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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Människor som flyttar över landsgränser ökar allt mer, varpå en blandning av olika etniciteter 

och kulturer sker. Personer med annan kulturell bakgrund har visat sig ha sämre hälsa och 

sämre självskattad hälsa än den genomsnittliga svenska befolkningen. Det gör att antalet som 

söker vård ökar. Denna patientgrupp drabbas oftare av psykisk ohälsa på grund av oroligheter 

i hemlandet, som ett resultat av migrationen samt på grund av socioekonomiska förhållanden. 

För att åstadkomma en god omvårdnad trots kulturella skillnader finns lagar och förordningar 

som sjuksköterskor bör följa. Den transkulturella omvårdnaden innebär att ta hänsyn till 

patientens kulturella behov. Det har dock visat sig att den utbildning sjuksköterskor får i 

ämnet är bristfällig.  

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar omvårdnadssituationen på sjukhus mellan 

sjuksköterska och patient med olika kulturella bakgrunder.  

Metod  

Globaliseringen världen över medför att olika kulturer oftare möts i omvårdnadssituationer, 

vilket även bidrar till att mer forskning kring ämnet utförs. För att studera ämnet och få en 

överblick över kunskapsläget, med ett brett och globalt perspektiv, valdes att utföra en 

forskningsöversikt. 19 stycken vetenskapliga artiklar valdes ut, lästes och granskades kritiskt 

av båda författarna. Artiklarna begränsades till att vara originalartiklar, publicerade under de 

tio senaste åren, skrivna på engelska eller svenska samt ha en hög vetenskaplig kvalitet. De 

skulle även ha fått ett etiskt godkännande eller ha gjort noggranna etiska överväganden.  

Resultat 

Erfarenhet från andra kulturer, intresse av att vilja lära sig och förstå sig på olikheter, kulturell 

nyfikenhet, en positiv grundinställning samt ens förmåga att kunna tillämpa strategier i 

interkulturell kommunikationskompetens, kan ses som möjligheter i omvårdnadssituationen. 

Hur sjuksköterskan var som person kan ses både som en möjlighet eller ett hinder beroende på 

hennes grad av att vara empatisk, öppen, positiv och flexibel eller om det snarare går att 

urskilja rasistiska undertoner i hennes värderingar. Andra tänkbara hinder i 

omvårdnadssituationen var sjuksköterskors bristande kulturella kompetens, deras 

etnocentriska synsätt, fördomar och användandet av stereotyper.  

Slutsats 

Att patienter beter sig olika, beror på att varje människa är unik samt att varje kultur och 

religion har sina egna normer och förhållningssätt. Kunskaper kring individuella och 

kulturella skillnader behövs för att kunna utföra en transkulturell omvårdnad. Mer utbildning 

och resurser krävs för att kunna bemöta patienternas individuella behov, då 

sjuksköterskeutbildningen inte hängt med i globaliseringen. Grundinställningen och 

egenskaperna hos sjuksköterskan är betydande för ett lyckat omvårdnadsmöte. Egenskaper 

som krävs för att vara en bra sjuksköterska är svåra att lära ut. Personliga intervjuer vid 

intagning till sjuksköterskeutbildningen kan vara en lösning. 

Nyckelord: Kommunikation, Kultur, Omvårdnad, Sjuksköterskeutbildning, Transkulturell 

omvårdnad. 
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INLEDNING 

Vi är alla världsmedborgare i dagens globaliserade samhälle där fler och fler kulturer blandas. 

Personer från en icke-västerländsk, kollektivistisk kultur flyttar till den mer individualistiska, 

västerländska kulturen. Ett ”vi-medvetande” med en kollektiv identitet, gruppsolidaritet och 

känslomässigt beroende blandas med ett ”jag-medvetande” som karaktäriseras av autonomi 

och eget initiativ (Hanssen, 2007). I takt med globaliseringen ses en ökad invandring till 

Sverige, vilket blir ett alltmer mångkulturellt land (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2011). 

Samhällen byggs upp av många olika kulturella grupper som försöker skapa ett gemensamt 

liv med varandra. Varje grupp eller individ försöker samtidigt behålla en del av sin 

ursprungliga identitet (Björngren Cuadra, 2010).  

BAKGRUND  

Invandringen till Sverige 

Sedan efterkrigstiden började invandringen till Sverige att öka. År 1960 utgjorde andelen 

invandrare fyra procent av befolkningen för att sedan i början på 2000-talet motsvara 12 

procent av befolkningen, eller drygt en miljon personer (Ekberg, 2007). Från krigsslutet och 

fram till 1970-talet sågs en expandering inom den svenska industrin. Då inhemsk arbetskraft 

ej fanns i tillräckligt stor utsträckning sågs en ökning av arbetskraftsinvandring, samt även till 

viss del en flyktinginvandring. Senare tids invandring har skett framför allt på grund av 

oroligheter runt om i världen, vilket har medfört att flyktinginvandringen ökat från 1970-talet 

och fram till idag (Gustafsson, Hammarstedt & Zheng, 2004).  

 

I och med att invandringen ökar kommer även antalet utomlandsfödda som söker vård att öka. 

Sjukvården i Sverige genomgår en förändring där patientgruppen blir allt mer oenhetlig, detta 

gällande bakgrund, kultur, etnicitet och tidigare vårderfarenheter. Det sker därför allt fler 

möten mellan sjuksköterska och patient med olika kulturella bakgrunder (Bäärnhielm, 2007; 

Hanssen, 2007). Individer uppvuxna i ett annat land som invandrat till Sverige, kan vara vana 

vid ett annat sjukvårdssystem än det svenska. Vårdgivare får inte ta förgivet och tro att 

patienter ska ha kännedom om hur den svenska sjukvården går till (Bäärnhielm, 2007). 

Hälsa hos utlandsfödda i Sverige 

Socialstyrelsens senaste folkhälsorapporter (2005a, 2009) visade på att icke svenskfödda 

personer som invandrat till Sverige hade sämre hälsa än vad genomsnittliga svenskfödda 

personer hade. Tidigare och liknande undersökningar visade på resultat där samma slutsats 

kunde dras (Björngren Cuadra, 2010).   

 

I folkhälsorapporten från 2009 (Socialstyrelsen, 2009) samt i resultatet från en svensk studie 

(Saraiva Leãão, Sundquist, Johansson & Sundquist, 2009) visade det sig att migranter 

skattade sin hälsa sämre än resten av den svenska befolkningen. Bidragande faktorer till det 

var bland annat diskriminering och social utsatthet (Socialstyrelsen, 2009). En ytterligare 

faktor som påverkade självskattningen av hälsa var ålder vid migrering. Ju äldre personen var 

vid migrering, desto sämre skattades hälsan. Även de som levt mindre än 15 år i Sverige 

visade på en självskattning med ökad ohälsa. Oavsett invandrargrupp och antal år boende i 

Sverige var den självskattade hälsan dock sämre än referensgruppen i studien, vilken bestod 

av svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige (Saraiva Leãão et al., 2009).  
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Sjukdomstillstånd hos utlandsfödda  

Det finns olika faktorer som påverkar människors hälsa, dessa kallas bestämningsfaktorer och 

innefattar bland annat migration, minoritetsstatus, miljö, socioekonomiska och individuella 

förhållanden (Björngren Cuadra, 2010). Hos migranter ses ofta ohälsa i form av psykiska 

problem, vilka är de sjukdomstillstånd där tydligast skillnad kan ses mellan den 

genomsnittliga svenska befolkningen och migranter. Den psykiska ohälsan kan ofta härledas 

till posttraumatisk stress från trauma eller krig i hemlandet, ovisshet gällande 

uppehållstillstånd, samt den oro och stress migrationen i sig medför (Björngren Cuadra, 2010; 

Bäärnhielm, 2007; Socialstyrelsen, 2009). 

 

En studie (Hjern, Wicks & Dalman, 2004) har visat på att första och andra generationens 

invandrare i ett flertal etniska grupper löper högre risk att drabbas av schizofreni samt andra 

psykossjukdomar i jämförelse med den genomsnittliga svenska befolkningen. När risken att 

drabbas av schizofreni och andra psykoser justerades efter socioekonomiska faktorer och 

sociala motgångar minskade skillnaden mellan den svenska genomsnittliga befolkningen och 

invandrare avsevärt. Detta kunde främst ses bland ickeeuropéer där de socioekonomiska 

faktorerna spelade stor roll. Liknande resultat styrks av Tinghög, Al-Saffar, Carstensen och 

Nordenfelt (2009) som studerat mental ohälsa hos finnländare, irakier och iranier som 

invandrat till Sverige. Att risken kunde ses i olika etniska grupper, samt att faktorer relaterade 

till sociala motgångar hade stor inverkan, pekar på att det nya samhället spelar en större roll 

för att förklara sjuklighet än faktorer från hemlandet. 

 

Av stor betydelse är dock även vilket ursprungsland en individ har samt dennes tidigare 

levnadsvanor. Hjärt- kärlsjukdomar, cancer, diabetes och arbetsrelaterad ohälsa är andra 

vanliga diagnoser som ofta ses hos invandrare (Björngren Cuadra, 2010). Dessutom visade 

det sig att grupper med annan etnisk bakgrund hade högre risk att drabbas av sjukdom och 

förtida död samt funktionshinder med betydligt högre sjuklighet och dödlighet än resten av 

befolkningen (Kim-Godwin, Clarke & Barton, 2001). 

Kultur 

Begreppet kultur är ett svårdefinierat och vitt begrepp som innefattar många olika faktorer 

beroende på vilket sammanhang de används i (Angel & Hjern, 2004; Hanssen, 2007; 

Williamson & Harrison, 2010). Kultur är mer än olika språk och traditioner, det är även en 

process som människor skapar i sina dagliga liv genom möten med andra. Kultur är något en 

grupp människor delar och överför från generation till generation, vilket innefattar regler, 

symboler och värden. Personer med annan etisk bakgrund anpassar sig ofta efter kulturen i det 

nya landet, samtidigt som de behåller delar av sin egna (Angel & Hjern, 2004; Björngren 

Cuadra, 2010; Hanssen, 2007). Det finns två huvudsakliga sätt att definiera kultur på i 

omvårdnadslitteraturen. Dels genom att fokusera på kognitiva aspekter av kultur, vilket berör 

normer och värderingar. Detta sätt tenderar dock att ge allmän information gällande olika 

etniska grupper utan att beakta övriga faktorer som kan inverka på individen, såsom 

socioekonomisk status eller utbildningsnivå. Det andra sättet att definiera kultur på är bredare 

och innehåller en strukturell ram som fokuserar på individens sociala position och hur detta 

har påverkat hennes hälsa och välbefinnande (Williamson & Harrison, 2010). 

 

I omvårdnadssituationen är det viktigt för sjuksköterskan att vara uppmärksam på att patienter 

inte kommer från en kultur, utan från ett land eller en stad med värderingar, religioner och 

handlingar som kan skilja sig åt. Då kultur är ett brett begrepp bör uttrycket att en ”patient 
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kommer från en kultur” därför inte användas (Björngren Cuadra, 2010). Fokus bör inte enbart 

läggas på den kultur patienten kommer ifrån eller vilken religion hon har, utan hänsyn måste 

även tas till individuella skillnader och personliga behov då varje människa är unik (Hanssen, 

2007). 

Kultur och hälsa 

I de alltmer mångkulturella samhällena måste sjuksköterskor vara förberedda på att kunna ge 

kulturellt anpassad vård till varje patient, oavsett bakgrund. För att kunna bedriva denna vård 

måste de förstå specifika faktorer som influerar personens syn på hälsa och sjukdom 

(Newman Giger & Davidhizar, 2008). Kultur är aldrig en ensam faktor som påverkar 

människor. En enskild situation kan vara kulturellt betingad men inte enbart ses som ett 

resultat av en kultur. Sociala och ekonomiska faktorer spelar sannolikt en större roll än 

kulturella faktorer i olika situationer som uppstår (Björngren Cuadra, 2010).  

 

Kultur och hälsa har dock, enligt forskning, visat sig ha ett tydligt samband (Cuypers, 

Krokstad, Lingaas Holmen, Skjei Knudtsen, Bygren & Holmen, 2011; Flowers, 2004; 

Wilkinson, Waters, Bygren, & Tarlov, 2007). Personer som deltagit i fler kulturella 

aktiviteter, så som teater, museibesök, konserter eller deltagit i föreningar, skattade sin hälsa 

bättre än de som ej deltagit. Delaktighet i kulturella sammanhang förknippas med god 

självupplevd hälsa, tillfredställelse med livet, mindre ångest samt lägre grad av depression hos 

både män och kvinnor (Cuypers et al., 2011).  

 

Olika variabler påverkar synen på hälsa, däribland ses kultur som en av de mest inflytelserika 

(Flowers, 2004). Mellan olika kulturer varierar dessutom föreställningar om vad som orsakar 

sjukdom samt synen på hälsa (Abdulrahim & Ajrouch, 2010; Angel & Hjern, 2004). Inom 

den västerländska kulturen hittas orsaken ofta i den vetenskapliga biomedicinen samt i 

individens livsstil och miljö. I den icke-västerländska kulturen finns orsaken däremot oftare i 

andra människors handlande eller i förklaringsmodeller som skiljer sig från ett vetenskapligt 

biomedicinskt perspektiv, som ändå uppfyller människors behov av mening och sammanhang 

(Angel & Hjern, 2004). I många kulturer spelar religionen en viktig roll. De fem stora 

världsreligionerna har alla olika traditioner, ceremonier och riter. I den arab-muslimska 

kulturen exempelvis ses hälsa och ohälsa som ett resultat av Guds handlande. I en studie som 

Abdulrahim och Ajrouch (2010) gjort, tackar de arab-muslimska deltagarna Gud under 

studiens intervjuer för deras goda hälsa. 

Kulturella skillnader 

Det finns en hel del handlingar, kroppsspråk och gester som har olika betydelse beroende på 

vilken bakgrund patienten har (Olsson, 2007). För att kunna tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov bör sjuksköterskan ha kännedom om att skillnader, såväl som likheter, 

förekommer mellan olika religioner och kulturer (Olsson, 2007; Papadopoulos & Lees, 2001). 

Även matvanor, traditioner och regler gällande kosten kan variera. Specifika religiösa regler 

kan exempelvis röra sig om slakt eller förbud mot vissa typer av kött (Olsson, 2007).  

 

Inom västvärlden kan det verka självklart att skaka hand med en patient medan det bland 

muslimer är vanligare att hälsa genom att lägga handen på hjärtat och böja huvudet, vilket 

görs för att visa respekt gentemot den andra personen (Olsson, 2007). En individs 

integritetszon och förhållande till sin kropp kan tyckas vara mer strikt inom vissa icke-

västerländska kulturer där det anses vara olämpligt att visa sin kropp för främmande 
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människor. Många kvinnor visar inte håret för andra män än sin make då det är en del av 

hennes sexualitet (Newman Giger & Davidhizar, 2008).  

 

Hur samtalsavstånd och samtalston uppfattas kan också variera mellan olika kulturer. 

Patienter med annan etnisk bakgrund kan uppleva att sjuksköterskan håller avstånd eller 

pratar milt (Hanssen, 2007; Olsson, 2007). I Sverige anses det bra att vara en god lyssnare 

medan det från andra länder anses bättre att vara en god talare (Olsson, 2007). Hur patienter 

förhåller sig till smärta inom den västerländska kulturen är ofta att inte skrika och vara 

högljudda medan det i många andra kulturer anses normalt. När dessa skilda förhållningssätt 

möts i en omvårdnadssituation kan kulturkrockar ske (Hanssen, 2007; Olsson, 2007). 

 

Hanssen (2007) beskriver att familjen har en annan roll och mening i de samhällen och 

kulturer som är kollektivistiska, till skillnad från de individualistiska kulturerna. Inom de 

kollektivistiska kulturerna råder starka band mellan individen och familjen då de är 

känslomässigt nära knutna till och beroende av varandra. Individen skyddas av familjen så 

länge lojalitet visas och hon lever upp till de förväntningar som ställs. Samvaron med familjen 

utgör en del av känslan av att vara en fullvärdig människa. Hur många av en patients 

familjemedlemmar som kommer på besök åt gången skiljer sig därför åt. Det anses, enligt 

Olsson (2007), vanligare inom den västerländska kulturen att få sina besök mer utspridda än 

att många anhöriga kommer samtidigt.  

Kommunikation 

I alla samarbeten och givande möten, såväl inom vården som utanför, är kommunikation och 

samtal en viktig faktor – något som kan ses som en kärna inom vården och är nödvändigt för 

att kunna samarbeta och tillfredställa patienters behov. Både det verbala språket och 

kroppsspråket innefattas i kommunikationen. Att använda kroppsspråk som ett komplement 

till talet samt att hålla ögonkontakt med patienten kan förtydliga ett budskap ytterligare. 

Användningen av kroppsspråk skiljer sig mellan kulturer och länder (Enqvist, 2007). I vissa 

kulturer används kroppsspråket sparsamt, medan det i andra gestikuleras mer. Hur mycket 

som är socialt accepterat skiljer sig mellan kulturer (Hanssen, 2007). Utan en fungerande 

kommunikation där tankar och känslor förmedlas kan patienter känna att ett riktigt möte inte 

uppstår (Bäärnhielm, 2007).  

 

Vårdgivare som har mer än tre månaders erfarenhet från en annan kultur, i detta fall boende 

utanför USA längre än tre månader, hade en högre interkulturell kommunikationskompetens 

än vårdgivare som saknade denna erfarenhet. Empati kan ses som en av de primära faktorerna 

inom interkulturell kommunikationskompetens som används inom hälso- och sjukvården. 

Vårdgivare som har en förmåga att lyssna på patienten och sätta sig in i hennes situation är 

effektiva, ändamålsenliga och skickliga när det gäller att kommunicera mellan olika kulturer. 

En av anledningarna till att empati är en viktig del inom omvårdnad är att patienterna ofta 

befinner sig i en sårbar och utsatt situation i sitt liv när de söker vård. Ett möte med vården 

kan vara en stressande och orolig situation för personen i fråga (Gibson & Zhong, 2005).  

Tolksamtal 

En tolk behövs då människor inte kan kommunicera med varandra på grund av att de inte talar 

samma språk. Behovet av en tolk är ömsesidigt mellan patient och sjuksköterska, både för att 

förstå och för att göra sig förstådd. Kontakttolkar är de tolkar som anlitas i vårdsammanhang 

där de tolkar mellan två eller flera människor, till och från båda språken. Kan en tolk inte 
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delta under omvårdnadssituationen kan de anlitas att delta över telefon, en så kallad 

telefontolk. En tolk utbildas i bland annat etik, tolkningsteknik och sjukvård. Då det inte alltid 

är önskvärt att en tredje part är delaktig i ett samtal inom sjukvården ska tolken förhålla sig 

neutralt, inte bestämma vad som är tillåtet att säga eller uttala sig i sakfrågor. Alla tolkar har 

tystnadsplikt och får inte föra vidare sin kunskap om patienten till andra (Entrena, 2007).  

 

Att använda sig av tolkar är däremot en kostnad för sjukhuset. Genom att undvika 

användandet av dem och istället förlita sig på familjemedlemmar som tolkar, går det på kort 

sikt att spara in pengar. Studier har dock visat att användandet av professionella tolktjänster 

kan reducera sjukhuskostnader på längre sikt då kostnaderna måste sättas i relation till den 

frustration som uppkommer vid en otillräcklig kommunikation samt vad användandet av en 

icke-professionell tolk innebär. När användandet av tolk gjordes mer frekvent ökade 

patienternas tillfredsställelse med vården och återbesöken till akuten minskade (Jacobs, 

Sadowski & Rathouz, 2007). 

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige  

Duffy (2001) hävdade att utbildningen av sjuksköterskor inte levde upp till de krav som det 

globaliserade samhället kräver. Författaren menade vidare att det fanns ett behov av att 

förändra utbildningen från det traditionella synsätt som utlärningen var baserad på, till en 

nyare form av utbildning där förändring sker i takt med samhällets utveckling. 

 

År 2006 besökte en av FN:s professorer Sverige för att se hur den svenska regeringen tog sig 

an frågor om strävan efter att erbjuda alla svenska medborgare rätten till bästa tänkbara hälsa. 

