerna inte söker på synonyma ord i databaserna. På grund av detta anser 

författarna att sökmetoden stärks då synonymer använts i sökorden.  

 

Författarna till litteraturstudien valde att inte ha inklusionskriterier i urvalet, så som 

att deltagarna skulle ha en viss profession eller viss inriktning av profession, ett visst 

kön, härstamma från ett särskilt land eller befinna sig i en viss ålder. Detta skulle 

enligt författarna generera en bredare bild av vårdpersonals erfarenheter, åsikter och 

föreställningar inom det valda ämnet. Författarna styrker deras resultat genom att de 

har använt sig av flera olika professioners upplevelser och inte att det bara inriktade 

sig på en profession, detta för att närma sig den ”rätta” sanningen. Detta 

tillvägagångssätt styrker resultatet då författarna till litteraturstudien använt sig av 

triangulering, vilket innebär att flera olika källor används för att hitta sanningen 

(Polit and Beck, 2013, 72). 

 

 Författarna valde 10 etiskt granskade och godkända studier med varierande antal 

deltagare i varje studie. Det fanns få studier som svarade på litteraturstudiens valda 

syfte, och ett par studier hade få antal deltagare. En svaghet i litteraturstudien kan 

vara att studie av Nielsen och Birkelund (2009) hade endast ett deltagarantal på fyra 

sjuksköterskor, detta ansåg författarna litet antal men valde att ta med studien 

eftersom att den svarade på författarnas syfte. Författarna menar även att om det 

skulle finnas fler studier kring detta område skulle denna artikel exkluderats. 

Östlundh (2012, 74) anser att forskning är en färskvara och att gamla artiklar inte är 

intressanta. Litteraturstudiens resultatartiklar hade ett tidsspann mellan 2004 och 

2012, vilket enligt författarna anses som aktuell forskning. Resultatet i studien av 

Cortis (2004) visade sig stämma överens med de resterande studiers resultat, av den 

anledningen ansåg inte författarna att det var för gammal forskning utan menade att 

den fortfarande var relevant, och slutsatsen kan dras att upplevelserna inte 

förändrats på åtta år. 

 

En styrka i litteraturstudien är att författarna varit väldigt strukturerade och utbytt 

idéer, tankar och uppfattningar om de vetenskapliga artiklarna mellan varandra 

under hela analysprocessen. Att göra en litteraturstudie innebär en minskad 

trovärdighet eftersom författarna kan medvetet eller omedvetet välja ut studier som 

stödjer deras egna ståndpunkter (Friberg, 2012, 134). På grund av detta måste 
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författarna besitta ett kritiskt förhållningssätt vid urvalet av studier, vid analysen av 

studierna och i skrivandet av litteraturstudiens resultat (Friberg, 2012, 135). 

Författarna till litteraturstudien ansåg att de hade för lite förförståelse för att detta 

skulle påverka urvalet, resultatet eller analysen. I resultatet framgår uppfattningar 

eller erfarenheter som endast en eller två studier uppmärksammat, vilket kan anses 

bidra till att delar av resultatet saknar verklighetsförankring eller upplevs mindre 

trovärdigt då det skiljer sig från de i övrigt sammantagna erfarenheterna. Författarna 

menar dock att detta har betydelse för helheten av resultatet då uppfattningar och 

erfarenheter kunnat placeras i ett undertema, samt att det enligt författarna till 

litteraturstudien skulle upplevas etiskt okorrekt att utesluta data. Resultatet i 

litteraturstudien presenteras i tre huvudteman, vilka alla svarar på litteraturstudiens 

syfte om vårdpersonals erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell 

bakgrund.  

 

En svaghet i litteraturstudien är att alla artiklar varit skrivna på engelska, vilket inte 

är författarnas modersmål. Lexikon användes vid översättning vilket kan medföra 

feltolkningar. För att motverka feltolkningar diskuterade författarna 

översättningarna mellan varandra.  

