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ABSTRAKT 

Bakgrund: Personer som sökt asyl i Sverige ökar drastiskt. Sannolikheten att möta 

personer med annan kulturell bakgrund inom hälso- och sjukvård ökar i och med 

detta. Vårdpersonalen möts utav en stor variation på kulturer. Personer med annan 

kulturell bakgrund kan ha olika förväntningar och krav från hälso- och sjukvården. 

Vårdpersonalen stöter då på kulturella skillnader och kommunikationsproblem. 

Syfte: Att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda personer med annan 

kulturell bakgrund. Metod: En litteraturstudie bestående utav åtta kvalitativa 

studier där resultatet sammanställts med hjälp av Fribergs metod. Resultat: Vid 

analys bildades fyra huvudkategorier och elva underkategorier; Vårdpersonals 

kunskaper och insikter, Vårdpersonals svårigheter och frustrationer, Vårdpersonals 

uppfattning om kulturskillnader som begränsar, Vårdpersonals strategier för att 

hantera svårigheter. Konklusion: Vårdpersonalen måste vara medvetna om 

kulturella skillnader som kan påverka vården, samt samtala med personen med 

annan kulturell bakgrund för att kunna ge god vård och vara flexibla i vårdutförandet. 

Med ökad kulturkunskap för vårdpersonalen ökade även deras förståelse till andra 

kulturer. Vårdpersonalen måste själva aktivt söka kulturkunskap för att på ett bättre 

sätt kunna vårda personer med annan kulturell bakgrund samt att det från 

arbetsgivarens sida möjliggörs att de kan utbilda sig i kulturkompetens och därmed 

öka personcentreringen. 

 

Nyckelord: Transkulturellt vårdande, kulturskillnader, kulturkrockar. 

  



 
 

ABSTRACT 

Background: Persons who have applied for asylum in Sweden is increasing 

drastically. The probability to meet persons with different cultural backgrounds in 

health-care is therefore increased. Health-care professionals meet a great variety of 

cultures. Persons with different cultural backgrounds may have different expectations 

and demands from the health-care. Health-care professionals then encounter cultural 

differences and communication problems. Objective: To describe health-care 

professionals’ experiences’ of caring for persons with different cultural backgrounds. 

Method: A literature study composed out of eight qualitative studies where the 

results are compiled with the help of Friberg's method. Results: The analysis formed 

four main categories and eleven subcategories; Health-care professionals’ knowledge 

and insights, health-care professionals’ difficulties and frustrations, health-care 

professionals’ perception of cultural differences that complicates, health-care 

professionals’ strategies for dealing with cultural difficulties. Conclusion: Health-

care professionals must be aware of cultural differences that may affect the care and 

talk with the person with different cultural background to provide good care and also 

to be flexible in health-care performance. Increasing cultural knowledge for health-

care professionals also increased their understanding of other cultures. Health-care 

workers themselves must actively seek cultural knowledge to be better able to care for 

people with different cultural background and that the employer makes it possible for 

them to educate themselves in cultural competence and thus increase person-

centered care. 

 

Keywords: Transcultural care, cultural differences, cultural clashes. 
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BAKGRUND 

Förenta Nationernas handbok om förfarandet och kriterier vid fastställande av 

flyktingars rättsliga ställning beskriver flyktingar som en person ”som flytt sitt land 

med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig 

utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd 

fruktan inte kan eller vill återvända till det landet” (UNHCR, 1996, 19). Handboken 

beskriver dessutom migranter som ”en person som av andra orsaker […] frivilligt 

lämnar sitt hemland för att bosätta sig någon annanstans” (UNHCR, 1996, 25) 

(UNHCR, 1996, 18-26). 

 

Antalet personer som sökt asyl i Sverige har ökat drastiskt de senaste decennierna 

och är nu på historiskt höga nivåer (SCB, 2015). Åren 2014 och 2015 visar på 64% 

ökning av asylsökande i Sverige från drygt 74000 till knappt 150000. De 

ursprungsländer som står för den största ökningen består av Syrien, Afghanistan och 

Irak (Migrationsverket, 2015). 

 

RÄTT TILL VÅRD OCH OMVÅRDNAD 

Lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan 

nödvändiga tillstånd beskriver vårdens skyldigheter att erbjuda barn och vuxna 

flyktingar vård. Barn under 18 år som vistas inom landstinget ska alltid erbjudas 

samma vård oavsett ursprung eller tillgång till nödvändiga tillstånd. Flyktingar som 

fyllt 18 och saknar nödvändiga tillstånd ska erbjudas bland annat vård som inte kan 

anstå, exempelvis vård vid akuta skador eller sådant som kan leda till ytterligare 

behandlingsåtgärder senare (Lag 2013:407). Asylsökande och papperslösa 

utlänningar ska erbjudas hälsoundersökning av sjukvården. Då undersöks både den 

fysiska och psykiska hälsan hos personen med annan kulturell bakgrund (SOSFS 

2011:11). Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. beskriver att personer 

som sökt asyl och de som fått uppehållstillstånd har rätt till samma vård som de som 

är bosatta inom landstinget (Lag 2008:344). 
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KULTUR 

Kultur är ett stort begrepp och har många underkategorier bland annat språk, musik, 

konst och värderingar. Kultur skulle kunna beskrivas som levnadssättet i ett samhälle 

(Kroeber & Kluckhohn, 1954). Hanssen (2007) beskriver hur syn på sjukdom och 

sjukvård kan skilja sig mellan olika kulturer. Vidare beskriver Hanssen hur 

vårdpersonal kan möta personer från olika kulturer och etniska grupper och hur 

förväntningar och beteenden kan påverkas av personers olika bakgrunder (13-32). 

 

ERFARENHETER AV ATT VÅRDA PERSONER MED ANNAN KULTURELL BAKGRUND 

Vårdpersonals okunskap 

Studier visar att vårdpersonal upplever att de inte kan ge en god transkulturell vård 

till personer med annan kulturell bakgrund (Reeves & Fogg, 2006; Murphy & Clark, 

1993). Vårdpersonal upplever att de saknar kunskap från sin utbildning om andra 

kulturer. Den kunskap som en stor del av vårdpersonalen lär sig sker ute i arbetslivet, 

bland annat om olika religioner och seder (Chevannes, 2002; Lundberg, Bäckström & 

Widén, 2005). Det beskrivs att vårdpersonal med bristande kunskap om personer 

med annan kulturell bakgrund kan påverka vården av dessa personer på ett negativt 

sätt vid exempelvis oförståelse till kulturella skillnader (Vydelingum, 2006). 

 

Kulturella skillnader 

En kulturell skillnad som kan inträffa till följd av religiös övertygelse som påverkar 

vården kan vara att muslimska män vill bli vårdade av män och kvinnor av kvinnor. 

Vissa gånger kan personen med annan kulturell bakgrund vilja få sin omvårdnad från 

sin äktenskapspartner. Ett annat problem som vårdpersonal upplever är måltiderna, 

då religiös övertygelse kan få personen med kulturell bakgrund att vägra äta viss mat, 

men också att de kan sakna sitt eget hemlands matvanor och smaker (Cioffi, 2006). I 

vissa kulturer är det en sed att besöka den sjuke och stanna tills patienten blivit frisk. 

Detta upplever vårdpersonal ibland som ett problem, särskilt vid storsalar på sjukhus 

med flera patienter i samma rum, då besökarna till personer med annan kultur 

upplevas som störande av andra patienter i samma vårdsal (Cortis, 2004; Høye & 

Severinsson, 2008). Vårdpersonal uttrycker också att personer med annan kulturell 

bakgrund uttrycker sin smärta mer än vad västerländska patienter gör, och det kan 

göra det svårt för vårdpersonal att skatta smärtupplevelsen för bedömning inför 

smärtlindrande behandling (Cioffi, 2003; Lundberg, Bäckström & Widén, 2005). 



 

3 
 

 

Kommunikationssvårigheter 

Kommunikationen mellan vårdpersonal och personer med annan kulturell bakgrund 

beskrivs i forskning om transkulturellt vårdande. Svårigheter som uppstår är att få 

information och ge information, men även att ”småpratet” som är viktigt för att bygga 

ett förtroende till patienten förloras (Pegert, Ekblad, Enskär & Björk, 2007). Ett 

annat problem som kan uppstå är då personer med annan kulturell bakgrund 

missuppfattar vanliga uttryck som ordagrant kan betyda något annat än själva 

uttrycket i det språk som vårdpersonalen talar (Robinson & Gilmartin, 2002). Tolkar 

är en metod som används för att kommunicera. Vårdpersonal beskriver att det är 

svårt att veta om tolkarna översätter exakt det vårdpersonalen och personen med 

annan kulturell säger, och om innebörden går förlorad när man använder sig utav 

metaforer eller uttryck som saknas i det andra språket. Om tolkar inte går att få tag 

på händer det att vårdpersonal använder sig utav närstående som tolkar, med risken 

för att den närstående utelämnar information med eller utan avsikt (Cioffi, 2003; 

Cortis, 2004; Fatahi, Mattson, Lundgren & Hellström, 2010). Andra svårigheter med 

tolkar har visat sig vara att kunna beställa och få tid med en tolk till mindre vanliga 

språk. Vårdpersonal använder sig utav andra strategier för att kommunicera med 

personer med annan kulturell bakgrund genom att t.ex. använda sig utav 

kroppsspråk och bilder, eller genom att lära sig själv några ”bra-att-kunna-ord” från 

språk som majoriteten av de personerna med annan kulturell bakgrund talar (Cioffi, 

2003). Det som är viktigt att veta för vårdpersonal är att kroppsspråk kan skilja sig 

mellan kulturer exempelvis så betyder korsade fingrar här i Skandinavien lycka till, 

då det i Vietnam är en oanständig förfrågan om önskat samlag (Hanssen, 2007, 46-

50). 