Det framkom utifrån detta besök att livsstandard, hälsostatus och livskvaliteten i Sverige var 

bland de högsta i världen. Däremot kritiserades hälso- och sjukvårdspersonalens 

kunskapsnivå om de mänskliga rättigheterna. Ofta är det vårdgivare som kan se effekter av 

diskriminering eller eventuellt våld mot olika etniska grupper. Det är därför viktigt att 

vårdgivare kan upptäcka detta och rapportera om en eventuell diskriminering har skett eller 

om rätten till hälsa inte efterföljs. Genom en ökad medvetenhet hos vårdgivare kan en 

upprättelse för de mänskliga rättigheterna skapas (Hunt, 2007).  

 

Utbildning i de mänskliga rättigheterna har inte alltid ingått i kursplanen för utbildning av 

hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Dock lades detta till av regeringen år 2006 i 

Högskoleförordningen (SFS, 1993:100). Detta betyder att de sjuksköterskor som utbildats 

innan år 2006 inte nödvändigtvis behöver ha fått någon utbildning i de mänskliga 

rättigheterna.  

Sjuksköterskans profession 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 2§ (SFS, 1982:763) stadgas hela befolkningens rätt till 

vård på lika villkor. Där nämns även att ”vården skall ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet”. Vidare stadgas i 2a§ att ” vården och 

behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten”. 

 

I sjuksköterskans profession är ett av kompetensområdena att kunna bemöta patienter från 

olika kulturer (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Även i Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005b) ställs krav på mångkulturellt 

kunnande. Det står att sjuksköterskor ska ”tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga”.   
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I sjuksköterskans arbete där omvårdnad ligger i fokus utvecklas en nära kontakt till 

människor. Det går inte att ge ett tydligt arbetssätt att förhålla sig till då möten mellan 

sjuksköterska och patient kommer att variera, eftersom ett flertal etniska grupper och kulturer 

finns blandade i det svenska samhället (Björngren Cuadra, 2010).  

Omvårdnad 

Sjuksköterskans etiska kod, skriven av International Council of Nurses [ICN], har som 

utgångspunkt att vården är universell och att omvårdnaden inte får begränsas av människors 

olika ursprung. I ICN (Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s. 3) står att: 

I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, 

rätten till liv, till värdighet och till att behandlas med respekt. 

Omvårdnaden är därför respektfull och begränsas inte av ålder, hudfärg, 

trosuppfattning, kultur, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell 

läggning, nationalitet, politisk åsikt, etnisk tillhörighet eller social status 

[kursivering tillfogad]. 

 

I Sverige arbetas det utefter en generell, eller universalistisk, modell inom hälso- och 

sjukvården. Den huvudsakliga principen med modellen är likabehandling, där ingen ska 

särbehandlas eller stigmatiseras. Vissa kritiker menar att denna likabehandling gör att 

invandrargrupper uppmärksammats för lite exempelvis inom vården, på grund av att det finns 

för lite kunskap om deras behov. Vad som är tänkt att vara en likabehandling anser därför 

dessa kritiker mer vara diskriminering. Dock har även andra kritiker uttryckt det motsatta; att 

det inom vissa områden riktats för mycket fokus mot dessa grupper, vilket gjort att de pekats 

ut. Det har lett till stigmatisering och generalisering av minoriteter och invandrare (Björngren 

Cuadra, 2010). 

 

Omvårdnad, en disciplin som integreras och genomsyras av kulturell mångfald, utmanas och 

värderas ständigt. Förändringar i befolkningssammansättning kan ses världen över. Denna 

etniska och kulturella blandning av patienter utmanar dagligen sjuksköterskorna i deras 

arbete. Sjuksköterskor måste tillgodose de olika behov patienterna har för att kunna ge en 

högkvalitativ omvårdnad, samtidigt som de står inför en brist av kvalificerad personal för att 

möta dessa behov (Lowe & Archibald, 2009). 

Holistiskt synsätt 

Det holistiska synsättet, att se till hela patientens behov, har varit en viktig del i den svenska 

vården de senaste tre decennierna, sedan utfärdandet av HSL (SFS, 1982:763). Trots detta 

saknades det, enligt Nyström (2002), ett holistiskt synsätt inom omvårdnadsarbetet. Brister i 

det holistiska synsättet framkom från undersökningar på en akutmottagning i Sverige. Där 

sågs istället en pragmatisk och splittrad omvårdnad av patienter och en avsaknad av 

helhetsperspektiv. Avsikten med den svenska hälsolagstiftningen är att vårdpersonal ska se till 

hela patienten som en unik individ med olika behov och önskemål. I studien sågs inga försök 

till eller diskussioner kring att bättre kunna förstå patienternas behov. Varken sjuksköterskor 

eller undersköterskor skattade omvårdnaden av patienter högt. De ville hellre utföra 

medicinska uppgifter och assistera läkarna. En bristande kunskap för omvårdnadens betydelse 

kunde ses då sjuksköterskornas ansträngningar var riktade på de medicinska uppgifterna, 

snarare än till omvårdnaden. Nyström (2002) antog att en mer omhändertagande attityd med 

ett holistiskt synsätt kunde erhållas genom fortsatt utbildning kring exempelvis omvårdnad 

och omvårdnadsforskning.  
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Transkulturell omvårdnad 

Begreppet transkulturell omvårdnad är förhållandevis nytt i omvårdnadslitteraturen (Newman 

Giger & Davidhizar, 2008). I Sverige är kunskapen inom detta område begränsad då intresset 

för transkulturell omvårdnad och kulturell kompetens uppstod relativt nyligen. Begreppet 

härstammar däremot från USA som på 1950-talet såg en ökad invandring, vilket ledde till en 

ökad medvetenhet kring kulturella skillnader. Madeleine Leininger, doktorand inom 

omvårdnad, utvecklade under denna tidsperiod en transkulturell omvårdnadsteori. Kärnan i 

teorin är att sjuksköterskan måste se till varje individs specifika behov och besitta kunskap om 

kulturella skillnader för att kunna ge en god omvårdnad till patienter med annan kulturell 

bakgrund än hennes egna (Leininger, 1996).  

 

Kulturell kompetens definieras enligt en australiensisk studie som en kongruent uppsättning 

av beteenden, attityder och riktliner som möts bland yrkesversamma och möjliggör dem till 

att arbeta effektivt i tvärkulturella situationer (Chenowethm, Jeon, Goff & Burke, 2006). 

Kulturell kompetens ur ett svenskt perspektiv kan ses utifrån olika områden, vilka är: 

sjuksköterskans kulturella medvetenhet, personliga övertygelser och värderingar samt 

kulturell bedömning och kulturell kommunikation (Jirwe, 2008). Andra områden som kan ses 

inom kulturellt kompetent omvårdnad är kulturell känslighet, kulturell kunskap och kulturella 

färdigheter (Kim-Godwin et al., 2001; Papadopoulos & Lees, 2001). Kulturell kompetens och 

transkulturell omvårdnad rör således sjuksköterskans förmåga att i omvårdnadsarbetet kunna 

ta hänsyn till patientens kulturella bakgrund, övertygelse, värderingar och traditioner (Jirwe, 

2008). Kulturellt kompetenta sjuksköterskor kan känna igen sig och förstå sig på den inverkan 

som den egna kulturen och de professionella föreställningarna har på arbetet. Kulturellt 

kompetent omvårdnad kräver att sjuksköterskor är mer accepterande av skillnader och att de 

uppmärksammar de komplicerade frågor som behöver lösas när kulturella missförstånd 

uppstår (Chenowethm et al., 2006). 

 

Sjuksköterskor måste vara lyhörda för patienters kulturellt definierade behov samt bygga upp 

relationer med patienter och utveckla respekt för deras värderingar och sätt att vara. Detta för 

att kunna skydda deras rättigheter kring att få god omvårdnad och undvika tendensen att 

använda stereotyper kring individer från vissa kulturer (Chenowethm et al., 2006).  

 

Den alltmer mångkulturella befolkningen utgör utmaningar för sjuksköterskor att kunna 

utföra en kulturellt kompetent omvårdnad (Flowers, 2004). För att kunna ge en god 

omvårdnad till patienter med olika etniska bakgrunder krävs att sjuksköterskor är kulturellt 

kompetenta (Papadopoulos & Lees, 2001). Eftersom globaliseringen i samhället fortsätter, 

måste vården ses över hur implementeringen av kulturell kompetens till praktiken kan 

underlättas (Lowe & Archibald, 2009). De olika hinder som normalt finns i olika samhällen, 

så som språkskillnader, kulturella konflikter med vårdgivare samt brist på förtroende, måste 

överstigas att för att kunna uppnå en god omvårdnad. Framtidens vård beror på 

hänsynstagande till den ökande befolkningstätheten samt att skapa tjänster som är 

välkomnande för alla typer av människor (Kim-Godwin, et al., 2001).  

 

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport (2008) framgick att utlandsfödda var mindre nöjda med 

det bemötande och den information de fick inom vården samt att de hade lägre förtroende för 

vården än vad svenskfödda hade. Det framkom även att vården en människa får hör ihop med 

hennes utbildningsnivå samt om hon är utlandsfödd.  
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Forskning har visat att kulturellt kompetent omvårdnad kan ge positiva hälsoresultat (Kim-

Godwin et al., 2001). Sjuksköterskor måste få relevanta kunskaper, färdigheter och attityder 

för att kunna leverera kulturellt kompetent omvårdnad som tillgodoser patientens behov och 

förväntningar. De måste lära sig att interagera effektivt med människor för att kunna ge 

kvalitativ vård, trots olika sociala bakgrunder, kulturer, religioner och livsstilspreferenser 

(Chenowethm et al., 2006). Att besitta kunskap om faktorer som påverkar 

omvårdnadssituationen har visat sig vara användbart och av betydelse i omvårdnadsarbetet 

kring patienter med annan etnisk bakgrund samt vid vård av övriga patienter (Jirwe, 2008).  

Problemformulering 

Den ökade invandringen medför att kulturer blandas i samhället och inom vården (SCB, 

2011). Personer med annan etnisk bakgrund har visat sig ha sämre hälsa än den 

genomsnittliga befolkningen i Sverige (Socialstyrelsen, 2005a, 2009) och kan då antas söka 

sjukvård i högre utsträckning. Sjukvården genomgår i takt med invandringen förändringar där 

patientgrupperna blir allt mer kulturellt blandade än tidigare. Detsamma gäller dock inte för 

sjuksköterskeutbildningen som visat sig resultera i bristande kulturell kompetens hos de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna (Duffy, 2001). Sjuksköterskor behöver denna kunskap för 

att kunna bemöta alla patienter på lika villkor, oberoende av deras kulturella bakgrund. I och 

med detta ses en rad problem, varför intresset att studera ämnet finns.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar omvårdnadssituationen på sjukhus mellan 

sjuksköterska och patient med olika kulturella bakgrunder.  

Frågeställningar 

- Vilka möjligheter eller hinder påverkar omvårdnadssituationen och på vilket sätt? 

- Vilka kunskaper krävs från sjuksköterskans sida för att kunna bemöta eventuella 

kulturella skillnader inom omvårdnadssituationen? 

METOD 

Val av metod 

För att studiens syfte skulle uppnås och därmed ge en överblick över kunskapsläget inom det 

valda ämnet valdes forskningsöversikt som metod. Att utföra en forskningsöversikt innebär 

att sammanställa data från tidigare studier kring ämnet genom att utföra systematiska 

sökningar för att finna vetenskapliga artiklar. Därefter granskas artiklarna kritiskt för att sedan 

kunna sammanställa deras resultat (Forsberg & Wengström, 2008). För att kunna genomföra 

en forskningsöversikt var en av förutsättningarna att tillräckligt många studier kring ämnet 

tidigare hade utförts, vilket undersöktes genom ett antal ostrukturerade sökningar i olika 

databaser innan forskningsöversikten påbörjades. 

Urvalskriterier  

De begränsningar som gjordes i urvalsprocessen till forskningsöversikten var att endast 

använda vetenskapliga originalartiklar publicerade de senaste tio åren, det vill säga från år 

2001, då en forskningsöversikt bör belysa aktuell forskning inom området (Forsberg & 

Wengström, 2008). Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt bedömas ha 

en hög vetenskaplig kvalitet i enlighet med bedömningsunderlaget av Berg, Dencker och 
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Skärsäter (1999) och William, Stoltz och Bahtsevani (2006) (se bilaga I). Artiklarna skulle 

även ha fått ett etiskt godkännande eller ha ett noggrant beskrivet etiskt övervägande i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2008).  

 

Vetenskapliga artiklar som berör omvårdnadssituationer mellan sjuksköterska och patient från 

en annan kulturell bakgrund på sjukhus, har valts att inkluderas. I de fall då situationer utanför 

sjukhusets avdelningar är likvärdiga med de situationer som kan uppstå på ett sjukhus, har 

även de artiklarna valts att tas med.  

Databassökning 

Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna PubMed, CINAHL och PsychINFO 

mellan augusti-oktober månad 2011. CHINAL ger en överblick över publicerad forskning 

rörande omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PubMed är en bred databas vilken täcker 

medicinsk, omvårdnads- och odontologiforskning. PsychINFO däremot täcker bland annat 

psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). 

Författarna fann dock ingen ny forskning via sökning i denna databas. 

 

Genom sökning i databaserna PubMed och CINAHL fann författarna rikligt med artiklar. 

Sökning gjordes både utefter fritext och utefter Medical Subject Headings, så kallade MeSH-

termer, i PubMed respektive CINAHL-headings i CINAHL, urvalskriterierna ovan användes. 

Sökorden kombinerades i de båda databaserna med hjälp av den booleska operatorn ”AND” 

för att få ett mer specifikt resultat där samtliga sökord fanns med i de artiklar sökningen gav. 

På följande sätt begränsades och avsmalnades sökningen (Forsberg & Wengström, 2008). De 

MeSH-termer och CINAHL-headings som användes samt antalet träffar de gav, presenteras i 

tabell 1. En del av artiklarna i tabellen återfanns i både PubMed och CINAHL samt vid olika 

sökordskombinationer. Dessa artiklar står endast med i tabellen vid den sökning då de 

påträffades första gången.  

Tabell 1: Databassökning i PubMed och CINAHL 

Sökord Databas 
Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

"Cultural 

Competency"[MeSH] 

AND "Sweden"[MeSH] 

PubMed 23 8 6 4 

"Nurse-Patient 

Relations"[MeSH] AND 

Ethnic Groups 

PubMed 141 17 5 2 

"Cultural 

Diversity"[MeSH Major 

Topic] AND 

"Communication 

Barriers"[MeSH]  

PubMed 157 22 6 3  

MJ"Transcultural 

nursing" AND 

MW"Communication 

barriers" 

CINAHL 13 5 
 

2 
2  

MJ"Transcultural 

nursing” AND 

MW"Culture" AND MW 

"Nurse-patient relations" 

CINAHL 7 4 
 

1 
1 
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Sökord Databas 
Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

"Cultural 

Competency"[Mesh] 

AND Religion 

PubMed 114 11 5 1 

"Cultural" AND 

"Sweden"[Mesh] AND 

"Education, 

Nursing"[MeSH] 

PubMed 17 4 2 2 

"Holistic Nursing"[Mesh] 

AND "Sweden"[Mesh] 
PubMed 13 6 3 1 

"Emigrants and 

Immigrants"[MeSH] 

AND "Communication 

Barriers"[MeSH]  

PubMed 114 16 3 1 

Totalt - 599 93 33 17 

Manuell sökning 

När artiklar hittades vilka belyste området studerades deras referenslista, i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2008), för att finna ytterligare artiklar vilka även de rörde 

problemområdet. Författarna fann även liknande artiklar genom verktyget ”related articles” 

som finns på PubMed. Genom manuell sökning har åtta artiklar granskats och av dessa 

inkluderades två stycken då de var relevanta för studiens syfte.   

Urvalsprocess och databearbetning 

Under databassökningen lästes abstract på de artiklar vars rubriker verkade relevanta i 

förhållande till föreliggande forskningsöversikts syfte. Av de abstract som ansågs intressanta, 

laddades artikeln ner i fulltext i den mån de fanns tillgängliga. De artiklar i fulltext som 

ansågs kunna besvara forskningsöversiktens frågeställningar och syfte valdes ut för en 

noggrannare genomläsning. Majoriteten av artiklarna lästes och bearbetades på datorn där det 

gjordes understrykningar och markeringar i marginalen. Ett fåtal artiklar bearbetades i 

utskriven form. De artiklar som efter detta moment fortfarande bedömdes vara relevanta, 

valdes ut för att granskas ytterligare. Båda författarna läste samtliga artiklar för att förhindra 

att missförstånd uppstod, såväl språkliga som innehållsmässiga samt för att inte missa viktig 

information i granskningen. Totalt återstod 19 stycken artiklar efter urval och granskning – 

tillsammans med de som valdes ut manuellt, vilka presenteras i en matris (se bilaga II).  

 

Då artiklarna lästes, skrevs de samtidigt in i matrisen. I matrisen markerades artiklarna med 

olika färger för att gruppera in de som berörde liknande områden. På detta sätt 

sammanställdes deras resultat och underlättade för författarna att skriva föreliggande 

forskningsöversikt. Studiens frågeställningar används som huvudrubriker och faktorer som 

har betydelse för och påverkar omvårdnadssituationen, används som underrubriker. 

I denna forskningsöversikt syftar begreppet kultur till språkliga, religiösa och traditionella 

skillnader. Till dessa begrepp ingår faktorer så som kommunikation, kost, religion, symboler, 

klädsel, traditioner, normer samt värderingar. Personer med en annan kulturell bakgrund än 

den svenska eller västerländska kulturen valdes att benämnas som personer med annan 

etnicitet, annan etnisk bakgrund eller annan kulturell bakgrund. Begreppet invandrare, även 

om det är korrekt i sin mening, har till största del valts att uteslutas då författarna tyckt att det 

i vissa sammanhang låtit negativt. Likväl har migranter i största möjliga mån valts att 
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uteslutas då det ger associationer till emigrationen från Sverige till Nordamerika under 1800- 

och tidiga 1900-talet. I studien benämns patienten och sjuksköterskan som hon, oavsett om de 

är av manligt eller kvinnligt kön.  

Tillförlitlighet 

Författarna till föreliggande forskningsöversikt ville kunna presentera en välarbetad studie 

med hög tillförlitlighet och utgick därför, i enlighet med Polit och Beck (2008), från att spegla 

sanningen och fatta beslut som resulterar i en så hög kvalitet som möjligt. Tillförlitligheten 

ökades genom att båda författarna läste alla de vetenskapliga artiklarna som valdes att 

inkluderades i forskningsöversikten, vilket medförde att feltolkning av språk och innehåll 

minskades. Forskningsöversiktens resultat bygger endast på primärkällor då det ökar 

trovärdigheten. Dessa artiklar har kvalitetsgranskats och bedömts i enlighet med det 

bedömningsunderlag som modifieras utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (se bilaga I). Dessutom har alla tidsskrifter som 

artiklarna publicerats i kontrollerats i databasen Ulrichs periodicals directory där information 

vare sig tidsskriften är granskad (peer-reviewed) eller ej går att få.  
 

I bearbetningen av artiklarna strävade författarna efter att vara objektiva. För att öka studiens 

tillförlitlighet beslutade författarna att uppföra en matris över de utvalda, granskade och 

sammanställda vetenskapliga artiklarna (se bilaga II). I matrisen ses den bedömda kvaliteten 

på artikeln samt vilken typ av studie det är. Dessutom beslutade författarna att sträva efter att 

utvalda artiklar skulle ha en så hög kvalitet som möjligt för att på detta sätt höja föreliggande 

studies tillförlitlighet. I vissa fall har dock studier med något lägre kvalitet inkluderats då 

författarna ansåg att dessa bidrog till resultatet och gav en bild över hela spektrat. Majoriteten 

av artiklarna är dock av högsta kvalitet.  

 

Tillförlitlighet hos en studie kräver att den har reliabilitet, vilket innebär att den är 

reproducerbar. En studie med hög reliabilitet ska alltså kunna visa på samma resultat om 

databassökningar utförs vid senare tillfälle (Forsberg & Wengström, 2008). För att 

föreliggande studies reliabilitet skulle vara hög var författarna noggranna med att 

dokumentera hur sökning av vetenskapliga artiklar gick till, vilka sökord som användes samt 

antal träffar de gav (se tabell 1).  