 
Forskningsetisk diskussion 
Enligt Helsingforsdeklarationen får forskning endast genomföras om den kan utföras 

med respekt för människovärdet (Olsson and Sörensen, 2011, 86). Författarna 

granskade alla artiklar och tog i beaktning att de skulle ha respekt för 

människovärdet och att de skulle vara etisk godkända av en etikkommitté. I studien 

av Jones (2008) stod det inte i klartext att studien var etiskt godkänd. För att 

författarna skulle försäkra sig om att den var etiskt godkänd sökte de upp tidskriftens 

hemsida och kunde därmed försäkra sig om etiskt godkännande genom att läsa 

kriterierna för att få publicera på denna tidskrift. Enligt Polit och Beck (2013, 126) får 

inte författarnas egna åsikter uttryckas och ska därför beskrivas neutralt. Detta tog 

författarna i beaktning genom att genomgående reflektera över hur resultatet 

presenterades, då objektivitet i resultatpresentationen eftersträvades. Ytterligare en 

faktor som stärker de etiska aspekterna inom litteraturstudien är vad Forsberg och 

Wengström (2013, 70) skriver om presentation av resultat, där de skriver att alla 
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resultat som påträffas skall inkluderas i litteraturstudien. Författarna exkluderade 

inte någon av deltagarnas upplevelser, både positiva och negativa erfarenheter togs 

med i resultatet. Detta gjordes medvetet för att inte styra resultatet och för att följa 

god forskningssed.  

 

Konklusion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjukvårdpersonals erfarenheter av att 

vårda patienter med annan kulturell bakgrund. I resultatet framkom att vårda 

patienter från annan kultur ur ett holistiskt perspektiv tar tid på grund av olika 

barriärer, vilket kräver kunskap för att både patient och personal skall känna sig 

nöjda med vården. Med denna litteraturstudie ville författarna belysa problem som 

kan uppstå vid vårdandet av patienter med en annan kultur för att bidra med 

eftertanke, självrannsakan och reflektion hos läsaren. Författarna till 

litteraturstudien anser att mer forskning behövs inom området som berörts för att 

det kan bidra med ökad kunskap och förståelse. Forskningen bör fokusera på 

upplevelser ur den mångkulturella patientens perspektiv för att skapa en helhetsbild 

över hur patient och vårdare upplever olika fenomen inom vården. Vidare efterlyser 

litteraturstudiens författare en organisatorisk utveckling för att vården skall vara 

tillgänglig för alla och att resurser tillhandahållas rättvist för nuvarande och 

kommande patienter inom Sveriges hälso- och sjukvård. Med utveckling syftar 

litteraturstudiens författare på fortlöpande utbildning av personal om transkulturell 

omvårdnad och kulturell kompetens. Vidare bör personal med annan kulturell 

bakgrund tillsättas på organisatorisk nivå för att bidra med kunskap och idéer om 

vidareutveckling.  Sjuksköterskeutbildningar bör rikta fokus på att leverera en 

bredare och djupare kunskap om transkulturell omvårdnad vilket rustar blivande 

sjuksköterskor i ett steg att bli kulturellt kompetenta. 	    
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Tabell 1. Översikt över databassökning och urval                                          Bilaga 1.	   	  
Datum Databas Sökord Begränsning

ar 
Antal 
träffar 

Urval 
1* 

Urval 
2** 

Urval 
3*** 

141111 Ebsco - all 
databases 
 

Transcultural 
caring 
relationships 
AND 
Qualitative  

Peer 
reviewed, 
English 

27 2 2 2  

141113 Ebsco – all 
databases 

Transcultural 
nursing AND 
Qualitative 
AND 
experience 
AND Nurs* 
AND cultural 
competence 

Peer 
reviewed, 
English 

126 7 3 3  

141113 Ebsco - all 
databases 

Transcultural 
nursing AND 
Qualitative 
AND 
Experienc* 
AND Nurs* 
AND 
multicultural 

Peer 
reviewed, 
English 
 

30 3 1 1  

141119 Cinahl Nurses’ 
experience 
AND 
immigrants 
AND 
Qualitative 

Peer 
reviewed, 
English 

50 5 1 1  

141119 Cinahl Nurses’ 
experience 
AND 
qualitative 
AND minority 
ethnic 
patients 

Peer 
reviewed, 
English 

19 1 1 1  



	  
	  

Tabell 1. Översikt över databassökning och urval                                             Bilaga 1. 

 
* Antal utvalda titlar efter lästa rubriker 
** Antal valda artiklar efter lästa abstrakt 
*** Antal valda artiklar efter genomläsning och kvalitetskontroll. 

