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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I ett växande mångkulturellt samhälle ställs det krav på hälso- och sjukvården 

som innefattar förståelse för kulturella olikheter. Varje enskilt vårdmöte innehåller nya 

erfarenheter och utmaningar där sjuksköterskors kärnkompetens prövas då en grundläggande 

vårdrelation ska etableras. Synen på den jämlika vården och människors lika värde tar sig 

olika uttryck och behovet av kulturell kompetens och kunskap om den globala hälsan blir mer 

tydlig i sjukvården. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av mångkulturell 

omvårdnad i hälso- och sjukvården.   

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på 10 vetenskapliga artiklar. 

Resultatet sammanfattas av nio kvalitativa artiklar och en artikel med blandad metod där 

enbart den kvalitativa delen inkluderades i resultatet.  

Resultat: Sjuksköterskornas erfarenheter beskriver bristande kunskap om kulturella olikheter 

i vården. Det orsakar osäkerhet som påverkar kommunikation och leder ibland till 

fördomsfullt bemötande gentemot patienter av annan kultur. Sjuksköterskors självreflektion 

över det egna förhållningssättet, medlidande och kreativitet i det kulturella mötet anses 

påverka vårdrelationen.  

Slutsats: En ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor inom verksamheterna och 

tydliggörande av läroplanen under sjuksköterskors grundutbildning betraktas vara bidragande 

faktor för att öka den kulturella kompetensen i en mångkulturell vårdkontexten.  

Nyckelord: Global omvårdnad, jämlik vård, kulturell kompetens, kulturell medvetenhet, 

sjuksköterskor.   

 

  



ABSTRACT 

Background: In a growing multicultural society, demands are placed on health care that 

includes understanding of cultural differences. Each individual care meeting contains new 

experiences and challenges in which nurses' core competence is tested when a basic care 

relationship is to be established. The view of equal care and people's equal value takes on 

different expressions and the need for cultural competence and knowledge of global health 

becomes more evident in health care. 

Aim: The purpose of the study was to describe nurses' experience of multicultural nursing in 

health care.  

Method: A literature study with a qualitative approach based on 10 scientific articles. The 

result is summarized from nine qualitative articles and one article with a mixed method where 

only the qualitative part was included in the result. 

Result: The nurses' experiences describe a lack of knowledge about cultural differences in 

care. It causes uncertainty that affects communication and sometimes leads to prejudicial 

treatment towards patients of another culture. Nurses' self-reflection on their own approach, 

compassion and creativity in the cultural meeting is considered to influence the care 

relationship. 

Conclusion: Increased competence development for nurses within the operations and 

clarification of the curriculum during nurses' basic education is considered a contributing 

factor in increasing the cultural competence in a multicultural care context. 

Key words:  Cultural Awareness, Cultural Competence, Equal Care, Global Nursing, Nurses. 
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INTRODUKTION 

” If you judge people you´ll have no time to love them” 

                                                            - Moder Theresa  

Oroliga föräldrar kommer in till husläkarmottagningen och kräver på bruten svenska en 

läkartid för sitt pigga, men febriga barn. Febern uppstod vid lunchtid samma 

dag.  Sjuksköterskan blir irriterad på “dessa utlänningar som har flytt krig men inte ens kan ge 

sitt barn en paracetamol”.  På BB avdelningen sitter samtidigt en nyförlöst och uppgiven 

mamma. Hon upplever att sjuksköterskan ställer höga krav när hon uttrycker sin osäkerhet i 

omhändertagandet av sitt nyfödda barn. Mamman födde barnet för några dagar sedan och 

råkade svara att det här var hennes andra barn. Hon tänkte inte på att hennes första barn 

föddes i ett land i Afrika där kulturen den första tiden efter förlossningen är helt annan än i 

Sverige. Detta är verkliga händelser från svensk sjukvård som författaren själv har bevittnad 

eller tagit del av. Kulturell sårbarhet i vården kan ta sig uttryck i orimliga krav, otillräcklighet 

och frustration och därav påverka vårdrelationen negativt. Utifrån detta har det uppstått 

reflektioner hos författaren om eventuella kulturkrockar, avsaknad av förståelse och osäkerhet 

i vårdmötet med patienter av olika kulturer. Därav väcktes ett intresse för att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av mångkulturell omvårdnad och på så sätt öka medvetenheten 

om innebörden av jämlik vård för alla patientgrupper.   
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BAKGRUND 

Sverige som en mångkulturell och global nation 

Sverige är numera en mångkulturell nation i behov av öppenhet och ömsesidig förståelse för 

kulturella skillnader. Under 2018 ökade antalet utlandsfödda i Sveriges befolkning med 

80,0000 personer (Statistiska Centralbyrån, [SCB], 2019). Vid årsskiftet samma år fanns det 

närmare två miljoner utlandsfödda människor i Sverige, det vill säga en femtedel av Sveriges 

befolkning. Med beskrivningen “Sveriges befolkning” avses alla folkbokförda individer. 