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vid utförande av en forskningsöversikt bör etiska överväganden ske. Författarna ska sträva 

efter en objektivitet samt bortse från förförståelse, vilket kan innefatta förutfattade meningar 

(Polit och Beck, 2008). Objektivitet inom forskning är en förutsättning för att ge en 

sanningsenlig bild av verkligheten utan intressen eller önskan om att få fram ett visst resultat 

för egen vinnings skull (Helgesson, 2006). Forskning ska även hållas neutral i exempelvis 

samhällskonflikter samt politiska och religiösa frågor (Helgesson, 2006). Genom att 

presentera alla resultat som stödjer respektive förkastar den egna hypotesen bibehålls 

objektiviteten. Forskningsprocessen får inte förvrängas. Dessutom får fusk, såsom plagiat och 

förvanskning av ursprungstexten, ej förekomma (Vetenskapsrådet, 2011; Forsberg & 

Wengström, 2008, Helgesson, 2006). 

 

http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
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Samtliga artiklar som användes i forskningsöversikten skulle arkiveras på ett säkert sätt om 

eventuell granskning skulle behöva utföras. Dessutom skulle de granskade artiklarna som 

ingick i forskningsöversikten vara studier som fått tillstånd av en etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden skett (Forsberg & Wengström, 2008).  

RESULTAT 

Forskningsöversiktens resultat delas in i två delar, utefter ovan nämnda frågeställningar. Olika 

områden som kan påverka den kulturellt betingade omvårdnadssituationen i både positiv och 

negativ bemärkelse tas upp. Artiklar som inkluderats i resultatet presenteras i en matris (se 

bilaga II). 

Vilka möjligheter eller hinder påverkar omvårdnadssituationen och på vilket sätt? 

Erfarenhet från andra kulturer 

I takt med den ökade invandringen som sker världen över är det inte bara patienterna som kan 

ses med en annan etnisk bakgrund, utan detta ses även bland de utbildade sjuksköterskorna. 

Många etniciteter bland sjuksköterskorna är en möjlighet i omvårdnadsarbetet då de kan lära 

av varandra om sina olika kulturer och etniciteter. Huruvida sjuksköterskorna ansåg att det var 

deras roll att utbilda sina kollegor varierade dock (Somerville, 2007).  

 

Även annan etnisk bakgrund hos sjuksköterskestudenter var en tillgång. Dessa studenter 

visade sig vara mer kreativa, i jämförelse med sjuksköterskestudenter med svensk etnicitet, 

gällande sättet att lösa kommunikationshinder som uppstod i omvårdnadssituationer med 

patienter som talade ett annat språk. Studenterna med annan etnisk bakgrund använde sig av 

sina egna erfarenheter gällande kommunikationssvårigheter för att hitta på strategier att 

överkomma de kommunikationshinder som fanns. Några av strategierna var användningen av 

familjemedlemmar som tolk, icke verbal kommunikation samt användningen av gester. 

Studenterna betonade även vikten av att ha en positiv inställning samt att ta sig tid med 

patienterna. De menade att om de tog sig tid, visade intresse för patienterna och såg dem som 

individer, kunde de förstå dem. När de väl lärt känna patienten upplevde studenterna att de 

inte längre såg de kulturella skillnaderna dem emellan. Sjuksköterskestudenterna med svensk 

bakgrund upplevde däremot att det enda sättet att förstå varandra på var genom användandet 

av tolk eller genom att tala samma språk (Jirwe et al., 2010). 

 

Erfarenhet från andra kulturer sågs även som en möjlighet i en studie utförd av Jones et al. 

(2004). Vårdpersonal med annan etnisk bakgrund hade en signifikant högre grad av 

förtroende kring sina kulturella kunskaper gällande patienters kulturer lika deras egna, till 

skillnad från patienterna med en annan etnicitet. De hade dessutom en mer positiv attityd till 

kulturer liknande sin egna. Benkert et al. (2008) kunde bland Afro-Amerikanska patienter i 

USA urskilja en något högre tillförlitlighet till de sjuksköterskor som hade samma etniska 

bakgrund som dem, än till de sjuksköterskor som inte hade det.  

Vårdgivarens intresse av att vilja lära och förstå 

Sjuksköterskans personlighet och egenskaper möjliggör till stor del hur 

omvårdnadssituationen med en patient utfaller sig. Vårdgivarens vilja av att lära sig, förstå 

och vara medveten om skillnader samt respektera andra kulturer, var grundläggande för att 

möta patienter i omvårdnadssituationen (Somerville, 2007; Wiking et al., 2009). 
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För att överkomma kulturella skillnader mellan sjuksköterska och patient var en central 

process att försöka lära känna patienten och bygga upp en genuin relation till henne (Pergert 

et al., 2007; Somerville, 2007). Relationen byggdes upp genom att inte döma eller vara allt för 

känslig, vara förstående samt visa respekt för den andres bakgrund. Detta kunde vara en 

tidskrävande process som innefattade försiktigheter för att undvika missförstånd eller 

förolämpningar. Sjuksköterskor försökte se individen istället för att endast se en person från 

en viss kultur. De undvek förförståelse och antaganden kring patienterna genom att försöka 

identifiera sig med dem och se deras gemensamma mänsklighet. Förmågan att vara öppen 

inför nya företeelser ansågs nödvändigt, vilket dock krävde ansträngning och att göra sig själv 

mer sårbar (Somerville, 2007). 

 

Skapandet av relationer är en avgörande förutsättning med omvårdnaden, varför detta var 

något sjuksköterskor strävade efter (Spence, 2001). En trygg relation är grundläggande i 

mötet med patienter med annan etnisk bakgrund och deras familjer. Att vara empatisk, 

pålitlig, humoristisk och psykologisk samt att vara nyfiken på andra länder och människor 

uppfattades nödvändigt i hälsofrämjande arbete (Samarasinghe et al., 2010). Sjuksköterskor 

strävade dessutom efter att aktivt upprätthålla sin tro om alla patienters rätt att få lika 

respektfull vård med liknande kvalitet (Spence, 2001). Att bygga upp ett förtroende hos 

patienten och hennes anhöriga var något sjuksköterskor ville uppnå. Fanns inte ett förtroende 

från patientens sida försvårades omvårdnaden, exempelvis i diskussioner om känsliga och 

stressfyllda ämnen. Sjuksköterskor uttryckte att när den nära kontakten gick förlorad 

resulterade det i att dessa patienter blev förbisedda då de inte lärde känna dem lika väl. 

Misslyckades sjuksköterskan att bygga upp en relation med patienten kunde det påverka hela 

omvårdnadsprocessen (Pergert et al., 2007). 

 

I sjuksköterskornas beteende fanns vanan att ständigt behöva vara flexibel. De försökte alltid 

göra sitt bästa i varje situation även om de ibland insåg att de inte alltid kunde uppnå optimal 

omvårdnad. I omvårdnadssituationer där de träffade på en patient med en annan kulturell 

bakgrund uttryckte sjuksköterskorna att de försökte utefter sin bästa förmåga, “I think I try 

even harder with people who haven’t got the language or are from a different culture” 

(Somerville, 2007, s. 583). Visade sjuksköterskan en vilja av att lära sig mer kring de 

kulturella skillnaderna, upplevde patienten en känsla av respekt och hänsyn till sin kultur från 

vårdgivaren (Somerville, 2007; Wiking et al., 2009).  

 

Viktiga egenskaper hos sjuksköterskan för att utveckla en kulturell kompetens identifierades 

av Jirwe et al. (2009). Dessa var empati, öppenhet och flexibilitet samt att ha ett humant 

synsätt, medkänsla och respekt. Det var viktigt att sjuksköterskor kunde visa dessa egenskaper 

oavsett vilken etnisk bakgrund patienterna de vårdade hade. Kulturell nyfikenhet var 

ytterligare en viktig egenskap för att underlätta i omvårdnadssituationen mellan sjuksköterska 

och patient med olika kulturella bakgrunder. Begreppet kulturell nyfikenhet innebär att vilja 

lära sig om kulturer samt sin egen roll i att kunna tillhandahålla kulturellt anpassad 

omvårdnad till patienter med annan etnisk bakgrund. Nyfikenheten hjälpte sjukskötestudenter 

att förstå den transkulturella omvårdnaden. De uttryckte att det var viktigt att lära sig om och 

förstå kulturer och religioner som skiljde sig från deras egna. Vissa av dem tyckte att ämnet 

borde integreras och tydligare betonas i utbildningen för att de skulle kunna ge omvårdnad till 

patienter med annat etniskt ursprung. Studenterna önskade även att de skulle få möjlighet att 

tillämpa sina transkulturella kunskaper under sin kliniska praktik (Lundberg et al., 2005).  
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”Att försöka” var något en del sjuksköterskor ofta gjorde för att försäkra sig om att en lämplig 

omvårdnad gavs till patienter med annan kulturell bakgrund. De försökte exempelvis att inte 

verka hotfulla, att lära sig mer om en viss kultur eller finnas till hand mer för patientens 

familj. En sjuksköterska uttryckte att det fanns tillfällen då hon gick längre än jobbet krävde 

och gjorde sitt yttersta för familjerna. Sjuksköterskor uttryckte även att de aldrig tog något 

förgivet, samt menade att det alltid fanns mer att lära sig; som att observera kroppsspråket, 

vad patienterna gjorde och försöka förstå deras känslor (Spence, 2001).  

Sjuksköterskans grundinställning 

Vilken utgångspunkt, vilka värderingar och förutfattade meningar sjuksköterskor har, hade en 

stor betydelse för deras bemötande av patienter med en annan etnicitet. Det fanns många 

hinder i de sammanhang då olika kulturer möttes. Sjuksköterskor kämpade med sina egna 

negativa fördomar, de många kraven från sitt jobb och ständiga behoven av att prioritera 

(Spence, 2001). 

 

Antaganden och värderingar är en naturlig del av vardagen. En sjuksköterskas fördomar 

existerar även i vissa fall vid transkulturella omvårdnadsmöten. Fördomarna motstrider ibland 

verkligheten. Även om sjuksköterskor försökte göra sitt bästa för att förstå sig på andra 

kulturer upplevde vissa att de aldrig helt och hållet skulle förstå sig på en annan kultur. “I 

don’t think I’ll ever be comfortable saying ‘Yes, I know how this culture works’“(Spence, 

2001, s. 105).  

 

Då sjuksköterskan utgick från att det kommer uppstå kommunikationssvårigheter med en 

patient endast på grund av patientens namn, hade hon redan innan mötet skapat sig en negativ 

utgångspunkt (Nielsen & Birkelund, 2009; Spence, 2001). Samma sak gällde när 

sjuksköterskan träffade en patient och skapade en förutfattad mening utifrån annorlunda 

klädsel, gester, språk eller hudfärg (Spence, 2001). Även sjuksköterskestudenterna hade 

negativa, förutfattade meningar baserade på myter och stereotyper; dessa gällde uttryck av 

smärta och oro hos patienter med en annan etnisk bakgrund (Lundberg et al., 2005).  

 

Många sjuksköterskor upplevde irritation då patienten talade ett annat språk och behövde tolk, 

trots att de bott i landet en längre tid (Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2008). Att inte 

tala samma språk gjorde omvårdnadssituationen mer tidskrävande. En sjuksköterska uttryckte 

att hon försökte behandla alla patienter med respekt, dock uppgav hon samtidigt att hon blev 

irriterad på att behöva spendera mer tid hos en patient, bara för att patienten inte kunde 

språket (Nielsen & Birkelund, 2009).  

 

Sjuksköterskestudenter menade att det var viktigt att inte döma patienter och anta att de skulle 

uppföra sig på ett visst sätt utifrån deras utseende eller kulturella bakgrund. Även om 

kulturella skillnader förekommer, finns det även skillnader mellan individer från en och 

samma kulturella bakgrund. De individuella skillnaderna mellan patienter är viktigare än de 

kulturella (Jirwe et al., 2010). Sjuksköterskor försökte behandla alla patienter som individer 

genom att bedöma deras behov och ge dem en individualiserad omvårdnad. Sjuksköterskor 

såg till hela personen och inte bara till de kulturella skillnaderna. De ansåg ändå att en 

bedömning och kunskap kring hur personens kulturella seder och bruk skulle kunna påverka 

deras omvårdnad, var av betydelse (Somerville, 2007). 
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Sjuksköterskor strävade efter att kunna ge alla patienter en liknande vård med hög standard 

som levde upp till patienternas, deras egna samt institutionens förväntningar. Det fanns många 

aspekter i strävandet. Sjuksköterskorna förväntades vara respektfulla, ha självkännedom, visa 

medkänsla och öppenhet mot andra. Strävandet exemplifierades av de ”små”, grundläggande 

sakerna sjuksköterskorna gjorde som sammantaget var viktiga. Det kunde exempelvis vara att 

finnas till hands oftare, lyssna, använda en patients namn rätt eller att inte vara för krävande. 

Dessa var till synes enkla, dock ändå eftertänksamma, komplexa och betydelsefulla 

omvårdnadshandlingar (Spence, 2001).  

Kommunikation 

Enligt Jirwe et al. (2010) var en förutsättning för god omvårdnad att sjuksköterskan och 

patienten kunde kommunicera med varandra. För att kunna föra ett samtal och förmedla 

känslor och upplevelser menade Ozolins & Hjelm (2003) att ett gemensamt språk var en 

fördel. När vårdgivare och patient inte talade samma språk ledde det till att många vårdgivare 

uppfattade språkhindrena som problematiska och svåra att reda ut. Det ledde till att de 

misslyckades med att tolka de behov patienten hade och insättandet av en behandling dröjde.  

 

Ett av de största hinder vårdgivare och patient från annan etnisk bakgrund mötte i 

omvårdnadssituationen, var just svårigheter i kommunikation. Svårigheterna uppstod både för 

patient och för vårdgivare när de inte delade samma språk, vilket skapade problem gällande 

bland annat individualiserad omvårdnad (Jirwe et al., 2010; Lundberg et al., 2005; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Wiking et al., 2009). Ofta sågs språkliga svårigheter, framförallt i samtal 

med de äldre patienterna (Gerrish, 2001; Nielsen & Birkelund, 2009) och i vissa fall även i 

högre grad hos kvinnor än män (Gerrish, 2001). När patienten talade ett annat språk uttryckte 

sjuksköterskestudenter svårigheter i att förmedla känslor och tankar samt i att ge information 

till dem (Lundberg et al., 2005). Kommunikationssvårigheterna påverkade 

omvårdnadssituationen negativt. Dels sågs svårigheter i att veta hur mycket information 

patienten verkligen förstod (Spence, 2001), dels fanns risken att tillräcklig förklaring gällande 

behandlingar eller varför dessa var nödvändiga att utföras, inte gavs till patienten (Jirwe et al., 

2010).  

Svårigheter i att kommunicera var inte enbart relaterat till avsaknaden av ett gemensamt 

språk, utan även till de kulturella skillnader som kunde ändra dynamiken i kommunikationen 

(Somerville, 2007). Patienter med annan etnisk bakgrund uppvisade vid vissa tillfällen ett 

annat kroppsspråk och användning av gester, vilket ledde till missförstånd och svårigheter i 

att förstå patientens önskemål (Lundberg et al., 2005). En studie av Jirwe et al. (2010) visade 

på att sjuksköterskestudenter i vissa situationer valde att inte samtala med patienten på grund 

av att de kände nervositet och en rädsla för att göra misstag och råka förolämpa patienten. De 

undvek i synnerhet de situationer där de mötte patienter från ett land de tidigare inte varit i 

kontakt med eller som hade ett beteende de tidigare inte observerat. 

I vanliga fall använde sig sjuksköterskor av humor och småpratande som en strategi för att 

patienter skulle känna sig väl till mods, något som inte gick när de inte delade ett gemensamt 

språk. Sjuksköterskor undvek att skämta och småprata med patienterna då det var svårt nog 

att endast göra sig förstådda, vilket kunde hindra dem från att skapa en nära relation (Tuohy et 

al., 2008). Det sociala umgänge som vanligen uppstår i dessa möten uteblev. Detta gjorde 

omvårdnaden opersonlig och stel varvid viktiga delar i omvårdnaden gick förlorade (Jirwe et 

al., 2010; Pergert et al., 2007).  
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För att överkomma kommunikationshinder använde sig sjuksköterskor av olika strategier. De 

använde sig av icke-verbal kommunikation, bland annat kroppsspråk, bilder, symboler och 

spegling av patienters ansiktsuttryck för att visa och konfirmera att de förstått rätt (Jirwe et 

al., 2010; Somerville, 2007). Sjuksköterskor tyckte dock att det endast resulterade i en ytlig 

kommunikation (Somerville, 2007). Användning av ordböcker, böcker med hälsningsfraser 

samt broschyrer, uttryckte en del sjuksköterskor däremot vara värdefullt och till hjälp i 

omvårdnaden av patienter med en annan etnicitet (Tuohy et al., 2008).  

 

För att en bättre kommunikation skulle åstadkommas krävdes det ofta att sjuksköterskan tog 

sig extra tid för att se till hela patienten och analysera henne, vilket även tog mer energi (Jirwe 

et al., 2010; Spence, 2001). I stressade omvårdnadssituationer – som sjukhusmiljöer kan bidra 

till, fanns dock inte alltid denna extra tid att tillgå (Jirwe et al., 2010). Sjuksköterskor 

spenderade en stor del av sina resurser på att överkomma kommunikationshindrena med 

patienten, något som kunde göra att övriga delar av omvårdnaden inte fick lika mycket tid 

samt att övriga patienter kunde bli lidande (Nielsen & Birkelund, 2009).  

Tolkar 

I vissa omvårdnadssituationer var de språkliga hindrena oöverstigliga. I sådana fall var en tolk 

nödvändig som kunde översätta mellan de två olika språken och den enda lösningen till att få 

en optimal vård (Fatahi et al., 2010; Pergert et al., 2007; Somerville, 2007; Tuohy et al., 

2008). Det visade sig att patienter som inte talade det inhemska språket flytande riskerade att 

få en sämre vård och missgynnas på grund av detta. Patienterna fick mindre information och 

råd vid tillfällen där tolk inte fanns med (Gerrish, 2001). Även om sjuksköterskorna försökte 

ge bästa möjliga omvårdnad missgynnades patienter från annan etnisk bakgrund på grund av 

språkbarriären eller svårigheter i att möta vissa kulturella seder. Omvårdnaden kring patienter 

med annan etnisk bakgrund skapade mer svårigheter, frustrationer och konflikter än när 

sjuksköterskorna vårdade patienter med sin egna etiska bakgrund. En större känsla av 

hjälplöshet fanns även vid vård av patienter med annan etnisk bakgrund. Att som patient med 

annan etnicitet kunna språket i det nya hemlandet gav en bättre tillgång till sjukvård 

(Somerville, 2007). 

 

Om den holistiska vården, där hela patienten ses, inte kan utföras får patienten inte bästa 

möjliga vård. Sjuksköterskor uttryckte oro över att inte kunna uppnå denna vård och behandla 

patienter holistiskt när de inte kunde förstå eller göra sig förstådda hos patienten. Vid dessa 

tillfällen var behovet av tolk extra stort. De menade att när de kunde förstå mer utav patienten 

kunde de vårda personen snarare än problemet. Fram tills dess att en tolk kunde infinna sig 

och sjuksköterskan fick en djupare förståelse för patienten som individ, vårdades problemet 

snarare än personen (Tuohy et al., 2008). 

 

Tolken ses ofta som en bro mellan de olika kulturerna och behövs för att framföra åsikter på 

ett rättvist sätt och för att kunna förmedla patientens kultur (Gerrish, 2001; Wiking et al., 

2009). Professionella, utbildade tolkar är nödvändiga även för att patienten ska kunna få den 

information hon behöver, samt för att kunna hantera biverkningar och eventuella 

komplikationer av en behandling (Fatahi et al., 2010; Tuohy et al., 2008). Brister har dock 

påvisats i tolkarnas specifika kunskap i ämnet samt att samtalen varit för korta för att relevant 

mängd utbyte skulle ha skett (Fatahi et al., 2010; Gerrish, 2001; Wiking et al., 2009). 
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Trots det stora behovet av professionella tolkar med utbildning anpassad till vården, visade 

det sig att det fanns för få i relation till behovet (Gerrish, 2001; Somerville, 2007; Spence, 

2001; Tuohy et al., 2008). Ett annat problem var svårigheter att tillgå tolk med kort varsel, att 

de inte var tillgängliga dygnet runt samt att det inte gick att vara spontan i bokningen då det 

ofta måste ske någon dag innan – något som sjukvårdens akuta situationer inte alltid kunde 

anpassa sig till (Gerrish, 2001; Somerville, 2007; Tuohy et al., 2008). Hur lång historia landet 

hade av invandring påverkade tillgången på tolkar samt sjuksköterskors skicklighet i 

användningen av dem (Tuohy et al., 2008). 