 

Datum 
 

Databas Sökord Begränsning
ar 

Antal 
träffar 

Urval 
1* 

Urval 
2** 

Urval 
3*** 

141119 Cinahl Nurses’ 
experience 
AND 
Qualitative 
AND 
immigrants 

Peer 
reviewed, 
English 

61 1 1 1 
 

141119 Ebsco – all 
databases 

Caregivers 
experiences 
AND Migrant 
AND Culture 

Peer 
reviewed, 
English 

14 2 1 1  

Totalt     21 10 10 



	  
	  

Tabell 2. Granskningsmall för kvalitetsgranskning                  Bilaga 2.	  
 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, 
metod, resultat= 
3p) 

saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat 
till frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med 
betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på 
analysmetod 

Saknas Låg Medel  Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställningen 
besvarad 

Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, 
tabeller etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av 
resultatet (citat, 
kod, teorier etc.) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till 
tidigare forskning 

Saknas Låg Medel God 
Slutsatser     
Överrensstämmelse 
med resultat 
(resultatet 
huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade 
slutsatser 

Finns Saknas   
Totalpoäng (max 
48p) 

P P P p 
    p 
Grad 1: 80 %    % 
Grad 2: 70 %    Grad 
Grad 3: 60 %     



	  
	  

Tabell 3. Artikelöversikt och bedömd kvalitet av tio studier .       Bilaga 3.  

	  
	   	  

Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
land 

Tuohy, D., McCarthy, J., Cassidy, I., Graham, M.M.  
 
2008.  
 
International Nursing Review, 2008:55, 164-170.  
 
Irland 

Titel Educational needs of nurses when nursing people of a different 
culture in Ireland. 

Syfte Sammanställa och diskutera sjuksköterskors erfarenhet av att 
vårda personer från en annan kultur i Irland. 

Metod Kvalitativ ansats med tematisk analysmetod. 
Semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor inom olika 
områden. 

Deltagare 
(bortfall) 

7 sjuksköterskor som bestod av barnmorskor, 
allmänsjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetade inom 
psykiatrin. Bortfall fanns, men antal ej angivet. 

Resultat Resultaten ledde till 3 gemensamma teman för vad som anses 
vara svårigheterna kring vårdandet: (1)att hantera kulturella 
skillnader i praktiken, (2)tillgången och användandet av tolk 
samt att (3)planering, åtgärder försämras, lika så 
omvårdnaden. 

Kvalitet, 
etik. 

Hög kvalitet. Etiskt prövad och godkänd.  
 
Etisk prövad och godkänd. 
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Författare, 
År, 
Tidskrift, 
land 

Hultsjö, S., Hjelm, K. 
 
2005 
 
International Nursing Review 2005: 52, 276-285 
 
Sverige 

Titel Immigrants in emergency care: Swedish health care staff’s 
experiences 
 

Syfte Att identifiera sjukvårdspersonal inom somatiken och psykiatrins 
upplevelser av att vårda invandrare, samt jämförelse av 
upplevelser inom dessa områden. 

Metod Explorativ, kvalitativ metod tillämpades för studien. 
Semistrukturerade gruppintervjuer med cirka 4 personer/grupp. 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Ambulanspersonal, akutsjukvårdspersonal samt 
sjukvårdpersonal från akutpsykiatrin. 
Totalt 35 deltagare varav 13 var män och 22 var kvinnor.  
 
Inget bortfall angivet. 
 

Resultat Det största gemensamma temat man fann oavsett avdelning 
var problematik att vårda asylsökande flyktingar. Svårigheterna 
kunde dock se olika ut, till exempel: 
 
(1)Inom akutvården var oväntat beteende det största 
problemet, så som emotionellt utspel och man fann dessa 
patienter högljudda. 
(2) Inom psykiatrin upplevdes mat- och dryckesvägran som 
svårhanterligt samt att vissa patienter låtsades vara sjuka i 
hopp om att få uppehållstillstånd. 
(3)Ambulanspersonal fick ofta uppdrag som inte var akuta, på 
grund av språkbarriär mellan patient och larmcentral. Detta 
upplevdes problematiskt då resurserna kan behövas till akuta 
situationer. 

Kvalitet, 
etik. 

Hög kvalitet, etiskt prövad och godkänd.  



	  
	  

Tabell 3. Artikelöversikt och bedömd kvalitet av tio studier.         Bilaga 3.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Författare, 
År, 
Tidskrift, 
land 

Kalengayi Kyungu Nkulu, F., Hurtig, A-K., Ahlm, C., Ahlberg 
B.M. 
 