Asylsökande utan uppehållstillstånd ingår inte i folkbokföringen och står därmed utanför 

begreppet Sveriges befolkning. Rapporter visar att närmare 700,000 personer har ansökt om 

asyl i Sverige sedan 2002 (SCB, 2019). Svensk sjuksköterskeförening ([SSF], 2017a) menar 

att nutidens globalisering och Sveriges mångkulturella samhälle därför ställer högre krav på 

sjukvården samt sjuksköterskors professionella och kulturella omvårdnadskompetens. Från 

millenniumskiftet och framåt vårdar sjuksköterskor allt fler patienter av annan etnicitet och 

kultur än den egna och möter utmaningar som språkförbistring, kulturella barriärer samt låg 

hälsolitteracitet hos patienter. Ett flertal människor som kommer till Sverige löper högre risk 

att drabbas av sjukdom eller ohälsa och upplever många gånger hinder för att söka vård (SSF, 

2017a). Dessa hinder anses bygga på språkbrister, bristande ekonomiska resurser, kulturella 

skäl eller okunskap om vårdsystemet i Sverige (SSF, 2017a). Tinghög, Arwidson, 

Sigvardsdotter, Malm och Saboonchi (2016) bekräftar påståendet i sin rapport där det 

framkommer att psykisk ohälsa är vanligare bland asylsökande nyanlända personer. Vidare 

förklarar forskarna att många upplever brist på socialt stöd med avsaknad av nära anhöriga 

och att de inte känner sig respekterade på grund av sin kulturella bakgrund, vilket påverkar 

deras hälsa.  

Förenta nationerna (2015) arbetar utifrån 17 globala delmål för att bekämpa fattigdom, 

minska ojämlikheter i världen, arbeta för fred och rättvisa samt bemöta den globala 

klimatkrisen. Det tredje globala målet har som ändamål att skapa god hälsa och välbefinnande 

för människor i alla åldrar. Målet inkluderar ett arbete som möjliggör en allmän hälso- och 

sjukvård för alla av god kvalitet oavsett ekonomisk situation och dimension. Stora framsteg 

har gjorts inom medlemsländerna i att skapa förutsättningar för jämlikhet i hälsa och på så sätt 

öka människors möjligheter till sina grundläggande rättigheter inom hälsa och välbefinnande 

(Förenta nationerna, 2015). Kraft, Kästel, Erikson och Rydholm (2017) lyfter fram att ett 

globaliserat nätverk inom omvårdnad kan underlätta för en långsiktig innovation, som nya 

arbetsförhållanden för sjuksköterskor. Forskarna menar att ökad utbildning inom den globala 

omvårdnaden kan motverka ojämlikheter där hierarkier påverkar i hälso-och sjukvården. 

Wilson et al. (2016) bekräftar behovet och menar att konsekvenserna av en ökad mångfald i 

befolkningen kräver ökad utbildning och ett förtydligande av innehållet inom global 

omvårdnad. Forskarna uttrycker att en tydlig definition av begreppet underlättar utvecklingen 

av läroplaner inom utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare anser forskarna att 

ökad utbildning och medvetenhet bidrar till större effektivitet i arbetet mot en förbättrad 

global hälsa.  
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Jämlik vård och alla människors lika värde 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) 3 kap 1 § fastställer att god hälso- och sjukvård ska 

ges till hela befolkningen på lika villkor med respekt för alla människors lika värde.  Vidare 

betonar hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2008:344) att varje asylsökande person ska ges 

möjlighet till god vård som inte kan avstå under asylprocessen. Det bekräftas av lagen om 

hälso- och sjukvård för vissa utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut 

(HSL 2013:407). Utifrån dessa lagar betonas vikten av att vårdpersonal möter personer i 

beroendeställning, exempelvis med en annan etnicitet eller religion än vårdaren själv, genom 

respekt och lyhördhet. På så sätt kan en jämlik vård på individernas villkor utföras (SSF, 

2017a).  