 

Förutom tillgängligheten av tolkar var även kostnaden en fråga som begränsade 

sjuksköterskors användning av dem. De försökte istället hitta på andra lösningar, till exempel 

genom att använda sig av telefontolkar – eller ännu lättare, familjemedlemmar (Gerrish, 2001; 

Jirwe et al., 2010; Nielsen & Birkelund, 2009; Spence, 2001). Användningen av 

familjemedlemmar som tolkar gjordes kontinuerligt, även om det inte var idealiskt eftersom 

det medförde komplikationer i fråga om sekretess samt att informationen kunde förvrängas – 

både till och från patienten, för att skydda familjen eller patienten (Gerrish, 2001; Somerville, 

2007; Tuohy et al., 2008). Att använda familjemedlemmar ansågs problematiskt, inte bara 

gällande förvrängning av information, utan även kring samtalsämnet. Patienten ville i många 

avseenden inte samtala om privata och intima angelägenheter med familjen likväl som rädslan 

för döden eller en livshotande sjukdom (Gerrish, 2001; Nielsen & Birkelund, 2009). 

Dessutom talade familjemedlemmarna inte alltid det inhemska språket flytande eller var 

insatta i medicinsk terminologi (Gerrish, 2001). Även barn användes ibland som tolkar som 

en sista utväg, vilket krävde noggranna överväganden av sjuksköterskan då det inte kan 

förväntas att ett barn ska ta ett sådant ansvar (Fatahi et al., 2010; Nielsen & Birkelund, 2009; 

Tuohy et al., 2008). 

 

Det viktigaste i ett tolksamtal var att ha ett patientcentrerat förhållningssätt (Gerrish, 2001; 

Wiking et al., 2009). Det kunde vara svårt att bygga upp en relation till patienten genom att 

vara beroende av en tredje part som översatte (Pergert et al., 2007). Även att visa empati och 

motivera patienterna till ett samtal kunde vara svårt. Önskvärt var att få samma tolk till en och 

samma patient vid flertalet tillfällen, vilket var problematiskt att ordna organisatoriskt. 

Detsamma upplevdes av sjuksköterskor dock inte gälla då familjemedlemmar tolkade, 

eftersom de redan hade byggt upp en relation med patienten som de kunde utveckla (Gerrish, 

2001; Tuohy et al., 2008).  

 

I en del situationer visade det sig att sjuksköterskor hade ett bristande förtroende för tolkars 

översättning och sjuksköterskor upplevde frustration över att inte ha kontroll över situationen. 

De kände dessutom att patienten inte fick den omvårdnad hon behövde när de inte visste vad 

som sades. Patienter upplevde också ett bristande förtroende och litade inte alltid på att det 

som översattes inte skulle spridas vidare, trots att tolkarna hade tystnadsplikt. I sådana 

situationer använde patienter hellre en familjemedlem som tolk (Gerrish, 2001; Pergert et al., 

2007; Somerville, 2007).  

 

Att använda tolk var dock i många avseenden den enda lösningen, både för att förstå och för 

att göra sig förstådd. Tolksamtal var en integrerad del i att kunna ge optimal omvårdnad 

gällande språk och kulturell tillämpning (Tuohy et al., 2008). Studier visade på att patienter 

var nöjda efter ett tolksamtal och att vårdrelationen förbättrades (Gerrish, 2001; Wiking et al., 

2009). En förutsättning för att kunna skapa en högre kvalitet på vården var att tolkar fanns att 

tillgå samt att de används (Cioffi, 2005; Gerrish, 2001; Tuohy et al., 2008).  
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Vilka kunskaper krävs från sjuksköterskans sida för att kunna bemöta eventuella 

kulturella skillnader inom omvårdnadssituationen? 

Mer än hälften av de tillfrågade deltagarna, bestående av hälso- och sjukvårdspersonal, i en 

studie hade ingen formell utbildning inom kultur. Deltagare med en högre utbildningsnivå 

hade högre förtroende för sina kunskaper och mer positiva attityder gentemot en annan kultur 

än deltagare med en lägre utbildningsnivå (Jones et al., 2004).  

 

Den transkulturella omvårdnadssituationen kan utvecklas genom att förbättra fyra 

huvudkategorier: språkligt, kulturellt och religiöst, socialt samt organisatoriskt. Till dessa 

grupper ingår bland annat faktorer såsom bristande omvårdnadssamtal, skillnader i 

känslouttryck, rasism och fördomar samt tidsbrist. Dessa skillnader kan leda till missförstånd 

och antingen skada eller stoppa den relation vårdgivare och patient etablerat (Pergert et al., 

2007).  

Psykosomatiska problem 

Tidsbrist resulterade i att sjuksköterskor inte hann ta hand om patienters psykosomatiska 

problem i tillräckligt stor utsträckning, utan de arbetade mer med att förbättra patienternas 

fysiska hälsa. Psykosomatiska problem drabbar i högre grad de personer som migrerat till ett 

nytt hemland, något sjuksköterskor bör känna till. En övergång till ett nytt land är inte alltid 

frivillig, utan kan bero på krig eller oroligheter i hemlandet som tvingat familjen att flytta. 

Migrationen, som ofta sker fort och oplanerat, resulterar i psykisk stress eller psykisk ohälsa 

(Samarasinghe et al., 2010).  

Sjuksköterskans självkännedom 

Vårdpersonal som hade mer förtroende för sina kunskaper kring kulturella begrepp och olika 

kulturer, var mer positiva i sina attityder gentemot andra kulturer, än vad annan vårdpersonal 

var (Jones et al., 2004). Att vårda patienter väckte känslor. Sjuksköterskor beskrev att sina 

erfarenheter av att vårda patienter med annan etnisk bakgrund mestadels kunde sammanfattas 

med positiva känslor; de kände tillfredssällelse, glädje, beundran och ett privilegium för att få 

vårda dessa patienter. De positiva känslorna upplevdes paradoxalt nog tillsammans med 

mindre positiva känslor: ångest, okunnighet, förlägenhet, oro, ilska, tvivel, skuld, rädsla för 

att bli avstött samt känslor av frustration och maktlöshet inför omvårdnadssituationen. En 

sjuksköterska beskrev sina erfarenheter av omvårdnaden kring patienter med annan etnisk 

bakgrund som krävande, frustrerande och utmanande, samtidigt som de var givande. Att ge 

omvårdnad till patienter med annan etnisk bakgrund, med tanke på de skillnader som fanns 

och den osäkerhet sjuksköterskorna upplevde, krävde större ansträngningar än vad omvårdnad 

kring patienter från den egna etniska bakgrunden gjorde (Spence, 2001).  

 

Vården är i många avseenden baserad på etnocentrism – normer och värderingar utifrån 

västvärldens synsätt där sjuksköterskor har dålig kulturell kompetens och ett behov av 

ytterligare utbildning. Då vårdgivare och patient inte kunde kommunicera med ett gemensamt 

språk, fanns risken att vården blev rutinmässig och baserad på stereotypa antaganden om en 

viss grupp, där individuella behov ej identifierades. Sådana antaganden kunde dessutom 

kamouflera rasism (Gerrish, 2001; Vydelingum, 2006). 

 

Den egna kulturella bakgrunden kunde spegla sjuksköterskors syn på andra och sig själva, 

vilket var en viktig aspekt vid omvårdnad över kulturgränser (Somerville, 2007). 

Konfrontationer i kulturmöten uppstod och skapade frustration då sjuksköterskor gjorde 
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felaktiga antaganden om familjers beteenden. Detta berodde på deras etnocentrism och 

begränsande förståelse för andra (Samarasinghe et al., 2010). Sjuksköterskor behöver 

utveckla en förståelse för sin egen kulturella identitet, sina stereotypa antaganden och sin 

potentiella etnocentrism för att kunna anta ett icke dömande förhållningssätt i mötet med 

människor med annan etnisk bakgrund än sin egna (Jirwe et al., 2009).  

Se till patienten som individ 

Ett mer positivt agerande än det etnocentriska är då sjuksköterskor behandlar alla patienter 

olika, oavsett vilken kulturell bakgrund de har. Genom att alla behandlades olika, behandlades 

de paradoxalt nog lika och en jämställd vård kunde uppnås. Sjuksköterskor ansträngde sig för 

att överkomma både kultur- och språkbarriärer för att uppnå en individuell omvårdnad. En 

ännu bättre och mer jämlik vård skulle dock kunna uppnås med ytterligare resurser och 

kunskaper (Somerville, 2007). En ökad kunskap och förståelse för patientens religion och 

kultur, likväl som en syn på att varje människa är unik, lyfte Simpson och Carter (2008) upp 

som viktigare än att kunna kommunicera via ett gemensamt språk. Det var dessutom viktigt 

för vårdgivaren att fokusera på patientens livsstil, hälsotro och hennes hälsoåtgärder. Då 

patienten behandlades som en individ influerad av sin kultur, kunde patientens känsla av 

respekt till sjuksköterskan öka (Tuohy et al., 2008).  

Kulturella skillnader 

Mellan patienter med olika etnicitet förekommer kulturella skillnader, normer och 

värderingar. Sjuksköterskor beskrev att patienter med annan etnicitet har ett annat socialt och 

kulturellt beteende. Detta kunde bland annat ses genom att det inom vissa kulturella grupper 

var svårare att samtala om sexuella problem. Dessutom föredrog i vissa fall kvinnor att inte 

vårdas av en man eller ha en manlig tolk då det försvårade deras öppenhet i samtalet (Gerrish, 

2001).  

 

En del sjuksköterskor tyckte att patienter betedde sig som om de vore patienter i sitt hemland 

och inte visste hur skulle bete sig i det nya landet (Nielsen & Birkelund, 2009). Synen på hur 

smärta uttrycks kunde skilja sig åt mellan olika patienter (Lundberg et al., 2005; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Vydelingum, 2006). Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter nämnde att 

patienter med annan etnisk bakgrund hade en lägre smärttröskel och uttryckte smärta på ett 

sätt som skiljde sig från ”vita” patienter, något de benämnde ”etnisk smärta”. En del 

sjuksköterskor hävdade att en kunskap om sin kropp och dess uppbyggnad skulle öka 

patienters förståelse för smärtans uppkomst. De hävdade även att patienterna hade en tendens 

att överreagera gällande deras smärta, vilket för sjuksköterskorna gav problem då de inte 

visste om de skulle ta deras smärtutbrott seriöst. Istället blev de irriterade när patienterna var 

högljudda då det störde andra patienter (Nielsen & Birkelund, 2009; Vydelingum, 2006). 

Patienter med annan etnisk bakgrund och deras anhöriga tycktes söka mer uppmärksamhet av 

personalen vid smärta och oro samt uttryckte att de inte kände sig väl omhändertagna 

(Lundberg et al., 2005; Nielsen & Birkelund, 2009; Vydelingum, 2006).  

 

De flesta sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor upplevde även att familj och släktingar 

med annan etnisk bakgrund ville ha information och bli involverade i patientens vård. Många 

av de anhöriga samlades tillsammans på patientens rum, vilket studenter och sjuksköterskor 

uttryckte kunde var störande för de andra patienterna på grund av den höga ljudnivån. De 

kulturella skillnader blev uppenbara i dessa situationer då en inhemsk patient kunde vara helt 
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ensam i salen, medan en patient med annan etnisk bakgrund kunde ha flera anhöriga på besök 

samtidigt (Lundberg et al., 2005; Pergert et al., 2007; Vydelingum, 2006). 

 

Muslimska kvinnor uppgav i en studie (Simpson & Carter, 2008) att de blev annorlunda 

behandlade på grund av det faktum att de var muslimer och bar hijab, det vill säga en typ av 

huvudduk. De ansåg att vårdgivaren borde ha en förståelse och lyhördhet för kulturella 

skillnader, då det skulle leda till mer öppenhet i behandling av patienter. För att kvinnorna 

skulle känna en större tillfredsställelse med vården, var utbildning i det nya hemlandets hälso- 

och sjukvårdssystem av betydelse. Det kunde röra sig om att sätta sig in i kostnader och 

försäkringar samt inse att samma läkare inte alltid följer patienten genom hela vårdprocessen. 

 

En vård av hög kvalitet, där individuella behov möts, baseras på att hälso- och 

sjukvårdspersonal besitter kunskap om och har en medvetenhet kring de skillnader som 

förekommer. Det är viktigt att veta om kulturella skillnader för att kunna förstå patienternas 

beteende (Lundberg et al., 2005). Många sjuksköterskor hade fördomar och en slutsats drogs 

att deras agerande även speglade samhällets integrationspolitik, i detta fall Danmarks (Nielsen 

& Birkelund, 2009). Mer kunskap krävdes från sjuksköterskors sida för att inte behandla alla 

patienter med annan etnisk bakgrund utifrån förutfattade meningar. Det framkom att en del 

sjuksköterskor var villiga att lära sig mer om kulturella skillnader för att kunna erbjuda en 

mer kulturellt anpassad omvårdnad (Cioffi, 2005). Utbildning i transkulturell omvårdnad, som 

en integrerad del i läroplanen, kunde stärka dem (Lundberg et al., 2005; Nielsen & Birkelund, 

2009).  

Kost och religion  

Beroende på vilken kultur eller religion en person tillhör, tillkommer olika mattraditioner. 

Viktigt var dock att inte generalisera och ta för givet att exempelvis en muslim inte äter 

griskött. Likväl behöver en person från ett islamskt land inte nödvändigtvis vara muslim. 

(Jirwe et al., 2010). En del patienter med en annan etnisk bakgrund upplevdes ha ett 

annorlunda matbeteende än de andra patienterna. De åt dåligt av sjukhusets mat och önskade 

att få någon annan kost, alternativt få mat hemifrån av sina anhöriga. Sjuksköterskor tyckte 

det var positivt att de kunde föra en diskussion kring kosten och var i dessa fall medvetna om 

patienters matvanor samt funderade kring vilken typ av kost de kunde äta. En del tyckte dock 

att det var negativt då de upplevde att deras kost luktade starkt, vilket störde andra patienter 

på salen (Lundberg et al., 2005; Nielsen & Birkelund, 2009).  

 

Ett problem uppstod i hur patienter med annan etnisk bakgrund skulle bemötas och 

respekteras, utan att förolämpas. Muslimska kvinnor upplevde att vården var mer positiv då 

de inte bröt mot några religiösa regler, som att skaka hand med en manlig läkare. De önskade 

en större medvetenhet, att den manliga läkaren skulle veta om att han inte skulle skaka hand 

med henne, söka ögonkontakt, flörta eller be henne ta av sig sin huvudduk (Simpson & 

Carter, 2008). I ett försök att respektera sydasiatiska patienter infördes en asiatisk meny på ett 

sjukhus. Denna kost blev dock mer efterfrågad bland de patienter som inte kom från Sydasien 

– de tilläts dock inte att välja mat från denna meny. Ett annat försök till att respektera dem 

skulle kunna vara att föra in deras högtider i en kalender för att undvika att de skulle få en 

kallelse på en av deras högtidsdagar (Vydelingum, 2006).  

 

Religionen kunde påverka en patients vilja att ta emot medicinering mot smärta och patienten 

kunde vi vissa fall välja att avstå. Hon hittade istället en inre styrka och litade på att få hjälp 

av tillbedjan. Det var däremot inte helt okomplicerat att uppfylla de religiösa behov 
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patienterna hade. Sjuksköterskor ansåg sjukhusmiljön som ett hinder då det inte gick att hitta 

lämpliga utrymmen för att be (Somerville, 2007). Det visade sig dock i vissa fall att 

sjuksköterskor inte förstod sig på patienters olika religioner, ”But this is ridiculous … How 

can people believe in such things? … It’s not rational belief” (Vydelingum, 2006, s. 28). 

 

Anhöriga till en patient som gick bort med annan etnisk bakgrund kunde väcka känslor hos 

sjuksköterskor. Muslimska familjer uttryckte exempelvis sin sorg högljutt, något 

sjuksköterskorna upplevde att andra patienter och anhöriga reagerade på (Somerville, 2007). 

Känslor väcktes även hos sjuksköterskor angående anhörigas val i att hantera efterprocessen, 

då de anhöriga i vissa fall inte gick på begravningen av sitt bortgångna barn. Sjuksköterskorna 

ansåg då att de anhöriga agerade felaktigt, samtidigt kunde de inte projicera sina kulturella 

värderingar på dem (Tuohy et al., 2008).  

Kulturell kompetens  

Fem breda områden inom kulturell kompetens identifierades med hjälp av svenska 

sjuksköterskor, lärare och forskare. Målet med kulturell kompetens är att behärska specifika 

kunskaper och egenskaper som ökar sjuksköterskors förmåga att tillhandahålla omvårdnad till 

olika etniska grupper. Områdena där kunskap krävs av sjuksköterskorna är: kulturell 

känslighet, kulturell förståelse, kulturella möten, förståelse för hälsa, ohälsa och sjukvård 

samt sociala och kulturella sammanhang. Liknande ramar för kulturell kompetens finns i USA 

och Storbritannien, samtidigt som vissa skillnader kan ses. I Sverige har ett mindre fokus lagts 

på att utveckla färdigheter kring rasism och diskriminering. Det finns ett behov av att 

genomföra ytterligare forskning för att undersöka hur sjuksköterskor upplever och uppfattar 

sitt arbete med patienter från olika kulturella bakgrunder, hur de tar itu med diskriminering 

och rasism samt att identifiera vad patienter anser vara viktigt när det gäller kulturell 

kompetens i omvårdnaden (Jirwe et al., 2009).  

 

I sjuksköterskeyrket, där nära samarbeten med andra människor sker, måste prioriteringar 

göras kring vilken typ av kunskap som ska läras ut till sjuksköterskestudenter. Kunskap om 

olika kulturer gav studenter ett mer nyanserat synsätt och hjälpte dem att undvika förenklingar 

och stereotyper. Förenklingar kunde exempelvis vara att dra slutsatser om hur en enskild 

individ tänkte, kände och gjorde, utifrån allmänna kunskaper om kultur. Att utveckla sin 

kulturella kompetens var av stor vikt för studenterna då omvårdnad och bemötande ska ges på 

lika villkor oavsett kulturell bakgrund (Momeni et al., 2008).  

Utbildning av sjuksköterskor 

Sjuksköterskstudenter upplevde att de saknade kunskap om den kultur som patienter med 

annan etniskt bakgrund hade. De kände att de av denna anledning inte kunde ge rätt 

omvårdnad till patienterna vid sin kliniska utbildning. Studien visade på att 

sjuksköterskestudenter inte var förberedda för deras arbete i ett mångkulturellt samhälle efter 

utbildningen. Studien visade även att det endast på tre av Sveriges 26 universitet, som utbildar 

sjuksköterskor, fanns en mer specifik och vetenskapligt baserad kurs kring detta ämne 

inkluderat i läroplanen. Författarna till den gjorda studien fann även kursplanerna otydliga 

och att det saknades tydliga riklinjer för vad kurserna skulle innehålla (Momeni et al., 2008).  

 

Ett allt högre antal patienter med olika etniska bakgrunder kan ses på sjukhusen i Sverige. 

Något som gjorde sjuksköterskestudenter osäkra inför omvårdnaden kring dessa patienter var 

att de inte tidigare upplevt liknande omvårdnadssituationer. Studenterna hade endast förvärvat 
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lite kunskaper om kulturella skillnader genom sin sjuksköterskeutbildning och önskade att de 

hade haft mer utbildning i ämnet; gällande hur de skulle bemöta, kommunicera samt ge 

omvårdnad på bästa sätt till dessa patienter. De förstod inte fullt ut patienternas kultur eller att 

det kunde finnas skillnader från deras egna (Lundberg et al., 2005). En del 

sjuksköterskestudenter likställde kultur med hemland snarare än att ta in ett bredare 

perspektiv av begreppet (Jirwe et al., 2010). Även önskemål gällande diskussioner kring 

problem som kunde uppstå i omvårdnadssituationer på grund av etniska skillnader fanns. 

Studenter menade att missförstånd skulle kunna uppstå på grund av kulturella skillnader 

(Lundberg et al., 2005). 

  

Studenter saknade även kunskap inom transkulturell omvårdnad – en kunskap som krävdes i 

omvårdnaden av patienter med annan etnisk bakgrund för att kunna tillgodose deras behov. 