 

TRANSKULTURELL VÅRD 

Leininger är en amerikansk omvårdnadsteoretiker som forskat inom transkulturellt 

vårdande. Hon har bland annat kommit fram till att kulturkrockar kan skapa 

konflikter i vården, speciellt om vårdpersonalen saknar kulturkompetens. Hon har 

också kommit fram till att vården av personer med annan kulturell bakgrund bör ske 

på dennes villkor så långt det är möjligt (Thorsén, 2000, 281). 
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Den ökande flyktingströmmen medför en ökad möjlighet för vårdpersonal att möta 

personer med annan kulturell bakgrund i sjuksköterskans verksamhetsområden. 

Studierna ovan beskriver att vårdpersonal saknar kunskap om olika kulturer vilket 

kunde orsaka kulturkrockar. Andra hinder som beskrevs var 

kommunikationssvårigheteter mellan vårdpersonal och personer med annan 

kulturell bakgrund. Det är av allra största vikt att identifiera både hinder men också 

möjligheter i vården, för att kunna ge vårdpersonal en ökad förståelse och kunskap i 

möten med personer med annan kulturell bakgrund, vilket på kan sikt leda till 

förbättrad omvårdnad. 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda personer med annan kulturell bakgrund. 

 

METOD 

Författarna valde att använda sig utav kvalitativa studier eftersom de ville förstå 

upplevelsen av fenomenet genom levda erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012, 

132). 

 

DEFINITIONER 

En person kan både ha flytt, eller själv valt att flytta och benämningarna blir då olika. 

Ord som kan samla begrepp på flyktingar, asylsökande och migranter är utlänning 

som helt enkelt betyder person från ett annat land. Ett annat begrepp man kan 

använda sig utav är “personer med annan kulturell bakgrund”, det man får ha i 

åtanke är att även delar av landets befolkning kan hamna under detta uttryck 

exempelvis samer och romer i Sverige (Hansen, 2007, 13). 

 

I denna litteraturstudie används begreppet person med annan kulturell bakgrund för 

att beskriva en person som flyttat till ett annat land utanför det land han eller hon 

tidigare bott. Detta innefattar även benämningar som: flyktingar, immigranter, 

migranter, asylsökande och invandrare. 

 

Begreppet vårdpersonal används av författarna i litteraturstudien som benämning på 

sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, studenter och eventuell annan personal som 
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jobbar inom hälso- och sjukvård som kan komma i kontakt med personer från annan 

kulturell bakgrund. 

 

SÖKMETODER 

Utifrån syftet med litteraturstudien genomfördes sökningar av kollegialt granskade 

kvalitativa studier på databaserna CINAHL, PubMed och Scopus. Karlsson (2012) 

beskriver CINAHL och PubMed som några av de mest lämpade databaserna inom 

omvårdnadsområdet (95-98). 

 

Sökord som användes var: migrants OR Immigrants OR asylum-seeker* OR 

multicultural famil* OR culturally diverse patient* OR different culturally 

background* OR minority ethnic patient* OR ethnic minority patient* OR refugee* 

OR transcultural caring relationships AND nurs* AND experienc* AND caring. Filter 

som använders vid sökningarna var: english, swedish, peer-reviewed, research article, 

evidence-based practice, qualitative, human, abstract. Sökningarnas utfall redovisas i 

bilaga 1. 

 

URVAL 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara kollegialt granskade kvalitativa 

studier på svenska eller engelska med koppling till ämnet och som beskriver 

vårdpersonals erfarenheter av att vårda personer med annan kulturell bakgrund. I 

vissa studier ingår personal som normalt inte förknippas med vårdpersonal, 

författarna antog dock att samtliga deltagare i studierna hade kontakt med personer 

med annan kulturell bakgrund som mottagit vård. Vårdpersonal kunde ha fått sina 

erfarenheter inom alla kategorier av öppen- och sluten vård. Exklusionskriterier var 

studier utan abstrakt, låg kvalitet- eller relevansnivå. En studie hade mixad design 

med kvalitativ och kvantitativ data, ur denna valdes endast kvalitativ data. I två 

studier genomfördes både intervjuer och observationer, ur dessa valdes 

observationsdata bort eftersom den hade ett forskarperspektiv. 

 

För att genomföra en grovsållning av studier i urval ett lästes samtliga artiklarnas 

titlar för att se om de kunde stämma in på ämnet som skulle handla om erfarenheter 

hos vårdpersonal i olika typer av vårdverksamhet. Här sållades även studierna efter 

inklusionskriterier och exklusionskriterier. I urval två lästes abstraktet, om detta 
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tydde på att studien inte var relevant för syftet så valdes den bort. I urval tre lästes 

hela studien och en kvalitetsgranskning genomfördes enligt Friberg (2012, 137-139). 

Tio studier ingick i urval tre, av dessa sorterades två bort på grund av låg kvalitet- 

alternativt relevansnivå. Under urvalsprocessen utförde båda författarna till denna 

litteraturstudie en oberoende kvalitativ granskning av studierna. En tabell 

sammanställdes med varje studies frågeställning, metod, urval, genomförande och 

resultat. Därefter värderades även dessa studier i tre grupper: hög, medel eller låg 

kvalitet och relevans (Rosén, 2012, 438-439) De valda studierna och 

kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga 2. 

 

ANALYS 

Det slutgiltiga urvalet i denna litteraturstudie analyserades i tre steg enligt Friberg 

(2012). Till att börja med lästes studierna ett antal gånger för att skapa en 

uppfattning om studierna i helhet. I nästa steg läste författarna resultatdelen på 

studierna mer utförligt och tog ut styckes- eller meningsenheter för att identifiera 

skillnader och likheter mellan de olika studiernas resultat. Resultatet sammanställdes 

därefter i huvudkategorier och underkategorier efter det som framkommit som 

relevant utifrån syftet. Under sammanställandet av resultatet återgick författarna vid 

tillfällen till studierna i sin helhet för att försäkra sig om att inga eller så få 

feltolkningar som möjligt gjorts (140-142). 

 

FORSKNINGSETIK 

Helsingforsdeklarationen beskriver hur personer som utför forskning inom medicin 

bör tänka och agera under forskningsprocessen när människor är involverade. Det är 

alltid forskarens ansvar att se till att skydda deltagares integritet genom att följa 

etiska reglementen, lagar och bestämmelser (Helsingforsdeklarationen, 2013). Ett 

önskemål vid urvalet har varit att studierna ska vara etiskt godkända av en oberoende 

kommitté. Vid de fall då författarna till en studie ej redovisat något godkännande från 

någon etisk kommitté har författarna sett om studien haft ett etiskt tankesätt. Detta 

genom exempelvis att studieförfattarna sökt godkännande av tänkt miljö för studien, 

tydlig information till deltagare om vad deltagande innebar samt att det alltid går 

avbryta sitt medverkande i studien vilket medför att författarna ej tar med eventuell 

data som personen bidragit med. Ett examensarbete på grundnivå anses inte som 
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forskning och behöver därmed inte godkännas av någon etisk kommitté (Kjellström 

2012, 74-75). 

 

RESULTAT 

Analysen av studierna resulterade i fyra huvudkategorier med 12 underkategorier, 

vilka presenteras i tabell 1. 

 

 

VÅRDPERSONALS KUNSKAPER OCH INSIKTER 

Kunskap och förförståelse 

Vårdpersonal beskrev att då de vårdar en person med annan kulturell bakgrund 

kunde de anta att de kulturella skillnaderna kunde bestå i en stor familj, annan 

religion och ett annat språk. Vårdpersonal hade erfarenhet av att personer med 

annan kulturell bakgrund kunde ha en annan syn på män och äldre eftersom de i 

många kulturer anses ha en högre ställning, än exempelvis kvinnor och barn (Jones, 

2008). Vårdpersonal beskrev att familjer från andra kulturer kunde ha strikta 

Tabell 1: Översikt av resultatets huvudkategorier med underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Vårdpersonals kunskaper och 
insikter 

 Kunskap och förförståelse 

 Betydelsen av kulturkunskap 

Vårdpersonals svårigheter och 
frustrationer 

 Språkliga svårigheter 

 Brist på kulturkunskap  

 Vårdens organisation och system försvårar  

 Tvetydigheten i att använda tolk 

Vårdpersonals uppfattning om 
kulturskillnader som begränsar 

 Kulturkrock gällande mat, smärta och besök 

 Kulturkrock gällande vård och behandling 

 Kulturkrock gällande förväntningar på 

vården 

Vårdpersonals strategier för att 
hantera svårigheter 

 Bemötande och problemlösning 

 Kunskap som strategi 
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könsroller och hur detta kunde påverka familjesituationen. Samtidigt beskrev de att 

de insåg att personer med annan kulturell bakgrund alla är unika och att det även 

finns stor variation på kulturer, och därför är det viktigt att vården är 

individualiserad (Hendson, Reis & Nichiolas, 2015). 