2012 
 
BMC Health Services Research 2012, 12:433 
 
Sverige 

Titel ”It’s a challenge to do it the right way”: an interpretive 
description of caregivers’ experiences in caring for migrant 
patients in Northern Sweden 

Syfte Utforska erfarenheter och synen på att vårda utländska 
patienter i norra Sverige för ökad förståelse av utmaningar de 
möter samt bidra med ökad kunskap inom området som kan 
användas inom praktiken. 

Metod Kvalitativ ansats med tematisk analysmetod. En kombination av 
semistrukturerade intervjuer samt observationsstudier utfördes. 
Resultaten delades in i teman. 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Totalt 10 deltagare från primärvård, sjukhus och kommun. 
Populationen bestod av 2 sjuksköterskor, 2 socionomer, 4 
läkare och 2 hälsostrateger. Totalt 7 kvinnor och 3 män. 
 
Inget bortfall angivet. 

Resultat Man fann komplexa och sammanflätade utmaningar i vårdandet 
av utländska patienter. Dessa utmaningar belyser behovet av 
mångfacetterade tillvägagångssätt för att utveckla tillgången 
och tillhandahållandet av vård.  
 
Man fann tre huvudteman: 
(1) Sociokulturell mångfald, (2) Språkbarriärer och (3) 
Svårigheter och utmaningar för utlandsfödda att navigera sig 
genom den svenska hälso- och sjukvården. 

Kvalitet, 
etik. 

Hög kvalitet, etiskt prövad och godkänd.  
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Författare, 
År, 
Tidskrift, 
land 

Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, K., Björk, O.  
 
2007 
 
Journal of Pediatric Oncology Nursing 2007, 24:6, 314-328. 
 
Sverige 

Titel Obstacles to Transcultural Caring Relationships: Experiences of 
Health Care Staff in Pediatric Oncology. 

Syfte Ur ett vårdpersonal- 
perspektiv: undersöka vårdsituationer av familjer med utländsk 
bakgrund då ett barn vårdas vid onkologiskt vårdavdelning. 

Metod Grounded Theory. 5 fokusgrupper gjordes, och diskussion 
fördes utifrån ett intervjuformulär. Diskussionsledaren (2:a 
författaren) uppmuntrade åsikter och meningsskiljaktigheter. En 
observatör (1:a författaren), tog anteckningar och 
sammanställde dem. Då diskussionsämnen avklarats 
sammanfattade denne inför gruppen som sedan fick tillägga 
åsikter och synpunkter. Observatören kunde då börja koda 
utifrån materialöversikten samt diskussionerna som följde.  
 
Alla gruppintervjuer spelades in förutom en, då vissa deltagare 
ej ville bli inspelade.  Gruppintervjuerna varade mellan 60-90 
minuter. 
 
Semistrukturerade, individuella intervjuer utfördes under 1 
timme och spelades in. 

Deltagare 
(bortfall) 

Totalt 35 personer deltog, 24 kvinnor och 11 män. 
Sjuksköterskor, barnskötare och undersköterskor deltog i 
studien. 
 
Inget bortfall angivet. 

Resultat Man hittade 4 huvudteman där svårigheterna var följande: (1) 
Språkliga, (2) kulturella och religiösa, (3) Sociala och (4) 
organisatoriska. 
 
(1)Bestod av kommunikationssvårigheter som försvårade 
omvårdnaden, oförmågan av att kunna småprata samt att 
kommunikationen var beroende av tolk. 
(2) Olikheter i emotionella uttryck samt svårigheter att kunna 
leverera svåra medicinska besked. 
(3)Rasism och fördomar 
(4)Relationen mellan vårdpersonal och utländska familjer 
upplevs ta längre tid att utveckla, vilket det inte fanns tid till. 

Kvalitet, 
etik. 

Hög kvalitet, etiskt prövad och godkänd.  
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Författare, 
År, 
Tidskrift, 
land 

Jones, S.M. 
 
2008 
 
Journal of emergency nursing 2008, 34:3, 199-204. 
 
USA 

Titel Emergency nurses’ caring experiences with Mexican American 
patients 

Syfte Belysa akutsjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda patienter med mexikanskt ursprung i 
USA. 
 