Majoriteten av studenterna menade att sjuksköterskeprogrammet inte framhållit 

mångkulturella skillnader, emellertid förstod studenterna ändå att alla har rätt till lika vård. De 

kände en nyfikenhet av att lära sig mer kring vilka kulturella frågor som kunde ha en inverkan 

gällande omvårdnaden och de upplevde att patienter med annan etnisk bakgrund hade rätt till 

en vård baserad på sina önskemål (Lundberg et al., 2005). 

 

Kulturell kompetens gav sjuksköterskestudenter mer självförtroende i att hantera obekanta 

situationer, vilket i sin tur ledde till en förbättrad kommunikation med patienter. Kulturella 

kunskaper hjälpte dem även att få en förståelse för kulturell mångfald. En 

sjuksköterskestudent uttryckte dock oro över att börja kategorisera patienter efter att ha lärt 

sig mer om kulturella skillnader. Hon betonade vikten av balans mellan att erkänna både 

kulturella och individuella skillnader. Studenten menade att alla människor inte var lika inom 

en kultur och att det måste inses att skillnader förekommer. Vidare uttryckte 

sjuksköterskestudenten att utbildningen tenderade att kategorisera patienter och att det 

individuella perspektivet därmed gick förlorat. I studenternas utbildning sågs även 

begränsningar i undervisning gällande kommunikationsförmåga. Trots att studenterna 

försökte hitta på olika strategier för att kommunicera med patienter från andra kulturer, 

saknades erfarenhet i patientkontakt. Sjuksköterskestudenterna saknade även de färdigheter 

och självförtroende som behövdes för att tillämpa kunskaperna i praktiken (Jirwe et al., 2010).  

 

Även sjuksköterskor ansåg att utbildningen var bristfällig gällande kunskap i kulturell 

omvårdnad. De såg svårigheter i mötet med familjemedlemmar och organisatoriska brister. 

Sjuksköterskorna efterfrågade en mer flexibel hälso- och sjukvård, bättre tillgänglighet på 

tolkar samt fler tvåspråkiga hälso- och sjukvårdsarbetare. De var villiga att lära sig mer om 

kulturella skillnader för att kunna erbjuda en mer kulturellt anpassad vård (Cioffi, 2005). 

 

Somerville (2007) kunde urskilja tre typer av lärande: formellt lärande från kurser, informellt 

lärande från kollegor eller på egen hand, samt erfarenheter från patienter. Största delen av 

sjuksköterskornas kunskaper kom från det informella lärandet och genom erfarenheter. Få av 

sjuksköterskorna hade gått formella kurser. Brister i deras kunskaper hade resulterat i att 

misstag hade begåtts – något som dock ledde till en ökad kunskap då samma misstag 

antagligen inte upprepades igen. Sjuksköterskorna ville inte bli mindre respekterade genom 

att de begick misstag i omvårdnaden och de ville undvika att förnärma patienter på grund av 

bristande kulturell kunskap. Deras strävan efter kunskap begränsades dock av bristande 

utbildning.  
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Vidare kompetensutveckling 

Utbildning hos hälso- och sjukvårdspersonal saknades för att kunna utföra en holistisk vård 

till patienter med annan etnisk bakgrund. Sjuksköterskor efterlyste riktlinjer, ökade resurser 

och tillgång till tolktjänster. En önskan om att utbildningen skulle beröra olika delar i det 

kulturella sammanhanget fanns; alltifrån mat, klädsel, sociala sammanhang till hur 

sjuksköterskan skulle hjälpa till med hygien och bistå med mat (Tuohy et al., 2008). 

 

För att kunna tillämpa en kulturellt kompetent vård var det viktigt att sjuksköterskor fick 

lämplig utbildning inom transkulturell omvårdnad. Program kring kulturell medvetenhet 

måste vara mer utbredda för att säkerställa att vårdpersonal får möjlighet att stärka sina 

kunskaper inom omvårdnad av människor med annan etnisk bakgrund. Genom granskning av 

läroplaner kunde det ses vilka kurser i ämnet som fanns och den transkulturella omvårdnaden 

kunde efter granskningen öka i utbildningen. Speciella program för nyanställda 

sjuksköterskor föreslogs där de skulle få lära sig mer om de faktorer som har betydelse i 

kulturella sammanhang. Alla sjuksköterskor skulle få nytta av detta program då det ökar 

förståelsen och kunskapen kring kulturell medvetenhet (Tuohy et al., 2008). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Globaliseringen världen över ökar allt mer, vilket medför att olika kulturer blandas och möts. 

Dessa möten kulturer emellan sker även inom vården i olika omvårdnadssituationer, vilket 

gjort att allt mer forskning kring ämnet utförts. Ämnet valdes att studeras med fokus på 

patienten som den part med icke-västerländsk kulturell bakgrund. Sjuksköterskor med annan 

kulturell bakgrund som är verksamma i det nya landets sjukvård inom den västerländska 

kulturen kan antas ha anpassat sig till den nya sjukvårdskulturen, varför detta perspektiv inte 

valdes.  

 

Som metod valdes forskningsöversikt för att studiens syfte skulle uppnås och därmed få en 

överblick över kunskapsläget inom det valda ämnet. Anledningen till val av denna metod var 

en önskan om att få ett bredare, globalt perspektiv kring syftet. Av denna anledning uteslöts 

intervjustudie där enbart ett fåtal sjuksköterskors eller ett fåtal patienters upplevelser skulle 

beskrivas på en lokal nivå. En enkätstudie skulle ge ett bredare perspektiv, dock endast på en 

lokal nivå varför även denna metod uteslöts. 

 

Författarna till föreliggande forskningsöversikt relaterade begreppet kultur till språkliga, 

religiösa och traditionella skillnader, till vilka olika underkategorier även ingick. Denna 

indelning och avgränsning var av betydelse då kultur är ett vitt begrepp och ett klargörande 

var en behövlighet.  

 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) ska en forskningsöversikt belysa aktuell 

forskning inom ett område, därför valdes artiklar publicerad de senaste tio åren som 

urvalskriterium. Alla inkluderade artiklar höll sig inom tidramen. Äldre forskning 

exkluderades även om den var relevant då författarna till föreliggande forskningsöversikt ville 

kunna presentera samtida forskning som gav en så sanningsenlig bild som möjligt över den 

rådande situationen gällande transkulturell omvårdnad.  
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Ett annat av urvalskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska 

då det är de språk författarna till föreliggande studie behärskar. All inkluderad forskning var 

dock skriven på engelska, detta gällde även forskning gjord i Sverige. Att forskningen var 

skriven på engelska kan vara till fördel då den blir mer internationell, vilket kan bidra till att 

den läses och granskas av fler. En eventuell nackdel för författarna till föreliggande 

forskningsöversikt kan vara att utrymmet för feltolkning ökar då engelska inte är 

modersmålet.  

 

Ytterligare ett kriterium för använda studier i forskningsöversikten var att de skulle belysa 

omvårdnadssituationen mellan sjuksköterska och patient från en annan kulturell bakgrund på 

sjukhus. Vissa av studierna som användes i forskningsöversikten belyste dock erfarenheter 

från sjuksköterskor yrkesverksamma inom primärvården. Detta då resultat från somliga 

studier uppvisade att sjuksköterskors erfarenheter från sjukhusavdelningar inte visade på 

någon markant skillnad med de erfarenheter sjuksköterskor från primärvården hade 

(Somerville, 2007). Författarna till föreliggande studie tyckte att dessa artiklar därför kunde 

inkluderas eftersom paralleller kunde dras mellan de båda enheterna. 

 

De databaser som forskningen hittades i var PubMed och CHINAL, varav PubMed gav flest 

inkluderade artiklar. Författarna ville även undersöka databasen PsychINFO för att se om nya 

resultat kunde erhållas. Denna sökning gav dock inga nya resultat. Dessutom hade 

tillfredställande resultat funnits via övriga databaser varför ytterligare ansträngning inte 

gjordes för att finna forskning på annat håll.  

 

Vid databassökningen genomfördes först en bredare sökning för att öka förståelsen inom 

området samt för att få en inblick i befintlig forskning. Att redan från början välja 

specificerade sökord utifrån förutfattade meningar gällande möjligheter och hinder undveks, 

då det felaktigt kunde spegla omvårdnadssituationen mellan sjuksköterska och patient vid 

olika kulturella bakgrunder. En risk med att utgå från förförståelse kring området där 

författarna letat efter svaret, skulle resultera i en vinklad bild med minskad objektivitet (Polit 

och Beck, 2008; Helgesson, 2006). Istället för att utgå från specificerade sökord redan från 

början utfördes bredare sökningar initialt. Utifrån dessa återfanns sökord som sedan gav mer 

inriktade, avsmalnande sökningar. Vissa av sökordskombinationerna genererade samma 

artiklar som resultat. Dessa artiklar kan därför antas belysa området väl då de framkom vid 

olika sökordskombinationer. 

 

Totalt lästes 41 artiklar i fulltext och 19 stycken inkluderades. De 22 artiklar som lästes och 

inte inkluderades, var ändå till fördel då de gav författarna en ökad kunskap och förståelse för 

ämnet. Dessutom anser författarna att det bidrar till ett mer generaliserbart resultat då en 

större mängd forskning inom ämnet genomsökts.  

 

Även manuell sökning av artiklar gjordes. Risken med manuell sökning är att författarna 

finner resultat de är intresserade av, vilket minskar forskningsöversiktens objektivitet. 

Författarna till föreliggande studie hade detta i åtanke och försökte i största mån finna artiklar 

via databassökning. De två artiklar som valdes att inkluderas via manuell sökning, bestämdes 

efter noggranna överläggningar vara lämpliga för studiens syfte. 

 

Både kvalitativ och kvantitativ forskning har inkluderats. Styrkan i att använda båda 

forskningsmetoderna var att en större mängd artiklar fanns att tillgå samt att resultatet blir mer 

säkerställt. Är studierna endast kvalitativa blir resultatet svårare att generalisera då de endast 
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fokuserar på en liten grupp deltagare. Majoriteten av artiklarna är dock av kvalitativ metod då 

forskning inom området främst går ut på att klargöra sjuksköterskors och patienters 

upplevelser av att vårda eller bli vårdad över kulturgränser.  

 

Artiklar från Sverige, England, USA, Australien, Danmark, Nya Zeeland och Irland 

inkluderades. De olika studierna kan, tack vare ländernas liknande samhällsstrukturer och 

värderingar, tillämpas på varandra och slutsatser kan dras över landsgränser. På detta sätt kan 

skillnader mellan icke-västerländsk och västerländsk kultur urskiljas– från det västerländska 

perspektivet. Majoriteten av artiklarna är gjorda i Sverige, vilket kan bero på att Svensk 

forskning ligger i framkant inom detta högaktuella område.  

 

Båda författarna läste samtliga artiklar. Den mängd artiklar som inkluderades låg inom 

ramarna för forskningsöversiktens riktlinjer. Fler artiklar hade kunnat inkluderas vilka belyste 

liknande områden som övriga artiklar, detta ansågs dock inte vara nödvändigt. I majoriteten 

av fallen var det betydelsefullt att båda författarna läste samtliga artiklar då olika aspekter av 

resultatet uppmärksammades. I enstaka fall kändes det dock som att det hade räckt om endast 

en av författarna läst artikeln då inga nya aspekter eller resultat gick att urskilja – något som 

dock inte hade gått att veta innan båda hade läst. Även om det kan tyckas tidskrävande att 

båda författarna läser samtliga artiklar valdes detta som metod då många fördelar kunde ses 

utav den. Bland annat då båda författarna fick en bättre förståelse kring ämnet vilket 

underlättade vid diskussioner samt för att minska risken för missförstånd.  

 

Forskningsöversiktens tillförlitlighet bedöms vara hög då medveten förvanskning av 

forskning inte har gjorts. De inkluderade artiklarna var av hög kvalitet, varav majoriteten 

bedömdes vara av den högsta kvaliteten, något som stärker trovärdigheten. Kriterierna för 

bedömningen av artiklarna var dock aningen svårtolkade. Diskussion mellan författarna och 

noggranna genomgångar av både artiklar och kriterier, gjorde att bedömningen kunde 

genomföras med tillfredsställande resultat. Att endast primärkällor användes med hög 

vetenskaplig kvalitet och att de var publicerade inom relevant tidsperiod, bedöms som positivt 

och gör studien giltigare med en hög tillförlitlighet. Då en matris upprättades samt en 

redovisning av genomförda sökningar, kan inkluderade artiklar lätt återfinnas samt granskas 

av utomstående.  

Resultatdiskussion  

Världen står under ständig förändring och blir allt mer globaliserad. Främsta orsaken till att 

personer flyttar över landsgränser beror till största delen på oroligheter världen över 

(Gustafsson et al., 2004). Den bakgrund individerna kommer ifrån samt situationen i det nya 

hemlandet kan medföra svårigheter för dem. Personer från en kollektivistisk kultur blandas 

med den individualistiska kulturen, vilket kan medföra konsekvenser då skillnader mellan 

kulturer finns (Hanssen, 2007). I och med detta måste både sjuksköterskor och patienter 

arbeta för att anpassa sig i omvårdnadssituationen. Då det inte finns ett tydligt arbetssätt att 

förhålla sig till (Björngren Cuadra, 2010) kan det istället antas vara viktigt att sjuksköterskor 

har en kunskap kring olika faktorer som påverkar omvårdnadssituationen mellan 

sjuksköterska och patient med olika kulturella bakgrunder. 

 

Vad som kan utgöra ett hinder eller en möjlighet i en omvårdnadssituation är i vissa fall en 

tolkningsfråga. Författarna till föreliggande forskningsöversikt har utifrån påvisade resultat 

bedömt och tolkat vilka faktorer som kan anses vara en möjlighet respektive ett hinder.  
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Kunskaper om patienten 

Det har visat sig att personer med annan kulturell bakgrund hade en högre grad av ohälsa, 

främst psykiska problem (Björngren Cuadra, 2010; Bäärnhielm, 2007), vilket även 

Samarasinghe et al. (2010) menar. Att migranter skattat sin hälsa sämre (Socialstyrelsen, 

2009; Saraiva Laãão et al., 2009) kan antas leda till ytterligare svårigheter för dem samt fler 

möten med sjukvården. Allmänna slutsatser kan dock inte dras då det finns undantag där 

migranter upplever bättre hälsa än genomsnittet. En möjlighet är dessutom att de får bättre 

sjukvård och mer uppmärksamhet i det nya landet, till skillnad från i deras hemland, varvid 

deras hälsa kan förbättras.  

 

Även om en ökad kunskap kring sjukdomar som i högre grad drabbar denna patientgrupp kan 

ses som en möjlighet i omvårdnadssituationen, spelar även kunskap om levnadsvanor in. 

Precis som för patienter från Sverige kan levnadssättet innebära en ökad risk för att drabbas 

av diverse sjukdomar (Björngren Cuadra, 2010). Sjuksköterskorna måste se till patienternas 

levnadsvanor och ta in ett bredare perspektiv för att förstå deras omvårdnadsbehov. Pergert 

(2007) identifierade bland annat sociala och kulturella aspekter, vilka kan förbättras för att 

utveckla den transkulturella omvårdnadssituationen.   

Tidigare erfarenheter 

En förutsättning för att kunna ta hand om olika patienter och familjer var att sjuksköterskan 

besitter kunskap om och har tidigare erfarenheter kring att vårda patienter från olika etniska 

bakgrunder (Gibson & Zhong, 2005; Jirwe, 2008; Jones et al., 2004; Somerville, 2007), vilket 

även bekräftas av Marrone (2008). Erfarenheter från en annan kultur sågs som en möjlighet i 

omvårdnadssituationen (Benkert et al., 2008; Gibson & Zhong, 2005; Jirwe et al., 2010; 

Somerville, 2007). Att ta till vara på de kunskaper som finns inom sjukskötersketeamet på en 

arbetsplats kan ge fördelar och en ökad kunskap om olika kulturer och etniciteter. Ett sätt att 

ta till vara på de kunskaper som finns inom teamet är genom internutbildning på 

arbetsplatsen. Genom diskussion kan sjuksköterskorna lära av varandra. Detsamma gäller 

inom sjuksköterskeutbildningen där studenter med annan etnisk bakgrund använde egna 

erfarenheter för att lösa kommunikationshinder med patienter med annan etnisk bakgrund 

(Jirwe et al., 2010). Studenterna kan lära sig av varandra genom reflektion och diskussion av 

erfarenheter, något som skulle kunna utvecklas och förbättras i sjuksköterskeutbildningen.  

 

Patienter med annan etnisk bakgrund visade sig ha större tillförlitlighet till de sjuksköterskor 

som själva hade en annan kulturell bakgrund (Benkert et al., 2008). Även Gibson och Zhong 

(2005) framhåller att mer än tre månaders erfarenhet från en annan kultur hos vårdgivaren var 

en fördel i omvårdnadssituationen. Det räcker således att ha bott utomlands mer än tre 

månader för att få en högre interkulturell kommunikationskompetens än vad vårdgivare som 

saknar denna erfarenhet har. Att skillnader kan ses redan efter tre månaders erfarenheter är 

intressant. Detta skulle kunna tas till användning inom sjuksköterskeutbildningen för att öka 

studenternas kunskaper inom interkulturell kommunikationskompetens. Kunskaper kring 

andra kulturer har visat sig vara låg både hos sjuksköterskestudenter (Duffys, 2001; Jirwe et 

al., 2010; Lundberg et al., 2005) och hos sjuksköterskor (Hunt, 2007). Att exempelvis kunna 

erbjuda fler studenter internationella utbyten skulle gynna både patient och sjuksköterska i 

slutändan då en bättre kulturanpassad omvårdnad förmodligen skulle kunna ges.  
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Intresse för kulturella kunskaper 

Vårdgivarens kulturella nyfikenhet och hennes intresse av att vilja lära sig mer om olika 

kulturer, har också setts som en möjlighet i omvårdnadssituationen kring en patient med 

annan kulturell bakgrund (Lundberg et al., 2005; Spence, 2001), något som bekräftas av 

Marrone (2008). Har sjuksköterskor ett bristande intresse kan det istället ses som ett hinder i 

omvårdnadssituationen. Det gäller därför att utveckla intresset hos sjuksköterskor. Kulturella 

temadagar på arbetsplatsen skulle eventuellt vara ett möjligt sätt för att väcka deras intresse 

för kulturella frågor. Andra tänkbara strategier är reflektionsträffar och diskussioner kollegor 

emellan gällande olika omvårdnadssituationer, där positiva och negativa aspekter kring hur 

omvårdnaden fungerat kan tas upp.  

 

Sjuksköterskestudenter uttryckte att det var viktigt att lära sig om och förstå kulturer och 

religioner som skiljde sig från deras egna (Lundberg el al., 2005). För att studenterna ska få 

kunskaper kan dessa ämnen integreras och betonas tydligare i utbildningen. Dessutom bör 

studenterna få tillräckligt med tid för klinisk praktik där de kommer i kontakt med olika 

omvårdnadssituationer, för att som sjuksköterska sedan kunna ansvara för dessa patienter. Att 

kunna ge en tillfredställande omvårdnad utefter patientens kulturella behov som färdig 

sjuksköterska kommer vara svårt om de aldrig fått vara med vid en liknande 

omvårdnadssituation tidigare.  

Positiv grundinställning till kulturella skillnader 

Kulturella skillnader förekommer mellan olika kulturer och religioner (Newman Giger & 

Davidhizar, 2008; Olsson, 2007), något som omvårdnadspersonalen måste vara medvetna om 

och respektera. Sjuksköterskorna uppgav att de hade en vilja att ge kulturellt anpassad vård 

(Somerville, 2007). Marrone (2008) stärker detta genom att visa på att 96 procent av 

deltagarna i sin studie hade starka intentioner att ge kulturellt anpassad vård till muslimska 

araber.  