 

Äldre kvinnlig vårdpersonal upptäckte att de har en högre ställning än yngre kvinnlig 

vårdpersonal när det gäller att samtala med män från andra kulturer (Nkulu 

Kalengayi, Hurtig, Ahlm & Ahlberg, 2012). 

 

Betydelsen av kulturkunskap 

En studie av Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks (2010) beskrev att 

vårdpersonal ansåg det som nödvändigt att vara medveten om den politiska 

situationen i omvärlden, men även om medicinska olikheter i omvärlden för att på ett 

bättre sätt kunna möta personer med annan kulturell bakgrund. Vårdpersonal 

beskrev att det fanns en skillnad i behov av vård eller bemötande beroende på 

personen med annan kulturell bakgrunds migrationsorsak, exempelvis om personen 

hade flyttat av ekonomiska skäl eller om personen flytt p.g.a. krig. Även 

epidemiologin skiljer sig i världen och därför beskrev vårdpersonal det som viktigt att 

känna till även de medicinska skillnaderna som kunde vara vanliga i andra länder så 

som exempelvis HIV, parasitsjukdomar eller dålig tandhälsa. Vårdpersonal beskrev 

det som viktigt att känna till när ohälsan hade uppstått för personen med annan 

kulturell bakgrund, om det har uppstått före, under, eller efter migrationen. 

 

I en studie av Debesay, Harsløf, Rechel & Vike (2014) beskrev vårdpersonal att dem 

önskade utbildning så de på ett bättre sätt kunde förstå och vårda den heterogena 

grupp som inbegriper personer med annan kulturell bakgrund. Vårdpersonal 

önskade utbildning om andra kulturer och religioner för att kunna ha en 

utgångspunkt för att ta hand om personer med annan kulturell bakgrund. 

Vårdpersonal beskrev att de efterfrågat kurser och utbildning i hur de bemöter 

personer med annan kulturell bakgrund i vården, men att det inte från arbetsgivarens 

sida hade kommit några erbjudanden om detta. 
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VÅRDPERSONALENS SVÅRIGHETER OCH FRUSTRATIONER 

Språkliga svårigheter 

Vårdpersonal beskrev kommunikationssvårigheter med personer med annan 

kulturell bakgrund som ett problem, särskilt det språkliga hindret (Nielsen & 

Birkelund, 2007; Boi, 2000). Det beskrevs av vårdpersonal att en av de första sakerna 

de funderade på vid vård av en person med annan kulturell bakgrund är om den 

personen kan tala det inhemska språket. I en studie beskrev vårdpersonal att det 

skapades ett irritationsmoment då personen med annan kulturell bakgrund inte 

talade det inhemska språket eftersom det då blev mycket mer tidskrävande och att 

språkbarriären tog mer tid att överkomma än själva vårdandet (Nielsen & Birkelund, 

2009).  

 

Då den verbala kommunikationen inte fungerade så bra mellan vårdpersonal och 

person med annan kulturell bakgrund så upplevde vårdpersonalen det extra svårt att 

komma med svåra besked, vilket kunde leda till att beskedet blev fördröjt. 

Vårdpersonal beskrev att när de skickat ut kallelser eller remisser till personer med 

annan kulturell bakgrund som inte behärskar landets språk så hände det att personen 

inte alls dök upp eller vid en helt annan tid den dagen. Det har också från 

vårdpersonalens sida beskrivits att även dessa personer kanske helt enkelt inte kan 

läsa och skriva, och då mycket information från vården kommer i textform så blir den 

personen beroende av andra som kan läsa åt denne (Nkulu Kalengayi et al., 2012). 

 

Vårdpersonal beskrev att yngre personer med annan kulturell bakgrund ofta var 

lättare att kommunicera med än de som var äldre, vårdpersonalen drog då slutsatsen 

att det berodde på att de yngre troligtvis hade lärt sig det inhemska språket om de 

gått skola eller studerat i det land som de flyttat till (Nielsen & Birkelund, 2009). 

 

Brist på kulturkunskap 

Även om det skiljer sig mellan vårdpersonal så uttryckte de i flera studier att de 

saknade kunskap om andra kulturer och grundläggande utbildning i hur man möter 

personer med annan kulturell bakgrund (Boi, 2000; Hendson, Reis & Nichiolas, 

2015; Nkulu Kalengayi et al., 2012). Vårdpersonal beskrev att när utbildning eller 

kunskap om annan kultur saknades så kunde det brista i bemötandet av personer 

med annan kulturell bakgrund, vilket kunde leda till stereotypa föreställningar och 
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sluta med diskriminering på grund av deras ursprung (Nkulu Kalengayi et al., 2012). 

Vårdpersonal beskrev vikten av att det finns en vilja och motivation att göra det rätta 

i situationen (Cioffi, 2005). De beskrev det svårt att ställa frågor till personer med 

annan kulturell bakgrund som kan väcka känsliga minnen från deras migration. Ett 

sätt som vårdpersonal brukade använda sig av var att förbereda personen på att de 

kommer ställa svåra frågor. Vidare beskrev vårdpersonal att så kallande neutrala 

frågor kunde vara jobbigt för personen med annan kulturell bakgrund, exempelvis 

om han eller hon var gift eller har barn, eftersom sådana frågor kunde utlösa jobbiga 

minnen för vissa personer med dem (Suurmond et al., 2010).  

 

Vårdpersonalen i en studie av Debesay et al. (2014) beskrev också en osäkerhet över 

hur de ska bete sig mot en person med annan kulturell bakgrund, om det var lämpligt 

att skaka hand, ha ögonkontakt eller hur personen ser på könsroller och om det 

kunde påverka vården. Det framgick även en osäkerhet bland vårdpersonal när det 

gällde att inte göra personen med annan kulturell bakgrund obekväm, exempelvis 

undrade de om det var okej för vårdpersonal att lägga en hand på axeln, vilket de 

märkte att vissa personer med annan kulturell bakgrund kände sig obekväma med. 

De beskrev en osäkerhet i hur de skulle handla i samband med religion exempelvis 

om vårdpersonal kunde avbryta en person med annan kulturell bakgrund som 

utförde en bön, eller om de skulle komma tillbaka lite senare, vilket i så fall kunde 

resultera i att vårdpersonalen var tvungen att planera om sin arbetsdag. Vårdpersonal 

beskrev att de var osäkra på hur de skulle utföra intimvård till personer med annan 

kulturell bakgrund, då dessa människor kan ha religiösa huvudbonader, eller långt 

skägg, och hur då vårdpersonal skulle möta detta och kunna hitta en balans där 

vården blev god men också att man respekterar personens önskningar. 

 

Vårdens organisation och system försvårar 

Vårdpersonal beskrev hur det svenska vårdsystemet slussar runt patienter mellan 

olika vårdenheter och avdelningar och hur detta kan försvåra för personer med annan 

kulturell bakgrund, dels att förstå varför men även svårigheter att infinna sig till ett 

tidsbokat möte när de hade svårt att förstå sammanhangen. Vårdpersonal beskrev 

hur de befarade att personer med annan kulturell bakgrund kunde känna sig 

diskriminerade då många av de tjänster som fanns inte var utformade på ett sätt som 

de kunde förstå, vilket även kunde sänka tillgängligheten. Många av dessa tjänster, 
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exempelvis kommunikation genom telefon, e-post eller hemsida, var bland annat 

tillgängliga via en mobiltelefon eller internet vilka inte alla personer med annan 

kulturell bakgrund hade tillgång till eller ens förståelse för hur det används (Nkulu 

Kalengayi et al, 2012). De beskrev hur ovissheten om hur sjukvården är uppbyggd och 

fungerar vilket kunde leda till ovillighet att besöka sjukvården bland annat med 

anledning till rädslor gällande uppehållstillstånd och utvisning för papperslösa. Detta 

kunde även påverka uppföljningsmöjligheten av utförd vård för vårdpersonalen 

(Jones, 2008). 

 

Tvetydigheten i att använda tolk 

Vårdpersonal beskrev att även om tolkar var en viktig del i kommunikationen med 

personer med annan kulturell bakgrund som inte talar landets språk så fanns en 

osäkerhet bland vårdpersonalen i hur korrekta översättningarna blev, och om tolkens 

utbildningsnivå och kompetens var tillräcklig för ändamålet (Nkulu Kalengayi et al., 

2012). Vårdpersonal beskrev att de ibland inte beställde tolkar av ekonomiska skäl, 

då tolkning innebar en stor kostnad för vårdgivaren (Nielsen & Birkelund, 2009). 