Förenta nationerna (u.å.) lyfter fram att människors lika värde är grundläggande i principen 

om mänskliga rättigheter. Den enskilda individen beskrivs som född fri och värdefull med 

samma rättigheter som alla andra människor. Nationell bakgrund, etnicitet, hudfärg eller 

religion ska inte påverka människors lika värde (Förenta nationerna, u.å.). För att bemöta och 

vårda en person utifrån den människans egna förutsättningar är det av stor vikt att 

vårdpersonalen har kännedom om sina egna grundvärderingar (SSF, 2016). Begreppet 

”etnocentrism” definieras som en intention att se sin egen kultur som central och unik, där 

individers grundläggande värderingar byggs upp (Nationalencyklopedin [NE], u.å.). 

Fortsättningsvis beskrivs etnocentrism som en överlägsen attityd gentemot olikheter där det 

förekommer en benägenhet att generalisera kring andra kulturers värderingar och historiska 

skeenden. Belintxon, Dogra, McGee, Pumar-Mendez och Lopes Dicastillo (2020) betonar att 

etnocentrism kan ta sig olika uttryck. Exempel på det kan vara när kulturella olikheter 

tolereras utan att beaktas i planeringen av patients vård. Forskarna menar att det beror på 

vårdpersonal som har grundat vården på sina egna värderingar och övertygelser och därmed 

förbisett patientens kulturella behov i vården. För att en jämlik vård ska kunna etableras bör 

vårdpersonal utöka sin kunskap och medvetenhet om kulturella olikheter och identifiera sitt 

eget förhållningssätt gentemot patienter (Belintxon et al, 2019). En människosyn som grundas 

i respekt för den unika individen där integritet, värdighet och självbestämmande är centrala 

värden möjliggör förutsättningar för en jämlik och personcentrerad vård (SSF, 2016).  

Vårdmötet och patienters upplevelse 

Svensk sjuksköterskeförening, [SSF], 2016) drar slutsatsen att sin vida tolkning av de 

mänskliga rättigheterna är att en sjuksköterska och en patient är av lika värde. När en 

människa uppsöker professionell vård får hon rollen som patient. Utifrån perspektivet 

vårdare–patientrelation framträder därför bilden om människors lika värde i ett vårdmöte som 

asymmetriskt. Det bygger på att maktbalansen ändras och patienten sätts i en 

beroendeställning som inbegriper patientens beroende av sjuksköterskans lyhördhet och 

villighet att bemöta patientens individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, [SSF], 

2016). Jones (2015) undersökte vilka faktorer som påverkar vårdmötet mellan sjuksköterskor 

och patienter från en annan kultur än den egna. Studien visar att grunden för en vårdrelation 

inleds under det första vårdmötet när patienten läser av sjuksköterskans ansiktsuttryck, 

möjlighet till ögonkontakt, kroppsspråk och tonläge. Deltagarna i studien uttryckte att 
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vårdmötet med en distanserad sjuksköterska som även visade minimalt intresse för dem som 

individer, skapade osäkerhet. De kände sig obekväma med att uttrycka sitt behov under 

vårdtiden. Upplevelsen av dåligt bemötande hindrade patienten från att be om hjälp, vilket 

kunde leda till flera timmars väntan på en annan sjuksköterska som patienten kände ett 

förtroende för. Studien framhäver att ett positivt vårdmöte bygger på relationsskapande 

omvårdnad där sjuksköterskan signalerar en positiv attityd och villighet att bemöta patienten 

där den befinner sig oavsett bakgrund (Jones, 2015).  

Pratt-Eriksson, Bergbom och Lyckhage (2014) har granskat upplevelsen hos kvinnor som 

varit utsatta för våld i nära relationer, i mötet med vårdpersonal i Sverige. Studien beskriver 

berättelser från kvinnor av en annan etnicitet som ansåg sig försummade på grund av sin 

utländska bakgrund.  Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen ifrågasatte vad som hade hänt 

samt uttryckte misstänksamhet om att våldet var deras eget fel. Vidare lyfter studien 

kvinnornas intryck av att vårdpersonalen saknade empati och förståelse för situationen vilket 

ledde till maktlöshet i vårdmötet. Rydström och Dalheim Englund (2015) redovisar liknande 

upplevelser från patienter med en annan etnisk bakgrund än vårdpersonalens. Forskarna 

menar att språkbarriärer kan vara inledande faktor för osäkerhet och missförstånd mellan 

vårdpersonal, patienter och anhöriga. Vidare lyfts deltagarnas känsla av mindervärde i 

vårdmötet där de känner sig som andra klassens medborgare. Forskarna menar att det kan 

hindra relationsbygget mellan vårdare och patient eller anhöriga (Rydström & Dalheim 

Englund (2015). 