 

Sjuksköterskestudenter betonade vikten av en positiv inställning för att kunna förstå patienter 

och skapa en relation till dem. Detta resulterade i att de inte längre såg skillnaderna mellan 

dem (Jirwe et al., 2010). Vårdpersonal som var mer positiva i sina attityder gentemot andra 

kulturer, hade mer förtroende för sina kunskaper kring kulturella begrepp och olika kulturer 

(Jones et al., 2004). En positiv attityd gentemot omvårdnaden av en etnisk grupp betonades 

även av Marrone (2008). Attityden kan ses som en möjlighet i omvårdnadssituationen och har 

ett signifikant inflytande på tillämpningen av en kulturellt anpassad omvårdnad. Ju 

gynnsammare attityd sjuksköterskan hade mot muslimska araber, desto starkare vilja fanns 

det hos dem att eftersträva och uppnå de kulturella vårdbehov patienter och deras anhöriga 

hade (Marrone, 2008). En positiv inställning kan göra att sjuksköterskan har mer tålamod och 

precis som Samarasinghe et al. (2010) menade, är det bättre att vara empatisk och se till de 

likheter som finns mellan kulturerna istället för att se till skillnaderna. Anledningen till att 

sjuksköterskor ofta ser till olikheter kan bero på ett behov av att kategorisera människor i ett 

försök att skapa struktur. Patienter däremot vill inte se sig själva som annorlunda och finner 

istället likheter med övriga patienter.  

Viktiga egenskaper hos sjuksköterskor 

De egenskaper och den personlighet sjuksköterskor besitter kunde möjliggöra en god 

omvårdnadssituation (Jirwe et al., 2009; Somerville, 2007; Wiking et al., 2009). Viktiga 

egenskaper hos sjuksköterskan, för att utveckla en kulturell kompetens, var bland annat 
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empati, öppenhet, flexibilitet, ett humant synsätt samt att visa medkänsla och respekt (Jirwe et 

al., 2009; Samarasinghe et al. 2010; Somerville, 2007). Att lära ut dessa egenskaper är svårt. 

Genom erfarenheter lär sig dock studenter vikten av och betydelsen kring dessa goda 

egenskaper. Precis som sjuksköterskestudenter uttryckt det (Lundberg et al., 2005), borde 

ämnet integreras och tydligare betonas i utbildningen för att kunna ge dem verktygen att 

kunna ge omvårdnad till patienter med annan etnisk bakgrund.  

 

Mer klinisk utbildning med fokus på det kulturella mötet, tillsammans med ökade teoretiska 

kunskaper i ämnet, skulle kunna ses som en fördel. Eftersom sjuksköterskeyrket är ett pratiskt 

yrke går det inte att läsa sig till alla kunskaper utan klinisk övning måste också ges. De 

blivande sjuksköterskorna skulle på dessa sätt få en ökad förståelse för patienters bakgrunder 

då det ger möjlighet för sjuksköterskestudenter att visa mer öppenhet och medkänsla. 

Sjuksköterskor som själva varit med om liknande situationer kan tänkas ha en ökad förståelse 

för de tankar och känslor patienter har. Att en del patienter med annan etnisk bakgrund känner 

en större tillförlitlighet för vårdgivare som har andra kulturella erfarenheter (Benkert et al., 

2008), kanske beror på detta.  

 

Förmågan att vara öppen inför nya företeelser ansågs nödvändig, vilket dock krävde 

ansträngning och att göra sig själv mer sårbar (Somerville, 2007). Sjuksköterskestudenter 

undvek i vissa fall omvårdnadssituationer de upplevde som främmande (Jirwe et al., 2010). 

Att istället vara flexibel i en sådan situation gör sjuksköterskan öppen för nya intryck. Om 

sjuksköterskan gör sig själv mer sårbar och öppen gentemot patienten kan det antas lättare för 

patienten att göra samma sak tillbaka. Det underlättar i relationen mellan dem och skapar ett 

ömsesidigt förtroende. En annan betydelsefull egenskap hos sjuksköterskan är empati, då det 

visat sig att vårdgivare med en förmåga att sätta sig in i andra personers situation är mer 

effektiva och skickliga i att kommunicera mellan kulturgränser (Gibson & Zhong, 2005).  

 

Ett sätt att få en mer lämpad vårdpersonal med passande egenskaper och personlighet för ett 

nära möte med andra människor skulle kunna vara genom personliga intervjuer vid intag till 

utbildningen. Även om det i nuläget görs personliga intervjuer till en begränsad del 

vårdutbildningar, borde det mot bakgrund av föreliggande forskningsöversikts resultat ske i 

högre utsträckning. Precis som vid en anställningsintervju borde positiva egenskaper lyftas 

fram och prioriteras. Detta skulle kunna medföra fler lämpade vårdgivare för sin yrkesroll.  

 

Bygga upp en relation  

En annan möjlighet för att överkomma kulturella skillnader mellan sjuksköterska och patient 

var att lära känna varandra och att bygga upp en genuin relation (Pergert et al., 2007; 

Somerville, 2007). Detta visade sig vara svårt då det kräver extra tid (Somerville, 2007). 

Tiden finns dock inte alltid hos sjuksköterskorna i de stressade situationer som kan 

förekomma på sjukhus. Det kan dessutom betyda att det tar tid från andra patienter eller att 

andra delar av omvårdnaden blir lidande (Jirwe et al., 2010). Här måste organisationen bistå 

med resurser och hjälpmedel till sjuksköterskor, samt extra personal. Tidsbristen kan ses som 

ett hinder och vara en bidragande orsak till att sjuksköterskor eventuellt får en negativ 

inställning mot patienter.  

Kommunikationsstrategier 

Ett av de största hinder för att kunna ge optimal omvårdnad var kommunikationssvårigheter 

där olika språk kunde ses som en barriär (Jirwe et al., 2010; Lundberg et al., 2005; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Wiking et al., 2009), något även Narayanasamy (2003) funnit. Ett 
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gemensamt språk är en förutsättning för att kunna förmedla känslor, upplevelser, tankar samt 

för att kunna föra ett samtal och känna att ett givande möte uppstår (Bäärnhielm, 2007; 

Lundberg et al., 2005). För att övervinna de språkliga barriärerna använde sig sjuksköterskor 

av olika strategier. Tolkar, tvåspråkig hälso- och sjukvårdspersonal samt andra strategier, 

exempelvis bilder, användes (Jirwe et al., 2010; Somerville, 2007). Cioffi (2003) bekräftar 

användandet av dessa strategier som komplement till att övervinna språkbarriärer.  

 

Tvåspråkig hälso- och sjukvårdspersonal hjälpte frekvent till med att tolka och ge information 

till sina kollegor om de patienter som delade hennes kulturella bakgrund. Tack vare den 

tvåspråkiga hälso- och sjukvårdspersonalen kunde en mer kultur- och individanpassad 

omvårdnad genomföras (Cioffi, 2003). Att kunskaper gällande olika kulturer och etniciteter 

finns inom sjukskötersketeamet är värdefullt, något som arbetsgivare borde ta till vara på och 

visa uppskattning för. Att dessa sjuksköterskor dock ska få ytterligare ett ansvarsområde, 

utöver det ansvar de redan har, bemöttes med missnöje från en del sjuksköterskor 

(Somerville, 2007). Då ingen uppskattning visas eller underlättande av övriga arbetsuppgifter 

sker, finns förståelse för detta missnöje. Interna diskussionsgrupper där sjuksköterskor kan 

dela med sig av sina kunskaper under mer kontrollerade former, eller att skriftliga riktlinjer 

finns till hands, skulle kunna underlätta för sjuksköterskor och minska missnöjet. 

 

Även om sjuksköterskor uppfattade kommunikationen som ytlig vid användning av strategier 

så som bilder, symboler och kroppsspråk (Somerville, 2007), kan det antas vara bättre än att 

inte kunna kommunicera överhuvudtaget. Dessutom visar detta på en vilja från 

sjuksköterskans sida att försöka och göra sitt bästa. Spences (2001) resultat visade på att ”att 

försöka” var något en del sjuksköterskor ofta gjorde för att försäkra sig om att omvårdnaden 

kring patienter med annan kulturell bakgrund var lämplig. Sjuksköterskor visar även i detta 

fall på en strävan efter att försöka ge en god omvårdnad utefter de rådande förutsättningarna.  

 

Då de språkliga hindrena var oöverstigliga användes ibland tolkar för att översätta mellan de 

olika språken (Fatahi et al., 2010; Pergert, 2007; Somerville, 2007; Tuohy et al., 2008). 

Resultat visade dock på svårigheter att tillgå tolk, i synnerhet med kort varsel eller på kvällar 

och helger (Gerrish, 2001; Somerville, 2007; Tuohy et al., 2008). Även Cioffi (2003) visar på 

detta, samt att det är enklare att få tillgång till tolk då patienter kommer från en av de större 

etniska grupperna. Svårigheter att tillgå tolk kan tyckas vara ett hinder och försvårar 

omvårdnadssituationen, eftersom en tolk är av betydelse då patienter talar ett annat språk.  

 

Tolkarnas service var mycket uppskattad då det i många situationer var enda möjligheten till 

att kommunicera. Att använda tolk ansågs dock inte alltid vara optimalt då även brister 

förekom (Gerrish, 2001; Pergert et al., 2007; Somerville, 2007). Även Cioffi (2003) fann 

brister i tolkarnas arbete. Det kunde bland annat röra sig om hur lång tid de fanns tillgängliga 

för ett samtal, hur mycket information som var rimlig att ge, kvaliteten på tolkningen samt hur 

patientens konfidentialitet kunde säkerställas (Fatahi et al., 2010; Gerrish, 2001; Pergert et al., 

2007: Somerville, 2007; Wiking et al., 2009). Under ett relativt kort tolksamtal, ska mycket 

information ges till patienten från en person hon nödvändigtvis tidigare inte träffat. Detta kan 

göra att patienten inte är mottaglig för att ta in all information under ett och samma samtal. 

Har patienten exempelvis fått ett negativt sjukdomsbesked från en läkare via tolk, kan 

patienten behöva tid för att låta informationen sjukna in. Då tolken endast finns tillgänglig 

under en begränsad tid kan det innebära att även sjuksköterskor vill utnyttja denna tid och 

diskutera frågor gällande omvårdnaden, något patienten möjligtvis inte är mottaglig för.  
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Empati är en av de viktigaste egenskaperna hos sjuksköterskor (Gibson & Zhong, 2005), 

vilket även framkom ur resultat från studier gjorda av Jirwe et al (2009) samt Samarasinghe 

(2010). När en tolk används är en tredje part involverad i samtalet. Detta kunde försvåra 

förmedlandet av empati samt uppbyggnaden av en relation till patienten (Pergert et al., 2007). 

Det kan vara svårt nog för patienten att lita på och bygga upp ett förtroende för en person och 

blir då ännu svårare när en tolk är delaktig. Dessutom ska tolken sitta med i samtalet och 

lyssna samt översätta utan att vara delaktig med tankar och åsikter. Trots tolkens viktiga 

funktion kan patienten känna sig utsatt, speciellt där samtalsämnet är känsligt.  

 

Då kostnaderna för att anlita en tolk oftast är höga samt att tillgängligheten är liten, försökte 

sjuksköterskorna komma på andra lösningar. Kostnaden av tolkar begränsade användningen 

av dem då det uppfattades vara dyrt (Gerrish, 2001; Jirwe et al., 2010; Nielsen & Birkelund, 

2009; Spence, 2001). I dessa fall kan en kortsiktig syn på ekonomin antas vara orsaken till att 

tolkar används sparsamt, då det medför besparingar på kort sikt. Det kan dock löna sig att 

tänka långsiktigt då det vid användning av professionella tolkar reducerade 

sjukhuskostnaderna och medförde besparingar, eftersom det minskade missnöjdheten hos 

patienterna och även antalet återbesök till akutvårdsavdelningar (Jacobs et al., 2007). 

Möjligen ser sjuksköterskor inte till sjukhuskostnaderna totalt sett utan snarare till 

avdelningens egen ekonomi när användningen av tolkar begränsas.  

 

För många sjuksköterskor var det enklare att använda familjemedlemmar som tolkar istället 

för professionella. Användandet av familjemedlemmar som tolkar hade sina fördelar då de 

finns till hands, är enkla att få tag i samt att de redan har byggt upp en nära relation till 

patienten (Gerrish, 2001; Jirwe et al., 2010; Nielsen & Birkelund, 2009; Spence, 2001). Det 

kan därför vara förståeligt att de används som substitut för utbildade tolkar. Dock har många 

nackdelar setts. En sådan nackdel var att familjemedlemmar inte alltid de rätta kunskaperna 

gällande medicinsk terminologi eller talar det inhemska språket flytande, varför de inte alltid 

lämpar sig som tolkar (Gerrish, 2001). Dessutom vill familjemedlemmar i vissa fall skydda 

sina anhöriga och översätter därför inte allt som sägs (Gerrish, 2001; Somerville, 2007; Tuohy 

et al., 2008). I vissa fall var somliga samtalsämnen dessutom känsliga att diskutera med 

anhöriga (Gerrish, 2001; Nielsen & Birkelund, 2009). Det kunde samtidigt vara känslomässigt 

jobbigt för en familjemedlem att tolka, exempelvis ett barn som ska vara tolk åt en svårt sjuk 

förälder (Fatahi et al., 2010; Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2008). Trots att 

nackdelar med att använda familjemedlemmar som tolk finns, använde sig ändå många 

sjuksköterskor sig av dem, något som kan ifrågasättas. Användningen kan bero på stressade 

vårdsituationer där tolkar inte bokas in på grund av bristande framförhållning eller 

tillgängligheten på tolkar. Orsaken kan även bero på ett ekonomiskt tänkande eller bristande 

kunskaper kring tolkarnas betydelse. De negativa konsekvenserna av användningen av 

familjemedlemmar som tolk, pekar på att användandet av professionella tolkar borde öka, 

både för patientens och sjuksköterskans bästa. Även Cioffi (2003) nämnde att en bättre 

tillgång på tolkar påverkar kvaliteten som ges på vården till det bättre. 

 

Sjuksköterskor upplevde frustration då patienter som bott i landet en längre tid inte hade lärt 

sig språket (Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2008) eller då omvårdnaden tog längre 

tid på grund av språkbarriären (Nielsen & Birkelund, 2009). En del sjuksköterskor hade en 

negativ attityd gentemot detta medan andra var empatiska, respektfulla och villiga att 

anstränga sig för att reducera skillnaderna (Cioffi, 2003). Tar kommunikationshindrena upp 

en större del av sjuksköterskans tid finns förståelse för upplevd stress hos henne. Detta bör 

dock förhindras organisatoriskt genom extra resurser för att förhindra att övriga patienter ska 
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bli lidande eller få en sämre omvårdnad på grund av att sjuksköterskor inte hinner ägna lika 

mycket tid åt dem alla. Att sjuksköterskor däremot uppvisar en irritation mot patienter för att 

de inte talar det inhemska språket är diskriminerande och kränkande. Även om patienten bott i 

landet en längre tid kan socioekonomiska faktorer i sådana situationer vara av betydelse. 

Exempelvis kan arbetslöshet eller att vara bosatta i ett område med hög grad av migranter ha 

inverkan på hennes möjlighet att lära sig språket.  

 

I vanliga fall använde sig sjuksköterskor av humor och småpratande för att skapa stämning 

och göra att patienter kände sig avslappnade. Detta gick dock inte när sjuksköterskor och 

patienter inte delade samma språk (Tuohy et al., 2008). Inom sjukvården finns en vana att 

småprata, då det är något som ligger i kulturen. Småpratandet lärs dock inte ut via 

utbildningen utan är snarare något som kan läras via erfarenheter. Finns inte ett gemensamt 

språk är det naturligt att småpratandet tyvärr faller bort. Detta kan antas leda till svårigheter i 

att skapa en relation, tillförlitlighet och tillfredsställelse med vården. Kommunikationen är 

grunden, fungerar inte den kan allt annat bli lidande. Det är därför viktigt att få 

kommunikationen att fungera även med patienter som talar ett annat språk. Den verbala 

kommunikationen måste ersättas på något annat sätt då det visat sig att vården upplevdes som 

opersonlig och stel när sjuksköterskorna inte kunde använda sig av småpratande (Jirwe et al., 

2010; Pergert et al., 2007). 

 

Kommunikationssvårigheter uppstod inte bara på grund av olika språk. Sättet att uttrycka sig 

på och dynamiken i språket kunde variera kulturer emellan (Somerville, 2007). Vid förklaring 

av orsakssammanhang för hur en sjukdom uppstått, kan en bristande förståelse ses hos 

patienten, dels språkligt och dels om hon har ett annat synsätt än sjuksköterskan. En 

medvetenhet från sjuksköterskans sida kring detta kan behövas, samt en förståelse för att 

informationen måste ges på ett sätt så att patienten kan förstå. Användandet av gester och 

kroppsspråket skiljer sig mellan kulturer och länder (Enqvist, 2007; Hanssen, 2007; Olsson, 

2007), vilket även det kunde leda till missförstånd (Lundberg et al., 2005). Hanssen (2007) 

nämner att kroppsspråket används mer sparsamt i vissa kulturer än andra. Sverige kan anses 

vara ett av de länder där kroppsspråket används mer sparsamt än i icke-västerländska kulturer. 

En patient från ett annat land kan därför uppfatta den svenska sjuksköterskan som 

ointresserad och oengagerad i samtalet på grund av hennes sparsamma gestikulering. 

Eftersom kroppsspråket skiljer sig mycket länder emellan kan detta försvåra 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient, något som kan utgöra ett hinder i 

omvårdnaden. Detsamma gäller för det verbala språket där det i Sverige anses bra att vara en 

god lyssnare, medan det i andra kulturer anses bättre att vara en god talare (Olsson, 2007). 

Även dessa skillnader kan leda till kulturkrockar då sjuksköterskor kan uppfattas som 

otrevliga.  

Stereotyper och förutfattade meningar 

Att lära sig mer om olika kulturer gav ett bredare och mer nyanserat synsätt som undviker 

förenklingar och stereotyper (Momeni et al., 2008). Viktigt att poängtera är att en patient inte 

bör ses som en representant för en kultur eller ett land (Björngren Cuadra, 2010). Alla araber 

är exempelvis inte muslimer och patienterna bör inte dömas efter utseende. Författarna till 

föreliggande forskningsöversikt anser att media spelar en stor roll för vår syn på olika 

kulturer. I vissa fall kan bilden som ges vara felaktigt negativ. Sjuksköterskorna bör inte 

färgas av den negativa bilden och låta media påverka bemötandet av patienter med en annan 

etnicitet.  
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Att patienter betedde sig olika beror på att varje människa är unik samt att varje kultur och 

religion har sina egna normer och förhållningssätt. Då kulturella och religiösa skillnader 

förekommer, är det viktigt att inte tvinga patienter eller anhöriga att agera eller bete sig på det 

sätt som stämmer överens med landets normer. Istället är det bättre att vara empatisk och 

uppmuntra de likheter som finns mellan kulturerna och religionerna (Samarasinghe et al., 

2010). Att en sjuksköterska uttryckte att patienter med annan etnicitet beter sig som att de 

vore patienter i sitt eget hemland och kanske inte vet hur de borde bete sig här (Nielsen & 

Birkelund, 2009), tyder på okunskap från sjuksköterskans sida och visar på rasistiska 

tendenser. Sjuksköterskan kan inte bestämma vad som är ”rätt” sätt att bete sig på eller för 

den delen avgöra vad som är ”fel” i de situationer som uppstår. Två människor har alltid sina 

egna åsikter och värderingar om olika ageranden. Patienter ska inte behöva förändra sin 

personlighet eller sina beteenden såvida respekt visas mot de normer och värderingar som 

råder i det nya landet.    

 
Risken med okunskap är att patienter diskrimineras, vilket visades exempel på i Vydelingums 

(2006) resultat, där uttalanden med rasistiska undertoner sades. Sjuksköterskor uttryckte att 

ingen hänsyn behövde tas till speciella faktorer inom omvårdnaden av patienter med annan 

etnisk bakgrund (Vydelingum, 2006). Dessa sjuksköterskor tog alltså ingen hänsyn till de 

olika faktorer som spelar roll för omvårdnaden, vilka skiljer sig kulturer emellan. De menade 

att de inte diskriminerade genom att behandla alla lika. Möjligen är en likabehandling utefter 

ett västerländskt sätt ett tecken på diskriminering, något som speglar etnocentrism. Den etiska 

koden, skriven av ICN, följs i detta fall inte. Där står att omvårdnaden ska vara respektfull 

och inte begränsas av ålder, hudfärg eller trosuppfattning (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007). Författarna till föreliggande forskningsöversikt tycker inte att sjuksköterskorna 

förhåller sig respektfullt och etiskt i uttalanden om patienters tro, utan snarare dömande, där 

de uttryckte ”But this is ridiculous … How can people believe in such things? … It’s not 

rational belief” (Vydelingum, 2006, s. 28). Somerville (2007) gav ett annat exempel där alla 

patienter behandlades olika, för att en likabehandling skulle uppnås. Detta förhållningssätt är 

mer lämpligt i strävan efter att uppnå en vård på lika villkor, där de individuella vårdbehoven 

uppfylls. Viktigt är dessutom att sjuksköterskor är medvetna om sina egna tankar och känslor 

för att skapa en holistisk vård där det etnocentriska synsättet inte påverkar omvårdnaden 

negativt. 