 

En del vårdpersonal uttryckte att de aldrig använder sig av tolkar då det alltid funnits 

någon anhörig som kunde tolka. Ibland var det barn som tolkade och då beskrev 

vårdpersonalen hur de blev tvungna att förenkla sitt språk (Boi, 2000). Vårdpersonal 

beskrev att även om det inte var optimalt med barn som tolkade så användes det 

ändå eftersom det ibland kunde vara svårt att få tag i någon annan som kunde tolka. 

De brukade försöka begränsa sig i att beställa tolkar och de gånger då det beställts en 

tolk så var det oftast en läkare som önskat det, men det var vanligast att någon av de 

anhöriga tolkade (Nielsen & Birkelund, 2009). Vid de tillfällen anhöriga användes 

som tolkar så fanns en oro bland vårdpersonalen över hur trygg personen med annan 

kulturell bakgrund kände sig i situationen. Vårdpersonalen uttryckte en osäkerhet 

över om innebörden nått fram på rätt sätt eller ej, om anhörigtolken inte riktigt 

förstått eller valde att hoppa över delar av informationen (Nkulu Kalengayi et al., 

2012; Boi, 2000). Vårdpersonal beskrev också att det var viktigt att på något sätt 

fråga om det var okej för personen med annan kulturell bakgrund om det gick bra att 

anhöriga tolkade, då personer inte alltid ville att anhöriga skulle veta allt om 

sjukdomstillståndet (Cioffi, 2005). 

 



 

12 
 

Vårdpersonal beskrev att personer med annan kulturell bakgrund kunde ha svårt att 

öppna sig i sina samtal när en tolk användes (Suurmond et al., 2010). De beskrev att 

om personer med annan kulturell bakgrund varit osäker med tolken så har mycket 

information utelämnats och det var först när tolken lämnat rummet vårdpersonalen 

fått personen med annan kulturell bakgrund att öppna sig (Nkulu Kalengayi et al., 

2012). Vårdpersonal beskrev en osäkerhet vid användning av telefontolk. De föredrog 

att använda sig av tolkar på plats, för att de då kände sig mer fri i samtalet (Boi, 

2000). Tolkar beskrevs av vårdpersonal som svåra att få tag på i många fall (Jones, 

2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Boi, 2000). 

 

VÅRDPERSONALS UPPFATTNING OM KULTURSKILLNADER SOM BEGRÄNSAR 

Kulturkrock gällande mat, smärta och besök 

Vårdpersonal beskrev att personer med annan kulturell bakgrund ibland inte ville äta 

den mat som serverades på avdelningen utan istället ville ha mat som deras anhöriga 

kunde komma med. Viss vårdpersonal beskrev också hur maten som de anhöriga 

kom med kunde föra med sig starka aromer som kunde störa andra patienter 

(Nielsen & Birkelund, 2009). De beskrev att personer med annan kulturell bakgrund 

som hade en religiös övertygelse som påverkade maten och måltiderna förlitade sig 

på att deras anhöriga skulle komma med specialkost till dem (Boi, 2000; Nielsen & 

Birkelund, 2009). 

 

En upptäckt som vårdpersonal gjort vid vård av personer med annan kulturell 

bakgrund var att vissa hade en annan smärtbild jämfört andra patienter. Smärtbilden 

var då ofta förstärkt hos dess personer. Vårdpersonal tror att detta berodde på 

okunskap om hur kroppen fungerar men också att det är så de förväntades visa 

smärta i sitt hemland. Detta gjorde det svårt för vårdpersonal att veta om de skulle ta 

smärtorna på allvar, dessutom orsakade ett irritationsmoment bland vårdpersonalen 

då de menar att personer från annan kulturell bakgrund som gör stora ljud på grund 

av sina smärtor störde andra patienter (Boi, 2000).  

 

Vårdpersonal beskrev att om en person med annan kulturell bakgrund blev sjuk och 

sökte vård så följde ofta en mängd anhöriga med (Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 

2009). Vårdpersonal beskrev svårigheter att kunna utföra omvårdnad om personen 

med annan kulturell bakgrund samtidigt fick besök av många anhöriga (Boi, 2000). 
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Vårdpersonal beskrev också att när många anhöriga besökte en person med annan 

kulturell bakgrund så kunde det störa andra patienter (Nielsen & Birkelund, 2009). 

 

Kulturkrock gällande vård och behandling 

I en studie av Hendson, Reis & Nichiolas (2015) beskrevs hur vårdpersonal i 

västvärlden förväntade sig att patienter själva skulle vara aktiva och delaktiga i beslut 

som tas i vårdandet. De beskrev att personer med annan kulturell bakgrund kunde ha 

för vana eller ha erfarenheter från sin egen kultur att någon annan tog beslut åt dem. 

Ett exempel på en sådan person var vårdpersonalen själva eller en religiös ledare. 

Detta skapade oro bland vårdpersonalen då de var antingen tvungna att själva ta 

beslut åt personen med annan kulturell bakgrund, eller följa beslut som någon annan 

högt framstående hade tagit åt personen med annan kulturell bakgrund som 

vårdades. Vårdpersonal i en studie av Cioffi (2005) beskrev tillfällen då personer med 

annan kulturell bakgrund kunde ha en helt annan åsikt om hur vården skulle utföras 

som kunde strida mot de lokala vårdprogrammen och eventuellt aktuell forskning 

och beprövad vetenskap. Ett exempel på detta var när en patient skulle upp och 

rehabiliteras efter ett sjukdomsförlopp så snabbt som möjligt, och att personer med 

annan kulturell bakgrund då menade att de skulle vila länge efter sjukdomen, 

alternativt att de inte alls skulle upp om man var en äldre person utan då istället 

skulle bli omkringskjutsad i en rullstol. 

 

Vårdpersonal beskrev att personer med annan kulturell bakgrund själva kunde ha 

andra referenser vad vården kunde uppnå, vilket på en prematuravdelning kunde 

innebära att föräldrarna ibland kunde vara helt inställda på att deras barn skulle dö 

om det föddes för tidigt, efter erfarenheter från deras tidigare hemland (Hendson, 

Reis & Nichiolas, 2015). De beskrev att personer med annan kulturell bakgrund 

kunde ha en mycket varierande utbildning, vilket visade sig då vårdpersonal skulle 

beskriva vissa sjukdomar och sjukdomsförlopp. Om personen med annan kulturell 

bakgrund saknade allmän kunskap om människokroppen upplevde vårdpersonal det 

mycket mer komplicerat (Nkulu Kalengayi et al., 2012). 

 

I en studie av Nkulu Kalengayi et al. (2012) beskrev vårdpersonalen frustrationer 

över då personer med annan kulturell bakgrund vägrade att ta vissa läkemedel på 

grund av sin religion. Viss vårdpersonal uttryckte svårigheter i att förstå hur personer 
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med annan kulturell bakgrund valde att tro att deras tillfrisknande var en orsak av 

deras bön till gud och inte genom, som vårdpersonalen försökte förklara, de 

medicinska åtgärderna. Vårdpersonal beskrev även en frustration för personer med 

annan kulturell bakgrund som avbryter sin vård för att göra pilgrimsfärder, samt hur 

religiös fasta kan påverka vården. 

 

Vidare i studien av Nkulu Kalengayi et al. (2012) beskrev vårdpersonal det som 

frustrerande att vårda vissa personer med en annan kulturell bakgrund där det fanns 

en stark hierarkisk uppbyggnad mellan könen och familjemedlemmarna, särskilt vid 

tillfällen då det var viktigt att föra kommunikationen exklusivt med patienten. 

Vårdpersonal beskrev att det ofta vid vård av personer med annan kulturell 

bakgrund, var mannen i familjen som såg sig själv som familjens beskyddare och att 

det då kunde bli problem för vårdpersonalen när vissa män inte ville att 

vårdpersonalen berättade för patienten om det var en allvarlig diagnos. Vårdpersonal 

beskrev också att kvinnan ofta utelämnades i samtal vid vård av någon i en familj 

med annan kulturell bakgrund. I en studie av Debesay et al., (2014) beskrevs också 

att personer med annan kulturell bakgrund eller deras anhöriga kunde välja bort 

tekniska hjälpmedel såsom sprutpump som skulle smärtstilla inför döden, vilket då 

gjorde vårdpersonalen frustrerande särskilt om patienten själv inte kunde göra ett 

aktivt val. 

 

Kulturkrock gällande förväntningar på vården 

Vårdpersonal beskrev att de ofta får förklara för personer med annan kulturell 

bakgrund, som förväntar sig att få träffa en läkare när de söker sjukvård i Sverige, 

varför det istället kunde vara en specialistutbildad sjuksköterska de fick träffa. De 

beskrev också i samma studie att personer med annan kulturell bakgrund sökte vård 

för sjukdomar som vanliga svenskar förväntas behandla själva hemma med egenvård 

(Nkulu Kalengayi et al., 2012). 