Tang et al. (2018) påstår att kulturell kompetens hos sjuksköterskor förknippas med 

patienttillfredsställelse. Studien, som undersökte patienters upplevelse av vårdmötet med 

kulturellt kompetenta sjuksköterskor, visade en positiv upplevelse av patienternas förtroende 

för sjuksköterskan. Patienter som upplevde sig inkluderade i beslutfattandet av sin vård 

uttryckte en större tillfredsställelse och hade därför högt förtroende för den vårdande 

sjuksköterskan (Tang et al. 2018).  Ett kvalificerat vårdmöte bygger på ett personcentrerad 

fokus där målsättningen är balanserade maktförhållanden mellan vårdare och patient. Mötet, 

som innefattar partnerskap mellan sjuksköterskan och patienten, inkluderar även anhöriga. 

Det anses viktigt för patienten, som har ett grundläggande behov av att uppleva trygghet och 

respektfullt bemötande i sitt lidande (SSF, 2016). 

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens 

Svensk sjuksköterskeförening ([SSF], 2017b) rubricerar omvårdnad som sjuksköterskans 

specifika kompetens och betonar dess grund i vetenskaplig evidensbaserad kunskap och 

holistisk människosyn. Två av sjuksköterskans sex kärnkompetenser inom omvårdnad 

innefattar personcentrerad vård och säker vård. Med ett personcentrerat fokus får 

omvårdnadsarbetet ett helhetsperspektiv i patientens grundläggande dagliga behov där 

värdighet och integritet skyddas. Genom ömsesidigt partnerskap och en öppen dialog mellan 

sjuksköterskan och patienten ska omvårdnaden även inkludera fysiskt och psykiskt välmående 

med en andlig och kulturell omfattning där förutsättningar för närståendes medverkan 

inkluderas (SSF, 2017b). För sjuksköterskans omvårdnadsarbete innebär säker vård en 

förebyggande och risk-analyserande insats inriktad mot vårdskador och negativa incidenter. 
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Den säkra vården bygger på utformade regelverk och patientsäker informationsöverföring 

mellan personal, patient och närstående (SFF, 2017b). 

Svensk sjuksköterskeförening ([SSF], 2017c) presenterar en översättning av sjuksköterskans 

etiska koder, framtagna av International Council of Nurses (ICN). De etiska koderna är 

utformade för att vägleda sjuksköterskor världen över i ett neutralt och förenat 

förhållningssätt i deras arbete, oberoende av nationella lagar. Koderna utformar fyra 

ansvarsområden inom omvårdnad: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Omvårdnaden ska grundas på respekt för mänskliga och kulturella rättigheter, 

rätten till liv och värdighet och ett respektfullt bemötande, oavsett etnisk eller kulturell 

bakgrund, nationalitet, åsikter eller social ställning (SSF, 2017c).   

Jirwe, Momeni och Emami (2014) menar att sjuksköterskans lyhördhet och holistiska 

förhållningssätt bör genomsyra en kongruent och säker omvårdnad. Vidare betonar forskarna 

att sjuksköterskans förmåga att förstå och bemöta patientens kulturella bakgrund, fysiska 

förmågor, personlighet och livserfarenhet grundas i en kulturell kompetens. Författarna 

beskriver en oenighet kring exakta innebörden i kulturell kompetensens dock råder det 

samsyn kring vikten av den i det mångkulturella samhället. Lin, Wu och HSU (2018) 

framhåller i sin studie att medvetenhet om individers värderingsskillnader är en del av den 

kulturella kompetensutvecklingen hos sjuksköterskor. Forskarna betonar att enbart kunskap 

om omvårdnad och mediciner inte räcker till i takt med att ett mångkulturellt samhälle kräver 

kunskap om kulturell omvårdnad. För att möjliggöra kulturkompetens är viljan att lära sig om 

kulturella skillnader, och förståelsen för kulturens mångfald essentiell för sjuksköterskans 

yrkesutveckling (Lin, Whu & HSU, 2018).  