 

Det framkom ur studier att patienter med en annan etnisk bakgrund uttryckte smärta mer 

frekvent samt på ett starkare sätt, något som benämndes ”etnisk smärta” (Nielsen & 

Birkelund, 2009). Författarna till föreliggande forskningsöversikt anser begreppet dömande. 

Alla patienter, oavsett bakgrund, har en egen smärttröskel samt varierande kunskap om 

kroppens anatomi. Att hävda att anledningen till ett specifikt beteende beror på att patienter 

från ett specifikt område har lägre smärttröskel eller bristande kunskap om sin kropp, anser 

författarna vara naivt.  

 

Narayanasamy (2003) nämner i likhet med Vydelingum (2006) att sjuksköterskor gjorde 

försök till att respektera och ta hänsyn till de kulturella behov patienter har. Sjuksköterskor 

införde en meny anpassad till en specifik kulturell grupp. Det kan tyckas att patienterna till 

viss del borde anpassa sig till sitt nya hemland och anamma den nya kulturen, de nya reglerna 

och de nya värderingarna. Eftersom menyn blev mer populär bland de patienter till vilka den 

inte var avsedd för, visar det på att patienterna med annan etnisk bakgrund möjlighen har 

anpassat sig till sitt nya hemland och ett misslyckat försök från sjuksköterskornas sida. 

Tanken med respekt och hänsyn från sjuksköterskornas sida är dock god, tyvärr blir deras 
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försök till detta istället en ytterligare uppdelning av de kulturella grupperna och en ökad 

segregering. Kulturellt varierad kost på sjukhusen är något författarna till föreliggande 

forskningsöversikt anser vara bra, dock borde alla patienter få ta del av den och inte endast 

utvalda kulturella grupper. 

 

Förutfattade meningar fanns hos sjuksköterskor precis som hos alla andra och är en naturlig 

del utav vardagen. Negativa uppfattningar baserade på utländsktklingande namn, klädsel, 

gester, språk eller hudfärg förekom, vilket tyder på förutfattade meningar (Nielsen & 

Birkelund, 2009; Simpson & Carter, 2008; Spence, 2001). Det är viktigt att inte döma 

patienter och anta att de kommer uppföra sig på ett visst sätt. Ett sådant beteende visar på 

trångsynthet och en bristande kunskap kan ses hos sjuksköterskorna. En patient med rötter i 

en annan kultur, kan vara uppvuxen i landet och ha samma kunskaper om och anpassning till 

landet som övriga patienter. Blir patienten i en sådan situation behandlad annorlunda på grund 

av sitt namn eller utseende, är det tydligt att rasism och diskriminering förekommer på 

avdelningen. Patienten kan då känna sig förnärmad. Förutfattade meningar kan tyckas skapa 

en negativ miljö, vilket inte är önskvärt inom sjukvården. Förutfattade meningar tyder på 

okunskap om olika kulturer, vilket kan förebyggas genom mer utbildning i ämnet. I många 

fall kan även andra, enkla medel leda till att patienter känner sig uppskattade och känner att de 

får en god omvårdnad. Sjuksköterskor kan skapa en gynnsam relation genom en vänlig attityd 

och genom ett genuint intresse för patienten och hennes kulturella bakgrund, istället för att ha 

förutfattade meningar.  

 

Sjuksköterskans grundinställning kunde utgöra ett hinder i omvårdnadssituationen. Hennes 

värderingar och eventuella förutfattade meningar hade en stor betydelse för hennes bemötande 

av patienter med annan etnicitet. Sjuksköterskor kämpade för att överkomma de hinder som 

förekom genom att arbeta med sina egna negativa fördomar, kraven från jobbet och deras 

behov av att prioritera (Spence, 2001). Sjuksköterskan har en arbetsledande roll varför det är 

viktigt att föregå med ett gott exempel och sträva efter en individualiserad omvårdnad. Precis 

som Jirwe et al. (2010) uttryckte det, kan det skilja sig mer mellan individer som kommer från 

samma kultur än vad det gör mellan två individer med olika etniska bakgrunder. Inom en 

kulturell grupp finns generations- och könsskillnader samt variationer i socioekonomi. De 

individuella skillnaderna en patient har kan antas vara viktigare än de kulturella då varje 

människa är unik.  

 

Hanssen (2007) beskriver att familjen har en annan roll inom de kollektivistiska kulturerna 

där det råder starka band mellan individen och familjen. Att hindra familjemedlemmar att 

komma på besök då de stör andra patienter (Lundberg et al., 2005; Pergert et al., 2007; 

Vydelingum, 2006), kan göra att patienten i fråga fråntas sin känsla av att vara en fullvärdig 

människa. Avdelningarna har ofta begränsade utrymmen och patienter delar i de flesta fall sal 

med andra patienter. Trots att familjen är en viktig del för vissa patienter, måste anpassning 

ske då den svenska sjukhuskulturen och sjukhusmiljön är skapad efter andra förhållanden 

(Olsson, 2007; Newman Giger & Davidhizar, 2008).  

 

De fördomsfulla åsikter som visat sig förekomma inom vården är oroväckande. 

Sjuksköterskorna kan, genom att försöka sätta sig in i den andra personens situation, öka sin 

förståelse för hur det är att komma till ett nytt land. Genom detta skulle de kunna reflektera 

över hur de hade velat bli bemötta och behandlade i ett nytt land med annan kultur. Som 

invandrare är sannolikheten stor att känslan av utanförskap i samhället finns. I den 

västerländska kulturen finns dessutom ett ”jag-medvetande” där individen förväntas vara 
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självständig (Hanssen, 2007). Detta kan utgöra en stor omställning för de som kommer från 

en icke-västerländsk kultur där ett ”vi-centrerat” förhållningssätt finns. I Norden kan personer 

tyckas vara mer kalla och avståndstagande, vilket för patienterna kan anses som nytt och 

främmande då de är vana att ha familjen omkring sig.  

Bristande kunskap och kontroll 

Precis som Tuohy et al., (2008) framhäver framkom det av Marrones (2008) resultat att 

sjuksköterskor uppfattade sig ha låg kontroll över att kunna tillhandahålla den kulturellt 

anpassade vård som patienter önskade. Sjuksköterskorna ville ha mer kunskap, utbildning och 

vidare kompetensutveckling för att omvårdnaden skulle bli ännu bättre. Många sjuksköterskor 

ansåg sig ha bristande kunskaper, erfarenheter, resurser och administrativ stöttning för att 

kunna erbjuda kulturellt anpassad omvårdnad. De hävdade även att tillhandahållandet av 

kulturellt anpassad omvårdnad krävde mer tid och resurser än vad andra vårdsituationer 

gjorde (Jirwe et al., 2010; Nielsen & Birkelund, 2009; Spence, 2001). Resultatet från 

Marrones studie (2008) visade på liknande upplevelser från sjuksköterskor, där brister i 

omvårdnaden av muslimska araber kunde ses. Den kulturella aspekten sågs som en separat 

åtgärd och inte som en integrerad del av omvårdnaden. Detta visar på att utbildning inom 

kulturell kompetens är nödvändig. Sjuksköterskors kunskaper har inte följt med den snabba 

utvecklingen bland befolkningen som blir allt mer olikartad kulturellt sett.  

 

Transkulturell omvårdnad och kulturell kompetens syftar till att kunna ta hänsyn till 

patientens kulturella bakgrund, övertygelse, värderingar och traditioner (Jirwe, 2008). 

Sjuksköterskor i studier har visat sig ha bristande kulturell kompetens och inte tagit hänsyn 

till alla faktorer som begreppet kultur innefattar. Sjuksköterskor har mer att lära, exempelvis 

genom att lära sig mer om den kulturella bakgrund patienten kommer ifrån för att tillämpa en 

mer kulturellt anpassad omvårdnad. Att besitta kulturella kunskaper är av stor vikt då det har 

visat sig ge positiva hälsoresultat (Kim-Godwin et al., 2001).  

Utbildningen av sjuksköterskor 

Sammantaget av de faktum att invandringen till Sverige ökar (Gustafsson et al., 2004), att 

icke svenskfödda personer som invandrat till Sverige har sämre hälsa än svenskfödda 

(Socialstyrelsen 2005a, 2009) och att sjuksköterskeutbildningen inte lever upp till de krav 

som finns i ett globaliserat samhälle (Duffy, 2001), gör att sjuksköterskans kulturella 

kunskaper måste ses över och mer måste satsas på utbildningen av dem gällande kultur.  

Sjuksköterskor måste ständigt göra prioriteringar i sitt yrke kring vilka åtgärder som ska göras 

och hur de ska lyckas behandla patienter utefter deras kulturella behov. De måste även avgöra 

vad som ska läras ut till elever så att de kan utveckla sin kulturella kompetens. Vården ska 

levereras lika, oavsett patienternas kulturella bakgrund.  

 

Liksom Duffy (2001) och Hunt (2007) framhåller, visade resultatet av föreliggande 

forskningsöversikt att sjuksköterskeutbildningen var bristfällig och gav inte studenterna den 

kunskap som de behöver i sitt framtida yrke och möten med patienter från olika kulturer. 

Tydliga riktlinjer för vad kurserna skulle innehålla saknades och kursplanerna uppfattades 

otydliga (Momeni et al., 2008). Sjuksköterskeutbildningen måste göra det möjligt för 

studenterna att bli kompetenta i att kommunicera i tvärkulturella vårdmöten samt ge 

studenterna möjlighet att praktisera sina färdigheter (Jirwe et al., 2010). Utbildningen måste 

förändras i samma takt och riktning som samhället för att förbereda sjuksköterskorna inför 

deras kommande arbete i ett mer mångkulturellt samhälle och för att minska det glapp som 
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kan ses. Författarna till den gjorda studien fann även kursplanerna otydliga och att det 

saknades tydliga riklinjer för vad kurserna skulle innehålla. Det finns risk att undervisningen, 

som berör kulturella frågor inom vården, beror på läraren och dennes kunskaper samt 

engagemang inom ämnet då tydliga riktlinjer saknades.¨ 

 

Sjukskötestudenter likställde begreppet kultur med hemland, snarare än att ta in de övriga 

perspektiv som begreppet består av (Jirwe et al., 2010). Detta tyder på den okunskap de hade 

inom kulturella begrepp och olika kulturer. Okunskap visades även då de utgick från 

förutfattade meningar gällande patienters uttryck av smärta. Alla sjuksköterskestudenter borde 

få möjlighet att applicera sina teoretiska kunskaper och färdigheter gällande kultur och 

kulturella begrepp kring omvårdnaden av patienter med olika kulturella bakgrunder.  

 

För att kunna leverera en kulturellt kompetent omvårdnad som tillgodoser patientens behov 

och förväntningar, måste sjuksköterskan få relevanta färdigheter, attityder och kunskaper 

kring individuella och kulturella skillnader som förekommer (Lundberg et al., 2005). Detta 

för att kunna förstå sig på patienters beteende och utefter förutsättningarna tillgodose hennes 

behov. Kunskaper om faktorer som påverkar omvårdnadssituationen är av stor vikt i 

omvårdnadsarbetet kring en patient med en annan kulturell bakgrund (Jirwe, 2008). 

Utbildning i transkulturell omvårdnad, som en integrerad del i läroplanen, skulle kunna stärka 

sjuksköterskorna (Lundberg et al., 2005; Nielsen & Birkelund, 2009). Detta visar även 

Marrone (2008) som menar att resultatet av den transkulturella omvårdnaden stärks av vilken 

utbildning i ämnet de fått.  

 

Patienter med annan etnisk bakgrund har kulturella behov (Angel & Hjern, 2004; Cuypers et 

al., 2011; Hanssen, 2007), vilket även Somerville (2007) och Wiking et al. (2009) identifierat. 

Detta stärks även av Narayanasamy (2003) som menar att sjuksköterskor uppgav att 

majoriteten av deras patienter hade kulturella behov. Sjuksköterskorna ansåg dock att de 

behövde bli bättre på att uppfylla dessa kulturella behov (Narayanasamy, 2003), vilket även 

Lundberg et al. (2005) menar på. För att uppfylla de kulturella behoven och ge en kulturellt 

anpassad omvårdnad, måste sjuksköterskorna förstå de faktorer som påverkar personens syn 

på hälsa och sjukdom.  

 

Om sjuksköterskestudenterna utvecklar en kulturell kompetens eller ej efter att utbildning 

givits kan dock inte garanteras då det är upp till var och en att lära och ta till sig ny kunskap. 

Att gå djupare och mer ingående på ämnet i utbildningen skulle dock öka studenternas 

medvetenhet och göra dem mer säkra i mötet med patienter från annan kulturell bakgrund.  

Nuvarande vårdsituation för patienter med annan kulturell bakgrund 

Då en person flyttar till ett nytt land sker förändringar i kulturella upplevelser. Ohälsa kan 

antas uppstå då det sker förändringar i ens livsstil och kultur, som fallet är vid migration. Ett 

sätt att förbättra hälsan för patienter med annan kulturell bakgrund skulle kunna vara genom 

att i samhället och inom vården integrera fler kulturella upplevelser eftersom kultur och hälsa 

har visat sig ha ett samband (Cuypers et al., 2011; Flowers, 2004; Wilkinson et al., 2007). På 

sjukhusen kan detta göras genom att ha tidningar samt radio- och tv-kanaler på de största 

språken. Detta kan på sikt förbättra hälsa och välmående hos invandrare. Känner patienten att 

hennes kultur respekteras kommer hon antagligen att känna mer tillit och förtroende till 

sjuksköterskan och vårdsystemet.  
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En gynnsam relation som förbättrar patientens värde och känsla av att bli sedd kan uppnås då 

det råder en ömsesidig förståelse mellan patient och sjuksköterska. Fokusgrupper skulle 

kunna användas för att utforska patienternas förväntningar, grad av tillfredsställelse, känslor 

av delaktighet och upplevd hälsa. 

 

I Sverige utgår sjukvården utifrån ett holistiskt synsätt med en helhetssyn på patienten som 

individ (SFS, 1982:763). Nyströms (2002) resultat visade dock att det saknades ett holistiskt 

synsätt på en akutmottagning i Sverige. Detta resultat behöver dock inte betyda att en 

bristande helhetssyn är generellt för vården på de svenska sjukhusen. På en akutmottagning är 

vårdtiderna korta och ett stressande klimat kan förekomma, vilket betyder att andra 

avdelningar kan ha bättre förutsättningar för att hantera detta. Det bristande 

helhetsperspektivet av patienterna är dock överraskande då det varit en viktig grund i den 

svenska hälsolagstiftningen under de senaste tre decennierna.  

 

Trots att hälsostatus, livsstandard och livskvaliteten i Sverige är bland de högsta i världen och 

att Sverige är medverkande till att förbättra de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländerna, 

kritiserades Sverige (Hunt, 2007). Kritiken berodde bland annat på att de nationella lagarna 

inte tog upp allas rätt till lika vård samt att hälso- och sjukvårdspersonal hade en bristande 

kunskap om de mänskliga rättigheterna. Detta är viktig kritik att ta åt sig då det främst är 

vårdgivare som kan se effekter av diskriminering eller eventuellt våld mot olika etniska 

grupper. Patienter med annan kulturell bakgrund kan i många fall ha det svårt och vara bosatta 

i områden med sämre socioekonomiska förhållanden (Björngren Cuadra, 2010; Bäärnhielm, 

2007; Socialstyrelsen, 2009), även Samarasinghe (2010) nämner detta. Vården kan bli en av 

de första instanser som patienterna kommer i kontakt med och vårdgivare blir således de som 

kan hjälpa dem till en bättre situation. Att sjuksköterskorna har bristande kulturella kunskaper 

och känner en osäkerhet i att bemöta patienter med annan etnicitet är inte konstigt då de inte 

nödvändigtvis har fått någon utbildning i mänskliga rättigheter före år 2006 (Hunt, 2007). 

Kunskap i dessa frågor krävs och genom en ökad medvetenhet hos vårdgivare kan rätten till 

hälsa efterföljas och en upprättelse för de mänskliga rättigheterna kan skapas.  

 

Att som patient med annan etnisk bakgrund kunna språket i det nya hemlandet, visade sig 

vara till fördel då en direkt kommunikation kan ske mellan sjuksköterska och patient där ledet 

med missförstånd och feltolkningar minskas (Somerville, 2007). En annan relation kan 

således också byggas upp mellan dem som är av stor vikt i det hälsofrämjande arbetet. Talar 

patienten inte det inhemska språket kan slutsatser utifrån detta resultat dras att de får en sämre 

vård då en lika nära relation inte kan byggas upp. Då varje patient är unik och 

sjukvårdssystemet inte är felfritt, kan upplevelserna av att bli vårdad som patient variera från 

individ till individ, oavsett kulturell bakgrund. Även inrikesfödda personer kan självklart vara 

missnöjda med den vård de får eller den relation de inte lyckades bygga med 

sjukvårdspersonalen och brister i omvårdnadssituationen kan ses även hos dem.  

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet av föreliggande forskningsöversikt på ett flertal olika 

kulturella skillnader i omvårdnadssituationen på sjukhus mellan sjuksköterska och patient 

med olika kulturella bakgrunder. Olika religioner, normer, värderingar och förhållningssätt är, 

tillsammans med det faktum att varje människa är unik, bidragande faktorer till hur 

omvårdnadssituationen utformas.  
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En mängd möjligheter har identifierats, vilka påverkar omvårdandssituationen till det bättre. 

Delvis speglar sjuksköterskans egenskaper hur omvårdnadsmötets utfall kommer att bli. 

Egenskaper som empati, öppenhet, flexibilitet, ett humant synsätt samt att kunna visa 

medkänsla och respekt ligger till grund för en lyckad omvårdnadssituation. Dessutom spelar 

vårdgivarens intresse och kulturella nyfikenhet roll och ses som en möjlighet för en förbättrad 

omvårdnadssituation. Tidigare erfarenheter och kunskaper kring att vårda patienter med olika 

etniska bakgrunder är ytterligare möjligheter då det ger en högre interkulturell 

kommunikationskompetens. Sådana erfarenheter i arbetsteamet bör därför tillvaratas och ses 

som en resurs. Interkulturell kommunikationskompetens och en positiv inställning är 

betydelsefullt då de kan förenkla mötet och uppbyggande av en relation till patienten.  

 

Även hinder har identifierats, vilka försvårar ett lyckat omvårdnadsmöte. Bland dessa sågs ett 

ointresse för nya kulturer, förutfattade meningar samt en negativ grundinställning och värde-

ringar hos sjuksköterskan. Okunskap hos sjuksköterskorna var ytterligare ett hinder, vilket 

kunde resultera i att patienter diskrimineras. Resultatet visade på att sjuksköterskeutbildning-

en var bristfällig och gav inte studenterna den kunskap som de behöver i sitt framtida yrke 

och möten med patienter från olika kulturer. Kommunikationssvårigheter var ett av de största 

hinder som identifierades. Tolkar var ett sätt att lösa detta, dock fanns de inte alltid tillgängli-

ga, kvaliteten kunde variera samt kostnaden för tolkar kunde anses vara hög. Även bristen på 

tid kunde försvårade omvårdnadssituationen då dessa kan vara extra tidkrävande. 

 

Ytterligare kunskap och utbildning bland sjuksköterskor är nödvändigt för att förstå patienters 

beteende och för att kunna utföra en transkulturell omvårdnad. Brist på utbildning kan leda till 

stereotypa antagen och diskriminering. Kunskap kring olika kulturella skillnader som före-

kommer olika kulturer och religioner emellan är nödvändigt. Dessutom krävs en kunskap 

kring sjukdomar som i högre grad drabbar denna patientgrupp och hur olika levnadsvanor 

spelar roll. Kommunikationssvårigheter kan ses i många av omvårdnadssituationerna mellan 

sjuksköterska och patient från olika kulturella bakgrunder, något sjuksköterskor måste ha 

kännedom kring samt veta att kommunikationssvårigheter kan bero på olika språk men även 

dynamiken i språket, kroppspråket och användandet av gester. 