 

Det beskrevs av vårdpersonal hur personer med annan kulturell bakgrund kunde ha 

andra förväntningar av sjukvården och den vård som erbjöds. Otillräcklig 

information eller starka förväntningar kunde enligt vårdpersonal leda till känslor av 

diskriminering hos dessa personer, vilket medförde att vårdpersonalen uppfattade 

vissa i den gruppen patienter som aggressiva och missnöjda. Detta kunde leda till 
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vidare missförstånd, misstro och frustration hos båda parter (Nkulu Kalengayi et al., 

2012; Suurmond et al., 2010). 

 

VÅRDPERSONALS STRATEGIER FÖR ATT HANTERA SVÅRIGHETER 

Bemötande och problemlösning 

Vårdpersonal i en studie av Cioffi beskrev två olika sätt att bemöta personer med 

annan kulturell bakgrund. Ena sättet var att de struntade i personens individuella 

förutsättningar och bemötte personen som vilken annan patient som helst, bortsett 

från en möjlig språkbarriär. Det andra sättet var att de bemötte personen med annan 

kulturell på ett så individualiserat sätt som deras kunskaper sträckte sig angående 

den främmande kulturen och genom att fråga personen med annan kulturell 

bakgrund om hur denne ville bli bemött. Vidare beskrev vårdpersonalen hur de 

frågade personer med annan kulturell bakgrund om de var osäkra vad som var rätt 

för dem att göra i en viss situation eller hur de kunde utföra omvårdnaden (2005). 

Vårdpersonal beskrev det som viktigt att snabbt bygga ett förtroende med personer 

med annan kulturell bakgrund, eftersom det ibland krävdes att man som 

vårdpersonal skulle ställa svåra frågor om exempelvis mental hälsa och traumatiska 

upplevelser (Suurmond et al., 2010). Ett sätt att bygga förtroende från personer med 

annan kulturell bakgrund var enligt vårdpersonal att göra de anhöriga involverade i 

vården (Cioffi, 2005). 

 

Istället för det verbala språket använde vårdpersonalen kroppsspråk, som ibland 

fungerade tillräckligt bra så att de klarade sig utan tolk. Vårdpersonal berättade att 

om den verbala kommunikationen inte fungerade så gjordes inte stora 

ansträngningar att samtala med personen med annan kulturell bakgrund, utan 

istället kunde ett leende eller liknande gester ges istället (Boi, 2000). Ett sätt som 

vårdpersonal använde sig av för att kunna få tag i tolkar var att lista ut vilket språk 

personen med en annan kulturell bakgrund pratade för att sedan söka bland 

vårdpersonalen om det fanns någon som kunde det språket och tolka (Boi, 2000; 

Jones, 2008; Cioffi, 2005). I en studie beskrev vårdpersonal att det för muslimska 

kvinnor var viktigt att dölja håret, och för att göra det på ett hygieniskt sätt löste 

vårdpersonalen det genom att ge den kvinnliga muslimska personen en handduk för 

ändamålet (Cioffi, 2005). Vårdpersonal beskrev att ett bra utgångsämne att påbörja 
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ett samtal om var matkultur med personer med annan kulturell bakgrund (Nielsen & 

Birkelund, 2009). 

 

Vårdpersonal beskrev att de måste vara flexibla när det gäller besökstiderna för 

anhöriga till personer med annan kulturell bakgrund eftersom det kunde bli väldigt 

ensamt för personen om han eller hon inte kunde samtala med någon på hela 

vårdavdelningen. De beskrev att även om det kunde innebära många problem och 

anpassningar i vårdandet av personer med annan kulturell bakgrund så var det också 

det som var intressant och roligt med arbetet, att de fick arbeta med problemlösning 

(Cioffi, 2005). 

 

Kunskap som strategi 

Enligt en studie erhålls ökad kunskap om andra kulturer genom interaktionen med 

anhöriga till personer med annan kulturell bakgrund. Vårdpersonalen beskrev även 

att vissa hämtade sin kunskap från sina arbetskollegor (Boi, 2000; Cioffi, 2005) men 

också genom att läsa studier (Boi, 2000). Vårdpersonal i en studie beskrev hur de 

använde sig av böcker och litteratur som en källa till kunskapsinsamling (Debesay et 

al., 2014). I en studie beskrevs flerspråkiga arbetskollegor och patienter med deras 

familjer som en källa till kunskap om personer med annan kulturell bakgrund (Cioffi, 

2005). 

 

Många i vårdpersonalen beskrev att de ansåg det grundläggande i 

kunskapsbyggandet kring personer med annan kulturell bakgrund var att bygga sina 

kunskaper utifrån egna erfarenheter. Vårdpersonalen i studien uttryckte att eftersom 

varje situation var så olik de andra så var det inget man kunde lära sig i utav 

litteraturen (Cioffi, 2005). 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdarpersonals erfarenheter av att 

vårda personer med annan kulturell bakgrund. Analysen resulterade i fyra 

huvudkategorier, Vårdpersonals kunskaper och insikter, Vårdpersonals svårigheter 

och frustrationer, Vårdpersonals uppfattning om kulturskillnader som begränsar och 
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Vårdpersonals strategier för att hantera svårigheter med sammanlagt tolv 

underkategorier. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet i denna litteraturstudie visar bland annat att vårdpersonal har en 

förståelse av betydelsen för kunskap av andra kulturer men att de själva i stor del 

saknar denna kunskap och att de har en önskan till att få utbilda sig i transkulturellt 

vårdande. Andra studier och vetenskaplig litteratur bekräftar att en stor del av 

vårdpersonal upplever att de inte har utbildning i transkulturell vård, och att de 

önskar få utbildning i transkulturell vårdande (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; 

Farley, Askew & Kay, 2014; Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 2008; 

Narayansamy, 2003). Resultatet i litteraturstudien visar att vårdpersonal ofta känt 

sig osäkra i hur de ska bemöta personer med annan kulturell bakgrund. Andra 

studier visar att ursprunget av osäkerheten i många fall beror på okunskap (Ekblad, 

Marttila & Emilsson, 2000; Farley, Askew & Kay, 2014; Festini, Focardi, Bisogni, 

Mannini & Neri, 2009). Vårdpersonal beskrev att deras oro över att vårda personer 

med annan kulturell bakgrund minskade när de hade kunskap eller tidigare 

erfarenheter av detta (Chevannes, 2002). Få svenska universitet som bedriver 

sjuksköterskeutbildningar har kurser som fokuserar på transkulturell omvårdnad 

(Momeni, Jirwe & Emami, 2008). En slutsats kan vara att en stor del av dagens 

vårdutbildningar inte har kurser som förbereder vårdpersonal att möta personer med 

en annan kulturell bakgrund, och att arbetsgivarna inte anordnar fortbildning till 

vårdpersonal i transkulturellt vårdande efter avslutad grundutbildning.  

 

Litteraturstudien visar att vårdpersonalen upplever svårigheter och frustrationer i 

vården av personer med annan kulturell bakgrund. De beskriver att språkliga 

svårigheter utgör ett problem i vårdandet av personer med annan kulturell bakgrund. 

Detta bekräftas av andra studier (Ozolins & Hjelm, 2003; Ekblad, Marttila & 

Emilsson, 2000; Farley, Askew & Kay, 2014; Festini et al., 2009; Griffiths, Emrys, 

Lamb, Eager & Smith, 2003; Biswas, Kristianse, Krasnik & Norredam, 2011; 

Narayansamy, 2003). Ett sätt som resultatet visade i att hantera detta problem var att 

använda tolkar, vilket resultatet också visade inte var helt problemfritt. Resultatet i 

en studie som undersökte sjuksköterskors uppfattning av att arbeta med tolkar visade 

att det var mycket viktigt att tolken hade god språklig förmåga i båda språken och att 
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tolken hade känsla för kulturella skillnader i användandet av språket, alltså att inte 

bara översätta ord för ord, utan att få fram budskapet på samma sätt som personerna 

uttryckte sig (Eklöf, Hupli & Leino-Kipli, 2015). Resultatet i litteraturstudien visar att 

vårdpersonal upplevde en osäkerhet när anhöriga och barn användes som tolkar. 

Detta bekräftas av andra studier som handlade om språkbarriärer och tolkar i vården, 

där det beskrivs av vårdpersonal att de kände en osäkerhet i om den anhöriga som 

tolkade översatte allt som sades (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Ekblad, 

Marttila & Emilsson, 2000; Farley, Askew & Kay, 2014; Tuohy et al., 2008). Dock så 

kunde brist på professionella tolkar leda till att personen med annan kulturell 

bakgrund blev tvungen att förlita sig på sina anhöriga som tolkade (Gerrish, 2001; 

Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). Resultatet visar också hur vårdpersonal 

använder kroppsspråket för att kommunicera och hur de tar kontakt med 

vårdpersonal som de tror kan det gällande språket. Detta bekräftas av andra studier 

(Farley, Askew & Kay, 2014), och ytterligare andra studier visar också på andra sätt 

som vårdpersonal använder sig utav för att kommunicera med patienter, exempelvis 

ordböcker eller att söka på internet efter översättning (Tuohy et al., 2008).  En 

slutsats är att språkliga svårigheter är ett stort problem för vårdpersonal vid vård av 

personer med annan kulturell bakgrund som de trots allt ofta försöker lösa själva. 