Metod Fenomenologisk metod. Individuella intervjuer med öppna 
frågor inom en tidsram på två veckor från det att de vårdat en 
patient med mexikanskt ursprung.  
 

Deltagare 
(bortfall) 

5 deltagare varav alla akutsjuksköterskor, könsfördelning ej 
angivet.  
 
Bortfall angivet, 1/6. 

Resultat 3 teman identifierades som problematiska: (1) Språkbarriärer, 
(2) Kontinuitet i vården och (3) Begränsad kulturell kunskap.  
 
Beskrivs vidare: 
(1)Svårt att kommunicera om man inte pratar eller förstår 
spanska, tolk 24 timmar om dygnet skulle vara önskvärt. 
(2) Mexikansk-amerikanska patienter upplevs rädda för att söka 
vård eller fullfölja vårdplan. Detta på grund av deras 
migrationsstatus, till exempel att man är i landet olagligt, vilket 
medför rädsla att uppsöka vård trots att man behöver det. 
(3)Vårdpersonal känner till den mexikansk-amerikanska 
kulturen i stora drag, så som att det är vanligt med stora 
familjer, att man har en katolsk tro och är spansktalande. Dock 
uppger vårdpersonalen att man inte har stor kunskap kring 
deras kulturella mönster. 

Kvalitet, 
etik. 

Hög kvalitet, etiskt prövad och godkänd.  
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Författare, 
År, 
Tidskrift, 
land 

HØye, S., Severinsson, E. 
 
2008 
 
Intensive and critical care nursing 2008, 24:6, 338-348. 
 
Norge 

Titel Intensive care nurses’ encounters with multiple families in 
Norway: An exploratory study 

Syfte Att utforska sjuksköterskors erfarenheter av att möta familjer 
med annan kulturell bakgrund då familjemedlem vårdas vid 
intensivvårdsavdelning i Norge. 

Metod Deskriptiv, utforskande retrospektiv studie med innehållsanalys. 
Deltagarna delades in i grupper om tre och flerstegsintervjuer 
utfördes. Två av grupperna hade 3 diskussionstillfällen och den 
tredje gruppen hade 2 diskussionstillfällen eftersom man var nöjt 
med materialet efter 2 träffar. Diskussionerna varade cirka 1,5 
timme.  Tidsspannet då man utförde intervjuerna/diskussionerna 
varade mellan 1 månad-6 veckor. 

Deltagare 
(bortfall) 

Totalt 16 intensivvårdssjuksköterskor deltog i studien. 15 
kvinnor och 1 man. Deltagarna arbetade på 3 olika sjukhus. Alla 
hade norsk bakgrund. 
 
Bortfall fanns angivet i studien, men inget exakt antal. Det 
angavs dock att gruppsessionerna alltid hade 50 % deltagare 
eller mer utifrån det ursprungliga antalet deltagare. 

Resultat Ett huvudtema och fyra underkategorier identifierades. 
Huvudtemat var kulturell mångfald och arbetsrelaterad stress. 
Detta huvudtema delades in i följande underkategorier: 
(1)Den kulturella mångfalden påverkar arbetsuppgifterna 
annorlunda, (2) Kommunikationssvårigheter, (3)Annorlunda 
krisreaktioner och (4)Profession och genus. 

Kvalitet, 
etik. 

Hög kvalitet, etiskt prövad och godkänd.  
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Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
land 

Cortis, J.D. 
 
2004 
 
Journal of advanced nursing 2004, 48:1, 51-58. 
 
Storbritannien 

Titel Meeting the needs of minority ethnic patients.  

Syfte Utforska sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från 
Pakistan i Storbritannien. 

Metod Kvalitativ ansats. Individuella, semistrukturerade intervjuer.  

Deltagare 
(bortfall) 

30 sjuksköterskor inom akutsjukvård, intensivvård och 
rehabiliteringsvård deltog i studien. 26 kvinnor, 4 män. 
Sjuksköterskorna hade olika etniska bakgrunder. Inget bortfall 
angivet. 

Resultat Deltagarna hade svårigheter att se kultur och spiritualitet som 
begrepp som kan påverka vården. De hade begränsad kunskap 
kring Pakistaniers kultur, vilket medförde att frågeställningen 
inte blev besvarad. Studien fann begränsat tänkande och 
kunskap kring det holistiska synsättet, begränsad kulturell 
kunskap och rasism inom vården.  