 

En högkvalitativ vård där individuella behov möts, baseras på att hälso- och 

sjukvårdspersonal besitter kunskap om och har en medvetenhet kring de skillnader som 

förekommer individer emellan. Föreliggande forskningsöversikt kan förhoppningsvis bidra 

till en ökad, adekvat kunskap hos sjuksköterskor gällande kulturella skillnader samt en bättre 

förståelse för de faktorer som är av betydelse i omvårdnadssituationen. 

Förslag på vidare forskning 

Resultat från gjorda studier visade på att sjuksköterskor ansåg att patienter med annan 

etnicitet hade kulturella behov samt att kunskap krävdes för att kunna möta dem. Ett behov 

finns av att genomföra ytterligare forskning för att undersöka hur sjuksköterskor upplever sitt 

arbete med patienter från olika kulturella bakgrunder, samt hur de hanterar diskriminering och 

rasism på arbetsplatsen. Att genomföra en kvalitativ intervjustudie med patienter med annan 

etnisk bakgrund, för att klargöra huruvida de själva anser att de har kulturella behov eller ej, 

vore av intresse. Beroende på resultatet av en sådan studie kan behovet av praktisk 

tillämpning av transkulturella omvårdnadsteorier utvärderas. En jämförelse mellan USA, där 

begreppet transkulturell omvårdnad funnits en längre tid, och Sverige, skulle förhoppningsvis 

resultera i ny kunskap som kan användas för att förbättra den svenska sjukvården.  
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BILAGA I 

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006).               

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 
I = Hög kvalitet 

II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multi-

centerstudie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/-

deltagare tillräckligt stort för att besvara fråge-

ställningen. Adekvata statistiska metoder. 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 
Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl-

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess, datainsam-

lingsmetod, transkriberingsprocess och analys-

metod. Beskrivna tillförlitlighets-/reliabilitets-

hänsyn. Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA II 

Matris med redovisning av inkluderade artiklar i den systematiska forskningsöversikten.  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Benkert, R., 

Peters, R., 

Tate, N., &  

Dinardo, E. 

USA 

2008 

Trust of nurse practitioners 

and physicians among African 

Americans with hypertension 

Att undersöka låginkomsttagande 

afroamerikaners grad av  

förtroende för sjukvåden. 

En beskrivande tvärsnittsstudie 

gjord med 145 afroamerikaner som 

var inskrivna i en större studie. 

Deltagarna fyllde i tre  

frågeformulär.  

n = 145 

(-) 

Afroamerikanerna hade ett högre  

förtroende för sjuksköterskor än för  

läkare. Till viss del hade de även högre 

förtroende för de vårdgivare som kom 

från samma kultur som dem. 

I 

P 

Cioffi, J. 

2005 

Australien 

 

 

 

Nurses’ experiences of caring 

for culturally diverse patients 

in an acute care setting 

Att beskviva sjuksköterskors  

erfarenheter av omvårdnad av 

vuxna patienter från annan  

kulturell bakgrund på en  

medicinsk och kirurgisk avdelning 

i en akut vårdsituation. 

Tio sjuksköterskor intervjuades 

som hade minst fem års erfarenhet 

av att jobba med patienter från 

andra kulturer inom medicin eller 

kirurgi.  

n = 10 

(-) 

Sjuksköterskorna ansåg utbildningen 

som bristfällig gällande kunskap i 

kulturell omvårdnad. Svårigheter sågs 

i mötet med familjemedlemmar och 

organisatoriska brister.  

Sjuksköterskorna efterfrågade en mer 

flexibel hälso- och sjukvård, bättre 

tillgänglighet på tolkar samt fler  

tvåspråkiga hälso- och  

sjukvårdsarbetare. De var villiga att 

lära sig mer om kulturella skillnader 

för att erbjuda en mer kulturellt an-

passad vård.  

II  

K 

Fatahi, N., 
Mattsson, B., 
Lundgren, S., 
& Hellström, 
M. 
2010 

Sverige 

 

Nurse radiographers’  

experiences of  

communication with patients 

who do not speak the native 

language 

Studera röntgensjuksköterskors 

erfarenheter av att undersöka 

patienter som inte talar svenska. 

Intervjustudie med 11 

röntgensjuksköterskor, uppdelade 

på tre fokusgrupper. Öppna frågor 

användes och en kvalitativ  

innehållsanalys tillämpades för att 

analysera de transkriberade  

intervjuerna. 

n = 16 

(5) 
Behovet av tolk var förknippat med 

typ av undersökning. Professionella 

tolkar var nödvändiga för att patienten 

ska få rätt information. Släktingar, 

vänner och tvåspråkig personal på 

avdelningen bör undvikas.  

Tolksamtalen ansågs som för korta  

och tolkar bör ha mer specifik  

kunskap i ämnet.  

I 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Gerrish, K. 

2001 

England 

 

The nature and effect of 

communication difficulties 

arising from interactions 

between district nurses and 

South Asian patients and their 

carers 

Att undersöka hur riktlinjer  

angående tillhandahållandet av 

individanpassad vård var  

modifierade och tillämpades i 

praktiken och vilka konsekvenser 

det medförde patienter från en 

annan kulturell bakgrund.  

En etnografisk fallstudie där  

djupintervjuer gjorts med åtta 

chefer samt observation av 22  

sjuksköterskor. Totalt  

observerades 291 tillfällen med 

221 olika patienter – en del  

patienter observerades vid flera 

tillfällen.   

n = 8 

(-) 

n = 22 

(-) 

Kommunikationssvårigheter uppstod 

då patienten inte talade samma språk. 

Användandet av tolkar bör  

effektiviseras samt kunskapen om vad 

det innebär att använda en  

familjemedlem som tolk. En sämre 

kvalité på vården gavs till de patienter 

som inte talade engelska. 

I 

K 

 

 

Jirwe, M.,  

Gerrish, K., 

& 

Emami, A. 

2010 

Sverige 

Student nurses’ experiences 

of communication in cross-

cultural care encounters 

Utforska sjuksköterskestudenters 

erfarenheter av att kommunicera i 

möten med patienter från olika 

kulturella bakgrunder. 

Kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med tio studenter från 

Sverige – fem av svenskt ursprung 

och fem med invandrarbakgrund.  

n = 10 

(-) 

Svårt att kommunicera utan att tala 

samma språk. Släktingar användes 

som tolkar även om det medförde 

nackdelar. Mer undervisning krävs i 

tvärkulturell vård samt mer praktisk 

övning. 

I 

K 

Jirwe, M., 

Gerrish, K., 

Keeney, S., 

& 

Emami, A. 

2009 

Sverige 

 

 

Identifying the core  

components of cultural com-

petence: findings from a  

Delphi study 

Att identifiera  

huvudkomponenterna av kulturell 

kompetens från ett svenskt per-

spektiv. 

Intervjuer med Delphi teknik. 

Målmedvetet urval av 24 experter 

(åtta sjuksköterskor, åtta forskare 

och åtta föreläsare) kunnig i 

mångkulturella frågor har rekryte-

rats. Intervjuer gjordes för att iden-

tifiera de kunskaper, färdigheter 

och attityder som utgjorde delar av 

kulturell kompetens. Responden-

terna fick enkätfrågor i termer av 

upplevd betydelse. Tre omgångar 

av enkäter delades ut. 

n = 24 

(-) 

Huvudkomponenterna av kulturell 

kompetens delades in i fem kategorier 

med 17 underkategorier. Kategorierna 

var kulturell känslighet, kulturell 

förståelse, kulturmöten, kunskap om 

hälsa, ohälsa och vård samt sociala 

och kulturella sammanhang. Det fanns 

likheter mellan de frågor som tagits 

upp i den aktuella studien och  

befintliga ramar av kulturell 

kompetens från USA och  

Storbritannien men även en del  

olikheter kunde ses.  

I 

K 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Jones, M. E.,  

Cason, C. L., 

& Bond, M. 

L. 

2004 

USA 

 

 

Cultural attitudes, knowledge, 

and skills of a health workfor-

ce. 

Att undersöka vårdpersonals  

personliga attityder, kunskaper om 

samt specifika arbetskunskaper 

kring patienter från annan  

kulturell bakgrund - framförallt 

spansktalande patienter. 

Deskriptiv enkätstudie där  

deltagandet var frivilligt bland 

hälso- och sjukvårdspersonal från 

både slutenvården och  

primärvården i en stad i sydvästra 

USA. 20 frågor skulle besvaras 

som mötte attityder kring att vårda 

vita, afro-amerikaner och spanska 

patienter. Frågorna besvarades via 

en 1-5 graderad Likert-skala.  

n = 409 

(-) 

 

 

 

 

 

Vårdpersonal med annan etnicitet 

hade högre förtroende för sin kunskap 

om sin kultur och en positiv attityd till 

den. Ingen skillnad i deras attityd mot 

kunskap om eller färdigheter i  

transkulturell omvårdnad associerat 

till antal år verksamma inom  

hälso- och sjukvården sågs. De med 

mer förtroende för sina kunskaper 

kring kulturella begrepp och olika 

kulturer, var positiva i sina attityder 

mot en annan kultur. 

II 

P 

 

Lundberg, P. 

C., Bäck-

ström, J., & 

Widén, S. 

2005 

Sverige 

 

 

 

Caregiving to patients who 

are culturally diverse by  

Swedish last-year nursing 

students 

Att beskriva svenska  

sjuksköterskestudenters (som 

studerade tredje året på  

utbildningen) erfarenheter av att 

vårda patienter med en annan 

kulturell bakgrund.  

En deskriptiv studie där ett  

frågeformulär med öppna frågor 

besvarades av 107 studenter medan 

djupgående, semi-strukturerade 

intervjuer hölls med 15 studenter. 

Detta för att bekräfta eller förkasta 

resultatet från studien. 

n = 150 

(43) 

n = 15 

(-) 

För att kunna erbjuda en transkulturell 

vård skulle patienten känna igen sina 

egna värderingar och vara öppen för 

kulturella skillnader. Studenterna hade 

lågt förtroende och förståelse samt 

brist på erfarenhet och kunskap kring 

olika kulturella grupper. De kände 

dock att patienterna hade rätt till vård 

enligt deras önskemål och de var 

nyfikna på att lära sig mer kring  

kulturella frågor av betydelse inom 

vården.  

I 

K  

Momeni, P., 

Jirwe, M., & 

Emami, A. 

2008 

Sverige 

 

Enabling nursing students to 

become culturally competent 

– a documentary analysis of 

curricula in all Swedish nurs-

ing programs 

Att undersöka om omvårdnads-

planerna i svenska sjuksköterske-

skolor ger studenterna de nödvän-

diga kunskaper som krävs för att 

bli kulturellt kompetenta.  

Granskat läroplaner från Sveriges 

26 högskolor/universitet som  

bedriver sjuksköterskeutbildning.  

n = 26 

(-) 

Sjuksköterskestuderande var inte 

förberedda för deras arbete i ett 

mångkulturellt samhälle och  

sjuksköterskeutbildningen i Sverige 

har misslyckats med att överföra  

befintlig forskning till läroplanen för 

sjuksköterskeutbildningen.  

I 

R 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Nielsen, B., 

& Birkelund, 

R. 

2009 

Danmark 

 

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.  

 

Kvalitativa intervjuer och  

observationer gjordes med fyra 

sjuksköterskor som hade minst fem 

års erfarenhet. Intervjuerna och 

observationerna analyserades  

enligt en fenomenologisk metod.  

n = 4 

(-) 

Sjuksköterskorna stötte på svårigheter 

i kommunikation, smärthantering och 

i mat- och samhällskultur.  

Sjuksköterskor behöver mer resurser 

för att ge vård åt patienter från en 

etnisk minoritet, så som mer stöd. 

I 

K 

Ozolins, L-

L., & Hjelm, 

K. 

2003 

Sverige 

 

 

Nurses’ experiences of  

problematic situations with  

migrants in emergency care in 

Sweden 

Att beskriva och undersöka  

sjuksköterskors redogörelse om 

problematiska situationer med 

invandrarpatienter i akutsjukvår-

den. 

En explorativ, deskriptiv studie där 

deltagarna var sjuksköterskor som 

studerande en specialistutbildning 

inom akutsjukvård i Sverige. De 

dokumenterade sina erfarenheter 

skriftligt genom att beskriva  

situationer. Datan delades in i olika 

kategorier.  

n = 49 

(1) 

n = 64 

situationer 

Erfarenheterna delades in i nio 

huvudkategorier. Det främsta  

problemet var relaterat till  

kommunikationen; språkliga hinder 

och kulturella olikheter. Andra  

svårigheter var bland annat kontakten 

med anhöriga, organisatoriska  

faktorer och problem relaterade till 

patientens tidigare erfarenheter av 

våld. 

I 

K 

Pergert, P., 

Ekblad, S., 

Enskär, K., & 

Björk, O. 

2007 

Sverige 

 

Obstacles to transcultural 

caring relationships:  

experiences of health care 

staff in pediatric oncology 

Att studera omvårdnadssituationen 

av familjer med invandrarbak-

grund inom ramen för barnonko-

logisk omvårdnad. 

En kvalitativ intervjustudie hölls 

med 24 kvinnor och 11 män  

uppdelade på fem fokusgrupper 

varav en var en pilotstudie. Fem 

individuella intervjuer  

genomfördes som komplement. 

Intervjuerna analyserades utefter 

så kallad ”grounded theory”. 

n=35 

(-) 

 

Resultatet visade på att det fanns 

hinder vid transkulturella  

vårdrelationer vilka är en viktig  

angelägenhet och oro hos  

vårdpersonalen. Dessa hinder var 

indelade i fyra huvudkategorier  

vilka är; språkliga, kulturella och 

religiösa, sociala och organisatoriska. 

I 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Samarasing-

he, K., Frid-

lund, B., & 

Arvidsson, B. 

2010 

Sverige 

 

 

Primary health care nurses’ 

promotion of involuntary 

migrant families’ health 

Att beskriva svenska  

primärvårdssjuksköterskors  

främjande av ofrivilliga  

invandrarfamiljers hälsa i  

kulturövergången. 

  

Intervjuer genomfördes med  

utvalda primärvårdssjuksköterskor 

från södra Sverige. En kontextuell 

metod med hänvisning till  

fenomenografin användes för att 

tolka datan.  

n = 34 

(-) 

Primärvårdssjuksköterskornas  

hälsofrämjande arbete kunde delas in i 

tre kategorier: etnocentriskt, empatiskt 

och holistiskt. Sjuksköterskorna  

behövde en helhetssyn och samarbeta 

med andra verksamma inom hälso- 

och sjukvården, myndigheter och 

familjen. De krävde även kunskaper i 

interkulturell kommunikation samt 

självkännedom. 

I 

K 

Simpson, J. 

L., & Carter, 

K. 

2008 

USA 

 

 

 

 

Muslim women's experiences 

with health care providers in a 

rural area of the United States 

Att undersöka muslimska  

kvinnors erfarenheter genom att 

beskriva deras möten med vårdgi-

vare i ett landsbygdsområde.  

 

Muslimska kvinnor intervjuades 

med öppna frågor utifrån en  

fenomenologisk design.  

n = 7 

(-) 

Kvinnorna upplevde att de blev  

behandlade annorlunda för att de var 

muslimer och bar hijab (huvudduk). 

För att den muslimska patienten skulle 

känna tillfredsställelse med vården 

bör vårdgivaren ha en förståelse och 

lyhördhet till kulturella skillnader. 

Patienterna bör även undervisas i det 

nya landets hälso- och  

sjukvårdssystem. 

I 

K 

Somerville, J. 

2007 

England 

 

 

The paradox of palliative care 

nursing across cultural boun-

daries 

Undersöka hur sjuksköterskor 

inom palliativ vård tar hand om 

människor från en annan kulturell 

bakgrund än deras egen, samt att 

utveckla en teori för att förklara 

hur sjuksköterskor vårdar dessa 

patienter. 

Kvalitativ intervjustudie med tio 

sjuksköterskor inom palliativ vård 

gjordes på ett semistrukturerat sätt. 

Innan intervjuerna gjordes två 

pilotintervjuer. Intervjuerna  

analyserades utefter så kallad 

”grounded theory”. 

n = 10 

(-) 

Sjuksköterskorna behandlade alla som 

individer och gjorde allt för att 

upphäva kultur- och språkbarriärer. 

De gav av sig själva i vårdandet men 

hämmades av begränsade resurser och  

utbildning.  

I 

K 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Spence, D. G. 

2001 

Nya  

Zeeland 

 

Prejudice, paradox, and  

possibility: nursing people 

from cultures other than one's 

own 

 

 

Att studera sjuksköterskor i Nya 

Zeelands erfarenheter av att vårda 

människor från andra kulturer än 

sin egna. 

Hermeneutisk intervjustudie med 

breda och öppna frågor. Många av 

sjuksköterskorna intervjuades två 

gånger och vissa fick skriva ner 

händelser. Intervjuerna skedde 

genom fokusgrupper. 

n = 39 

(-) 

Sjuksköterskornas erfarenheter  

delades in i tre teman: att möta  

skillnader, att uppleva spänningar och 

strävan. Den största skillnaden var 

kommunikations-svårigheter och att 

det äventyrar kvaliteten på  

omvårdnaden.   

I 

K 

Tuohy, D., 

McCarthy, J., 

Cassidy, I., & 

Graham, M. 

M. 

2008 

Irland 

 

Educational needs of nurses 

when nursing people from a 

different culture in Ireland 

Att diskutera sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter 

från en annan kultur i Irland. 

Kvalitativ studie med  

semistrukturerade intervjuer med 

allmänsjuksköterskor, barnmorskor 

och psykiatrisjuksköterskor som 

vårdat patienter från en annan 

kultur de senaste sex månaderna. 

Intervjuerna analyserades  

tematiskt.   

n = 7 

(-) 

Stöd och undervisning är nödvändigt 

för att förbättra sjuksköterskors vård 

av patienter från en annan kultur. 

Informationsbroschyrer, ordböcker 

och information om tolktjänster har 

identifierats som sätt att förbättra 

omvårdnaden för människor från 

andra kulturer. 

I 

K 

Vydelingum, 

V. 

2006 

England 

 

Nurses’ experiences of caring 

for South Asian minority 

ethnic patients in a general 

hospital in England 

Att beskriva sjuksköterskors upp-

levelser kring omvårdnad av syd-

asiatiska patienter inom medicin 

på ett allmänt sjukhus i södra 

England.  

Fokusgruppsintervjuer med 43 

sjuksköterskor från sex olika  

medicinska avdelningar. Öppna 

frågor ställdes och intervjuerna 

transkriberades tematiskt.  

n = 90 

(47) 

Det fanns en tendens att behandla alla 

etniska minoriteter på samma sätt. 

Sjuksköterskorna hade dålig kunskap 

och förståelse för etniska minoriteter. 

Mer utbildning krävs. 

I 

K 

Wiking, E., 

Saleh-Stattin, 

N., Johans-

son, S. E., & 

Sundquist, J. 

2009 

Sverige 

 

 

A description of some aspects 

of the triangular meeting 

between immigrant patients, 

their interpreters and GPs in 

primary health care in 

Stockholm, Sweden 

Att beskriva aspekter från tre 

perspektiv i mötet mellan  

immigrantpatienter, tolkar och 

vårdgivare samt deras erfarenhe-

ter, reflektioner och interaktioner 

inom primärvården. Syftet var 

även att analysera patientens till-

fredsställelse med konsultationen; 

om den är influerad av respekt för 

kulturen, personligheten och 

önskningar samt om tolkarna eller 

vårdgivarna upplevde någon etisk 

konflikt under konsultationen. 

Enkäter där deltagarna, vilka  

bestod av 65 tolkar, 65 vårdgivare 

och 52 patienter. De fick beskriva 

deras åsikter kring  

kommunikationen, upplevelser och 

reflektioner av konsultationen samt 

patientens tillfredsställelse.  

Tolkarna och vårdgivarna fick 

frågor angående etiska konflikter.   

n = 182 

(-) 

 

Majoriteten av patienterna var nöjda 

med hur de blev bemötta. Etiska  

konflikter var sällsynta. Professionella 

tolkar är nödvändiga för en korrekt 

språklig och kulturell översättning. En 

patientcentrerad kommunikation är 

betydelsefull för ett lyckat möte. 

I 

P 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög, II = Medel, III = Låg 