Tolkar kan användas men löser inte alla problem och så långt situationen tillåter det 

bör anhöriga som tolkar undvikas. 

 

Litteraturstudien visar att vårdpersonalen upplever kulturskillnader som begränsar 

och att dessa skillnader skapar kulturkrockar i vården av personer med annan 

kulturell bakgrund. Detta kunde även ses i andra studier (Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Campina-Bacote, 2002; Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000; Griffiths et al., 2003; 

Biswas et al., 2011). En kulturskillnad som vårdpersonalen upplevde var att i många 

kulturer så visade personen med annan kulturell bakgrund smärta och andra känslor 

mer högljutt än andra patienter (Hultsjö & Hjelm, 2005; Ekblad, Marttila & 

Emilsson, 2000; Festini et al., 2009; Michialsen, Krasnik, Nielsen, Norredam & 

Torres, 2004). Relaterat till de kulturella skillnaderna i att uttrycka smärta så 

upplevde vårdpersonal det som svårare att bedöma och följa upp behandling (Ozolins 

& Hjelm, 2003). Matkulturen var en annan kulturkrock som kunde uppstå, 

exempelvis muslimer som bland annat inte äter fläskkött, och om vårdgivaren ej 

kunde tillgodose alternativ till måltid så fick personen med annan kulturell bakgrund 
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förlita sig på att ens anhöriga kom med mat (Lundberg et al., 2005). Studier 

bekräftade litteraturstudiens resultat angående att många anhöriga besökte personer 

med annan kulturell bakgrund som vårdades, och att vårdpersonal kunde uppleva 

detta som besvärligt (Hultsjö & Hjelm, 2005; Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). 

Det beskrivs också att vårdpersonalen uttryckte oro över att andra patienter skulle 

störas då många anhöriga besökte personen med annan kulturell bakgrund samtidigt 

(Ozolins & Hjelm, 2003). Resultatet i litteraturstudien visade att vårdpersonal 

beskrev att personer med annan kulturell bakgrund ibland kunde neka vård eller ha 

andra åsikter om hur vården skulle utföras. Det bekräftas i andra studier att 

vårdpersonal har beskrivit att personer med annan kulturell bakgrund ibland kunde 

vägra vård, och ibland så kunde anhöriga lägga sig i vården och försöka bestämma 

hur vården skulle gå till (Hultsjö & Hjelm, 2005). En slutsats kan vara att det ställs 

krav på vårdpersonalen att vara medvetna om kulturella skillnader som kan påverka 

behandling och vård samt att samtala med personen med annan kulturell bakgrund 

för att veta hur denne tycker och tänker och för att kunna vara flexibla för att kunna 

ge så bra behandling som möjligt i samråd med personen med annan kulturell 

bakgrund. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att vårdpersonalen beskriver strategier för att 

hantera svårigheter i vården av personer med annan kulturell bakgrund, där 

bemötandet var en viktig faktor. De beskrev att de kunde bemöta personer med 

annan kulturell bakgrund precis som de bemötte alla andra patienter eller att de med 

sina kulturella kunskaper bemötte personer med annan kulturell bakgrund så gott de 

kunde utefter sina kunskaper. Resultatet bekräftas av en annan studie där det 

framgår att en del av vårdpersonal bemöter alla patienter på samma sätt utan att ta 

hänsyn till kulturella skillnader (Vydelingum, 2006). Vårdpersonal ansåg det som 

viktigt att vårda personer med annan kulturell bakgrund efter deras önskningar och 

villkor (Tuohy et al., 2008; Narayansamy, 2003). Resultatet i litteraturstudien visar 

att vårdpersonal har olika strategier i att öka sin kulturkompetens och att 

kunskapsökningen kunde komma från böcker, studier, arbetskollegor och anhöriga, 

samt att öka sina kunskaper utifrån egna erfarenheter. Resultatet bekräftas i andra 

studier, då vårdpersonalen hade begränsad eller ingen utbildning alls i transkulturell 

vård så fick de lära sig det ute i arbetet. Vårdpersonalen beskrev att patienten var en 

källa till ökad kunskap (Campina-Bacote, 2002). En slutsats kan vara att med ökad 
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kulturkunskap så kommer ökad förståelse för personer med annan kulturell 

bakgrund och då också en vilja att som vårdpersonal utföra den vård som önskas utav 

personer med annan kulturell bakgrund eller så långt som möjligt tillgodose deras 

önskemål. 

 

Som helhet pekar litteraturstudiens resultat på kunskapsbrister på flera olika nivåer 

och områden i vården av personer med annan kulturell bakgrund. I litteraturstudiens 

resultat beskrivs behov av och önskemål om utbildning och att vårdpersonal ofta 

tvingas söka kunskap på egen hand. Dessa resultat sammanfaller med de slutsatser 

Leininger (2002) framhåller. Leininger är en amerikansk omvårdnadteoretiker som 

har gett upphov till den moderna sjuksköterskans transkulturella tänkande inte minst 

med sin teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg (Leininger, 

2002; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 137-141). Leininger har i sin forskning 

undersökt människor och kultur inom vården. Hon har kommit fram till att det finns 

fler skillnader än likheter i kultur inom vården, speciellt på sjukhusets 

vårdavdelningar och att dessa kulturella skillnader kan leda till motsättningar och 

spänning mellan vårdpersonal och personer med annan kulturell bakgrund. 

Leininger har kommit fram till att vårdpersonal inte kan bli kompetenta i 

transkulturell omvårdnad utan utbildning och aktivt kunskapssökande. Enligt 

Leininger så är att enbart ha kunskap om vissa kulturer inte samma sak som att vara 

kulturkompetent utan man måste som vårdpersonal sätta sig i ett ”emic” perspektiv, 

det vill säga att sätta sig in i kulturen inifrån och förstå hur det påverkar livet. Hon 

ställer sig också tveksam till att man någonsin kan bli helt kulturkompetent eftersom 

det finns så många olika kulturer samt subkulturer och att dessa är i ständig 

utveckling. Vid sidan om de kulturella skillnaderna så finns också de individuella 

skillnaderna, vilket gör att man inte kan ta förgivet att en person från en viss 

bakgrund är på ett visst sätt bara för att han eller hon har ett visst ursprung. 

Leininger skriver också att det är viktigt för vårdpersonal att lägga undan prestige vid 

vårdande av personer med annan kulturell bakgrund, eftersom det ofta händer att 

den så kallade dominerande kulturen eller den kultur som de flesta har på det 

området försöker få den med den mindre vanliga kulturen att ändra på sig (Wiklund 

Gustind & Lindwall, 2012, 145). Enligt ICN:s etiska kod ska sjuksköterskor främja en 

miljö där mänskliga rättigheter, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda 

personer ska respekteras. Sjuksköterskan ska också ansvara för att personer får 
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information på ett sätt som är anpassat efter kultur (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2014). En möjlig slutsats utifrån Leiningers omvårdnadsteori och ICN:s etiska kod 

som kan ha betydelse för omvårdnad är att vårdpersonal själva måste aktivt söka 

kunskap om olika kulturer för att på ett bättre sätt kunna bemöta och hantera 

personer med annan kulturell bakgrund. För att vårdpersonal ska kunna närma sig 

ett ”emic” perspektiv måste detta aktiva kunskapssökande främjas av arbetsgivaren 

som måste tillhandahålla möjligheter att på arbetstid förkovra sig i andra kulturers 

sätt att se på t.ex. hälsa och ohälsa. 

 

METODDISKUSSION 

Då författarna till denna studie efterfrågade vårdpersonals erfarenheter av att vårda 

personer med annan kulturell bakgrund så ansågs det mest lämpligt att använda sig 

av kvalitativa studier. Då studier med kvalitativ ansats har som mål att öka 

förståelsen och skildra upplevelser av fenomen genom erfarenheter (Henricson & 

Billhult, 2012, 132; Friberg, 2012, 121). Då författarna använts sig av 

litteraturöversikt för att analysera resultaten i studierna kan det diskuteras huruvida 

författarna till litteraturstudie valt studier som passar syftet (Friberg, 2012, 134). 

Genom att inhämta vårdpersonals erfarenheter från de kvalitativa studier som ingick 

i urvalet kunde författarnas syfte med litteraturstudien uppnås. 

 

Under urvalsprocessen stötte författarna på problem med litteratursökningen då de 

fann det svårt att hitta relevanta studier till syftet. Av den anledningen bestod större 

delen av urvalet av studier som hade hittats genom fri sökning. Under denna studie 

har författarna kunna förfina sina litteratursökningskunskaper och insett att urvalet 

kunnat innefatta studier som haft större relevans till syftet. Om dessa färdigheter 

hade funnits då arbetet påbörjades hade detta kunnat leda till ökad trovärdighet för 

resultatet.  

 

Författarna valde att fokusera artikelsökningen till Cinahl och PubMed då dessa 

anses vara de databaser som är bäst lämpade inom området (Karlsson 2012, 95-98). 