Kvalitet, 
etik. 

Hög kvalitet, etiskt prövad och godkänd.  
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Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
land 

Vydelingum, V.  
 
2005 
 
Nursing Inquiry 2006, 13:1, 23-32. 
 
Storbritannien 

Titel Nurses’ experiences of caring for South Asian minority ethnic 
patients in a general hospital in England. 
 

Syfte Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
sydasiatiska patienter. 

Metod Kvalitativ ansats och tematisk analysmetod. Gruppintervjuer om 
cirka 6-7 grupper med öppna men specifika frågeställningar 
kring området. Forskaren hade hjälp av en assistent, med vad 
framgår dock ej i studien.  
 

Deltagare 
(bortfall) 

43 deltagare från sex olika vårdavdelningar deltog i studien. 3 
stycken var avdelningssköterskor, 22 var sjuksköterskor och 18 
stycken var undersköterskor alternativt vårdbiträden. Tre av 
deltagarna hade annan etnisk bakgrund.  
Inget bortfall anges i studien. 
 

Resultat Åtta teman identifierades: (1)Förändringar av tillhandahållandet 
av tjänster inom vården, (2) Felaktiga uppfattningar kring 
begreppet jämlikhet, (3)Begränsad kulturell kompetens, (4) 
Avsägandet av skuld, (5) Värderandet av anhöriga, 
(6)Förnekande av rasism, (7)Etnocentrism, och  
(8)Föreställningar om patienters känslor. 
 

Kvalitet, 
etik. 

Hög kvalitet, etiskt prövad och godkänd.  
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Författare, 
År, 
Tidskrift, 
land 

Nielsen, B., Birkelund, R. 
 
2009 
 
Scandinavian Journal of caring sciences 2009, 23:3, 431-437 
 
Danmark 

Titel Minority ethnic patients in the Danish healthcare system – a 
qualitative study of nurses’ experiences when meeting minority 
ethnic patients 
 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
patienter från minoriteter. 

Metod Explorativ och beskrivande design, baserad på fenomenologi 
samt beskrivande fenomenologisk dataanalys. Intervjuer och 
observationsanteckningar gjordes. Observationerna gjordes för 
att kartlägga hur sjuksköterskor interagerar med patienter från 
minoriteter. Observationerna gjordes under hela dagen. 
Intervjuerna innehöll stora och öppna frågor. 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Fyra sjuksköterskor med dansk bakgrund som jobbade på 
samma sjukhusavdelning.  
 
Inget bortfall är angivet.  

Resultat Tre teman identifierades: (1) Kommunikationssvårigheter, (2) 
Etnisk smärta, (3) Annan matkultur och gemenskap. 
 

Kvalitet, 
etik. 

Hög kvalitet, etiskt prövad och godkänd.  
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Författare, 
År, 
Tidskrift, 
land 

Lyberg, A., Viken, B., Haruna, M. och Severinsson, E. 
 
2012 
 
Journal of nursing management 2012, 20:2, 287-295 
 
Norge 

Titel Diversity and challenges in the management of maternity care 
for migrant women. 

Syfte Att utforska barnmorskors och allmänsjuksköterskors syn på att 
hantera och stötta kvinnor från annan kultur före och efter 
deras förlossningar. 

Metod Kvalitativ ansats med beskrivande och explorativ design. 
Konventionell och tolkande innehållsanalys. En fokusgrupp som 
träffades tre gånger. Varje session varade i ungefär 120 min. 
Efter varje träff så fick deltagarna information om vilka teman 
som kommit upp och de fick då komma med kommentarer och 
åsikter till dessa teman. 

Deltagare 
(bortfall) 

Fem barnmorskor och en folkhälsovårdare. Alla deltagare var 
kvinnor och kom ifrån 5 olika kommuner.  
 
Inget bortfall är angivet.  

Resultat Ett huvudtema identifierades: hantera och stödja undervisnings-
, relations- och kulturella skillnader inom mödravården. Som 
karaktäriserades av två teman: (1) hälsoutmaningar och (2) 
kulturella utmaningar. Dessa teman följdes av flera subteman.  
 
Intervjuerna påvisar att norska mödra- och hälsovården inte är 
anpassad till immigranter. 

Kvalitet, 
etik. 

Hög kvalitet, etiskt prövad och godkänd.  