En studie med deltagande observation togs med i studien trots att detta brukar 

uppfattas som ett forskarperspektiv. Orsaker till detta beslut ligger dels i 

kunskapsbristen i att genomföra litteratursökning och således brist på studier men 

även med motiveringen att inga data från observationerna ingick i litteraturstudiens 



 

22 
 

resultat, utan då endast kvalitativa data från intervjuerna. I de fyra studier där 

författarna angett deltagarnas kön fanns det sammanlagt 91 deltagare varav 79 

kvinnor och 12 män. Detta förtydligar att kvinnor var överrepresenterade deltagare i 

studierna som ingick i litteraturstudien och att endast en utav dessa hade en jämn 

könsfördelning. Med detta kan antas att en jämnare könsfördelning det med stor 

sannolikhet kunnat påverka de resultat som studierna visat. 

 

Studierna i litteraturstudien är genomförda i flera olika länder. Det gemensamma är 

att alla studier hade ett västerländskt perspektiv. Trots detta så finns det kulturella 

skillnader mellan västerländska länder, vilket kan ha medfört att vårdpersonal 

uttrycker olika erfarenheter av att vårda personer med annan kulturell bakgrund 

beroende på vilket land de bor i. Dessutom så är vårdens organisation och system 

olika i varje land vilket kunde påverka vårdpersonalens förutsättningar i att bemöta 

personer med annan kulturell bakgrund som i sin tur påverkade deras erfarenheter. 

 

I litteraturstudiens resultat har författarna använt begreppet vårdpersonal 

definierade som personer som arbetar inom hälso- och sjukvård som kan komma i 

kontakt med personer med annan kulturell bakgrund, vilket kunde innebära många 

yrkeskategorier exempelvis sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, barnmorskor, 

ambulanssjukvårdare och studenter. De olika yrkeskategorierna som ingår i 

begreppet vårdpersonal skulle kunna ha olika erfarenheter i sig utav att vårda 

personer med annan kulturell bakgrund, men författarna valde ändå att samla alla 

yrkeskategorier i ett begrepp för att yrkeskategorierna ändå är samlade runt 

patienten och arbetar tillsammans.  

 

Studierna som användes i resultatet var inte bara utförda i verksamhetsområden där 

den grundutbildade sjuksköterskan kan arbeta utan även inom olika 

specialistområden, detta relaterat till att författarna inte kunnat hitta studier där 

enbart grundutbildade sjuksköterskors erfarenheter tas upp. Detta har författarna 

motiverat med att olika verksamhetsområden inte skulle påverka resultatet negativt 

utan tvärtom, att visa på fler erfarenheter och fler problem som vårdpersonal ställs 

inför vid vård av personer med annan kulturell bakgrund och då även visa hur 

vårdpersonal kunnat bemöta och hantera sådant. 
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Att de studier som är med i resultatet kommer ifrån olika vårdformer där 

sjuksköterskan arbetar så som vård på avdelningar, akutsjukvården, hemsjukvården 

och barnsjukvården mm. Detta ser författarna som en styrka i studien, eftersom att 

vårdpersonalen då beskrev hur det var att vårda personer med annan kulturell 

bakgrund genom hela vårdkedjan, och inte bara en del, vilket gör att vårdpersonalen 

får mer att beskriva om i studien, exempelvis hur man bemöter och hanterar i olika 

situationer. 

 

FORSKNINGSETISK DISKUSSION 

Fem av de åtta studierna som ingick i litteraturstudien var etiskt godkända. Två av de 

tre studier där författarna ej redogjort om de blivit godkänd av någon etisk kommitté 

hade på andra sätt sökt godkännande av deltagarna alternativt avdelningschefen på 

de enheter där studierna utförts. Den studie där det ej framgår någon form av etisk 

redogörelse har författarna till litteraturstudien sett att det förts ett etiskt 

resonemang som kunnat tyda på att studiens författare följt etiska reglementen, lagar 

och bestämmelser om att data som samlats från deltagarna blivit hanterade på ett 

etiskt sätt. 

 

Författarna har strävat efter att redovisa resultat och slutsatser på ett neutralt och väl 

genomtänkt sätt samt varit noga med översättningen av studiernas resultat till 

svenska. Oenigheter mellan författarna har blivit diskuterade och de har gemensamt 

försökt komma fram till vad som speglar studiernas resultat. 

 

KONKLUSION 

Vårdpersonals erfarenheter av att vårda personer med annan kulturell bakgrund är 

nu ett aktuellt ämne i och med större migration relaterat till den kaotiska situationen 

i världen. Sannolikheten för vårdpersonal att möta personer med annan kulturell 

bakgrund ökar. Litteraturstudiens resultat visar att vid mötet med personer med 

annan kulturell bakgrund så fanns det en stor risk att kulturkrockar kunde uppstå. En 

större del av vårdpersonalen hade sen tidigare ingen utbildning i transkulturellt 

vårdande och saknade kunskap eller förståelse för att möta personer med annan 

kulturell bakgrund. Vårdpersonal uttryckte en önskan om att få en utbildning inom 

ämnet. Språkliga svårigheter innebar ett stort problem för vårdpersonal vid vård av 
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personer med annan kulturell bakgrund. Tolkarna löste inte alla språkliga svårigheter 

och vid tillfällen medförde andra svårigheter. Anhöriga som tolkar bör undvikas. 

Osäkerheten i att bemöta personer med annan kulturell bakgrund beror på okunskap 

av andra kulturer. Det ställs krav på vårdpersonalen att vara medvetna om kulturella 

skillnader som kan påverka behandling och vård, att samtala med personen med 

annan kulturell bakgrund för att veta hur denne tycker och tänker och då vara flexibla 

för att kunna ge så bra behandling som möjligt i samråd med personen med annan 

kulturell bakgrund. Med ökad kulturkunskap så följde ökad förståelse för personer 

med annan kulturell bakgrund och då också en vilja att som vårdpersonal utföra den 

vård som då önskas utav personer med annan kulturell bakgrund som vårdas. Utifrån 

Leiningers omvårdnadsteori måste vårdpersonal själva aktivt söka sig kulturkunskap 

för att på ett bättre sätt kunna vårda personer med annan kulturell bakgrund, och 

även att arbetsgivaren möjliggör utbildning för att vårdpersonalen ska kunna öka sin 

kulturkompetens och därav öka möjligheten att ge en mer personcentrerad vård. 

 

Då detta ämne inte har forskats på så mycket och är väldigt aktuell idag föreslås 

vidare forskning i ämnet. Då kanske med fokus på vilka skillnader som kan uppstå i 

upplevelsen av vård utförd av vårdpersonal som har utbildning i transkulturell vård 

och med vårdpersonal som saknar utbildning inom detta, både vårdarperspektiv och 

patientperspektiv kan vara önskvärt.  
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BILAGA 1 – Söktabell 

 

Datum Databas Filter Sökord Antal Urval 
1 

Urval 
2  

Urval 
3 

151110 Cinahl -English 
-Swedish 
-Peer-
reviewed 
-Research 
Article 
-Evidence-
Based 
Practice 
-
Qualitative 
-Human 

nurs*AND migrant OR 
immigrant OR asylum-
seeker* OR multicultural 
famil* OR culturally 
diverse patient* OR 
different culturally 
bakground* OR minority 
ethnic patient* OR 
refugee* OR transcultural 
caring relationships 

139 7 0  

151110 PubMed Abstract 
Human 

Migrants OR Immigrants 
OR asylum-seeker* OR 
multicultural famil* OR 
culturally diverse patient* 
OR different culturally 
bakground* OR minority 
ethnic patient* OR ethnic 
minority patient* OR 
refugee* OR transcultural 
caring relationships AND 
Nurs* 

577 24 3 1 

151110 Scopus English 
Swedish 
Peer-
reviewed 
Article 
Review 

experience AND nurs* 
AND Emergency care AND 
migrant OR immigrant OR 
asylum-seeker* OR 
multicultural famil* OR 
culturally diverse patient* 
OR different culturally 
bakground* OR minority 
ethnic patient* OR 
refugee* OR transcultural 
caring relationships 

35 9 0  

Frisökning   Manuell sökning av 
referenslistor. 

  8 7 

Summa     40 11 8 



 

 

BILAGA 2 – Artikelöversikt 

Författare, 

År, Land 
Titel Syfte Metod 

Antal deltagare 

Etisk reflektion 
Resultat Kvalitet 

Boi, S. 

2000 

England 

Nurses’ 

experiences in 

caring for patients 

from different 

cultural 

backgrounds 

Att undersöka och 

analysera 

sjuksköterskors 

erfarenheter I vården 

utav personer med 

annan kulturell 

bakgrund och belysa 

problem. 

Kvalitativ studie. 

Fokusgruppsintervj

uer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Femton deltagare blev tillfrågade, 7 

deltog. Dessa var legitimerade 

sjuksköterskor på en kirurgisk 

avdelning. 

Ålder och kön på deltagarna delges 

ej.  

 

Författaren har bett om tillstånd att 

utföra studien av avdelningschefen, 

men inte redovisat om hon sökt 

tillstånd av etisk kommitté 

Sjuksköterskor upplever 

problem relaterat till 

kommunikation, kulturkrockar 

samt problem eller avsaknad i 

utbildning av transkulturell 

vård.  

Medel 

Cioffi, J, 

2005 

Australia 

Nurses’ 

experiences of 

caring for culturally 

diverse patients in 

an acute care 

setting 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda vuxna personer 

med annan kulturell 

bakgrund på 

medicinsk och 

akutkirurgisk 

avdelning. 

Kvalitativ studie 

Öppna individuella 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Tio registrerade sjuksköterskor med 

minst fem års erfarenhet av yrket. 

Arbetat med personer med annan 

kulturell bakgrund och jobbat på 

kirurg- eller medicinavdelning. 

Ålder och kön på deltagarna delges 

ej. 

 

Etiskt godkänd. 

 

Sjuksköterskor beskriver olika 

sätt de inhämtar kunskap om 

transkulturellt vårdande samt 

förhållningssätt till patienter 

med annan kulturell bakgrund 

samt hur man kan involvera 

anhöriga i vården. 

Sjuksköterskor beskriver även 

problem som kommunikation 

och problem att arbeta med 

tolkar. 

Hög 



 

 

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Antal deltagare 

Etisk reflektion 

Resultat Kvalitet 

Debesay, J., 

Harsløf, I., 

Rechel, B. & 

Vike, H. 

2015 

Norway 

Facing diversity 

under institutional 

constraints: 

challenging 

situation for 

community nurses 

when providing 

care to ethnic 

minority patients  

Att förstå 

akutsjuksköterskors 

erfarenheter vid vård 

av spansktalande 

patienter 

Kvalitativ 

Semistrukturerad 

intervju 

Fenomenologisk 

Tematisk analys 

 

Nitton deltagare 

Alla är distriktsköterskor 

Män: 2. 

Kvinnor: 17. 

Ålder 20-60 år. 

 

Etiskt godkänd av Norwegian social 

science data service 

Studien beskriver 

sjuksköterskors utmaningar 

till att utföra viss typ av vård 

relaterat till andra kulturer 

och religioner. Sjuksköterskor 

beskriver hur vården och 

religiösa övertygelser kan 

skapa problem. 

Sjuksköterskorna beskriver 

försök till samtal om döden 

med personer med annan 

kulturell bakgrund.  

Hög 

Hendson, L., 

Reis, M. & 

Nicholas, D. 

2015 

Canada 

Health care 

providers’ 

perspective of 

providing culturally 

competent care in 

the NICU 

Att undersöka 

vårdpersonals 

erfarenheter av att 

vårda immigranter på 

neonatal 

intensivvårdsavdelnin

g 

Kvalitativ studie. 

Grundad teori. 

Line-by-line 

transcript analysis. 

Semistrukturerad 

intervju. 

Deltagarna rekryterades genom e-

post och affischer på en neonatal 

intensivvårdsavdelning.  

Män: 5. 

Kvinnor: 53. 

Totalt: 58. 

Ålder: 18-65. 

 

Etiskt godkänd av University 

research ethics board 

Vårdpersonal upplever att 

vården på neonatal 

intensivavdelningar av 

personer med annan kulturell 

bakgrund påverkas mycket av 

kulturella, religiösa och 

etniska skillnader.  

Medel 

  



 

 

Författare, 

År, Land 
Titel Syfte Metod 

Antal deltagare 

Etisk reflektion 
Resultat 

Kvalite

t 

Jones, S. 

2008 

USA 

Emergency 

nurses’ caring 

experiences 

with mexican 

american 

patients 

Att förstå 

akutsjukskötersk

ors erfarenheter 

vid vård av 

spansktalande 

patienter 

Kvalitativ studie. 

Tematisk analys. 

Intervjustudier med 

öppna frågor 

Intervjuerna skedde 

senast två veckor efter 

vårdtillfället 

 

Fem deltagare av 

ospecificerat kön. 

Alla deltagare skulle vara av 

europeiskt ursprung och vara 

utbildade sjuksköterskor med 

minst 1 års erfarenhet av 

akutsjukvård. 

Ålder: 27-52. 

 

Författarna beskriver inget 

etiskt godkännande 

Vårdpersonal beskriver att 

språkbarriären är ett 

problem och att 

vårdkontinuiteten är 

bristfällig med papperslösa 

immigranter samt att 

personalen saknar 

kulturkompetens vilket 

innebar att de kände sig 

obekväma. 

Medel 

Nielsen, B. & 

Birkelund, 

R. 

2009 

Denmark 

Minority ethnic 

patients in the 

Danish 

healthcare 

system – a 

qualitative study 

of nurses’ 

experiences 

when meeting 

minority ethnic 

patients 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

patienter från 

etniska 

minoriteter. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer och 

observationer. 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

Endast intervjudata 

användes till resultatet. 

Fyra sjuksköterskor med 

dansk bakgrund som jobbade 

på vårdavdelningar. Minst 

femårig erfarenhet av att 

jobba med yrket. 

Samtliga deltagare i studien 

var kvinnor. 

Ålder: 40-55. 

 

Författarna har ej redovisat 

att de sökt godkännande hos 

nån etisk kommitté. 

Deltagarna har läst och skrivit 

på ett godkännade. 

Sjuksköterskor beskriver 

en frustration av vårda 

personer med annan 

kulturell bakgrund som 

inte förstår språket samt 

tvetydigheten i 

användningen av tolkar. 

Sjuksköterskor beskriver 

även kulturella skillnader 

som kan vara frustrerande 

att stöta på.  

Medel 

  



 

 

Författare, 

År, Land 
Titel Syfte Metod 

Antal deltagare 

Etisk reflektion 
Resultat Kvalitet 

Nkulu 

Kalengayi, 

F.K.,  

Hurtig A-K & 

Ahlberg B.M. 

2012 

Sweden 

”It is a challenge 

to do it the right 

way”: an 

interpretive 

description of 

caregivers’ 

experiences in 

caring for migrant 

patients in 

Northern Sweden 

 

Att undersöka 

vårdpersonals 

perspektiv och 

erfarenheter av att 

vårda migranter i 

norra Sverige för att 

förstå svårigheter 

som de kan stöta 

på. 

Kvalitativ studie. 

Tematisk analys. 

Deltagande 

observationer och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Endast 

intervjudata 

användes till 

resultatet. 

Författarna bjöd in 

deltagarna via e-post. 

Sex deltagare jobbade 

på sjukhus, två på 

vårdcentral och två hos 

landstinget. 

Män: 5 

Kvinnor: 5 

Totalt: 10 deltagare 

Ålder delges ej. 

 

Etiskt godkänd av en 

regional kommitté 

Vårdpersonalen beskriver 

olikheter mellan personer med 

annan kulturell bakgrund samt 

skillnaden i den tidigare 

utbildningen dessa personer kan 

ha vilket i sin tur kan påverka 

vården. Vårdpersonalen beskriver 

också hur könsskillnader och 

religiös övertygelse kan påverka 

vården. Vårdpersonalen beskriver 

även egna problem diskriminering 

samt egna stereotyper. 

Vårdpersonalen beskriver att det 

finns en språkbarriär men även 

barriärer i vårdens organisation 

och system som kan påverka 

vilket sätt personer med annan 

kulturell bakgrund söker vård.  

Hög 

  



 

 

Författare, 

År, Land 
Titel Syfte Metod 

Antal deltagare 

Etisk reflektion 
Resultat Kvalitet 

Suurmond, 

J., 

Seeleman, 

C., 

Rupp, I., 

Goosen, S. 

& 

Stronks, K. 

2010 

Netherlands 

Cultural 

competence 

among nurse 

practitioners 

working with 

asylum seekers  

 

Att undersöka den 

kulturella 

kompetensen som 

avancerade 

specialistsjuksköters

kor bedömer vara 

nödvändiga vid vård 

av asylsökande 

Mixad 

Kvantitativ/Kvalitat

iv. 

Framework 

analysis. 

Enkäter. 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer. 

Logical framework 

aproach. 

Endast 

intervjudata 

användes till 

resultatet. 

Vårdpersonal på 

asylboende i 

Nederländerna. En 

koordinator per 

asylboende tillfrågade 

om detagande. 

Enkät: 89 

Intervjuer: 36 (i 

grupper från 2-9 

personer/grupp) 

Ålder delges ej. 

 

Etisk godkänd. 

 

 

Sjuksköterskor hade fått viss form 

utav utbildning i transkulturell 

vård. Sjuksköterskor ansåg det 

viktigt att ha kunskap om politisk 

och humanitär situation i världen 

samt avvikande epidemiologi och 

kunskap om effekterna av att vara 

flykting samt kunskap om de 

juridiska rätt- och skyldigheter 

migranter har. Sjuksköterskor 

beskvrev även hur man kunde 

vinna förtroende hos personer 

med annan kulturell bakgrund. 

Sjuksköterskor beskriver hur de 

hanterar och bemöter personer 

med annan kulturell bakgrund 

samt hur man kan öka sin 

kulturella kompetens.  

Medel 

 