En legitimerad sjuksköterska ansvarar för att leda omvårdnadsarbetet och har därmed en 

central roll i att etablera förtroende i vårdmötet med patienten och dennes närstående, oavsett 

etnicitet (SSF, 2017b). Sjuksköterskans kärnkompetens i kombination med kulturell 

kompetens ger en signifikant förstärkning i yrkesutförandet. Det kan uppnås genom 

metakognitiv utsträckning som inkluderar reflektion över den egna tankeprocessen och det 

egna förhållningssättet.  Kulturell intelligens i sjukvården kan därför inte nonchaleras i och 

med att den är en väsentlig del i mötet med människor från olika kulturer (Rahimaghaee & 

Mozdbar (2017). 

BÄRANDE BEGREPP 

Kulturell kompetens och globalt omvårdnadsperspektiv 

Lopes Campelo et al. (2018) belyser att kulturkompetens kan förtydligas som en främjande 

handling med strävan att respektfullt vårda och adressera anpassade omvårdnadsåtgärder efter 

individens kulturella verklighet. Det förverkligas i enlighet med personens överensstämmande 

värderingar och livsinställning. Kulturell kompetens kan ses som en utvidgning av 

personcentrerad vård. Kärnan i båda delar påstås vara vikten av att se patienten som en unik 

person och beakta individens kulturella behov (Campina-Bacote, 2011). Kulturell kompetens 
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uppmärksammades av Leininger redan under 1950-talet med målet att öka sjuksköterskors 

kulturella medvetenhet. Leiningers intresse och respekt för människors skilda kulturella 

bakgrund rörande hälsa och kulturspecifik omvårdnad, har varit ledande för att synliggöra 

personen i mångfalden vilket därmed främjar vårdkvalitén (Lopes Campelo et al. 2018). 

Utifrån det faktum att sjuksköterskor förväntas vårda jämlikt i en allt mer globaliserad 

omvärld, påvisar forskningen en större funktionalitet med att inkludera interkulturella 

aspekter i omvårdnaden av patienter (Eriksson & Wikberg, 2008). På 90 talet beskrev Dr. 

Campinha–Bacote begreppet kulturell kompetens som en framåtgående process med 

utgångspunkt i sjuksköterskans förmåga att funktionellt arbeta inom människans kulturella 

sammanhang. Campina-Bacote har utvecklat en modell som inkluderar fyra punkter och 

beskriver innebörden i kulturell kompetens. Modellen som har utvecklats ett flertal gånger, 

senast 2015, inkluderar kulturell skicklighet, kulturell kunskap, kulturell medvetenhet och 

kulturella möten (Limbo Sagar & Sagar, 2019). Campina-Bacotes tolkning av kulturell 

kompetens innebär huvudsakligen att sjuksköterskan strävar efter kulturell 

kompetensutveckling snarare än att anse sig redan besitta kompetensen (Sagar, 2012).  

Kraft et al. (2017) har utvecklat begreppet global omvårdnad utifrån det globala synsättet på 

människors lidande. Kraft et al. (2017) menar att Leiningers synsätt att kategorisera 

människor utifrån kultur och etnicitet inte är korrekt, utan tvärtom kan skapa mer lidande. 

Studien poängterar vikten av att sjuksköterskor erhåller rätt utbildning för att upptäcka dolda 

fördomar och motverka förutfattade meningar och ojämlikheter i en mångkulturell 

vårdkontext. Forskarna menar att genom att medföra kunskap om det globala 

omvårdnadsperspektivet under sjuksköterskans grundutbildning, ges en möjlighet att skapa en 

medvetenhet om global kompetens samt diskussion om innebörden. Studien lyfter fram att 

internationell rekrytering av sjuksköterskor inte är nyckeln till att den mångkulturella vården 

ska bli jämlik (Kraft et al., 2017). Holmgren (2017) utvecklar en definition av global 

omvårdnad som vägleder framtidens sjuksköterskor inom vård och hälsa. Definitionen 

beskriver sjuksköterskor som framtidens ledare samt moralväktare gentemot ojämlikheter, 

kategoriseringar, normativa handlingar och orättvisor som framträder i vårdmöten. Holmgren 

(2017) förbinder Internationella Röda Korset-rörelsens grundprinciper med sin definition och 

menar att sjuksköterskor i hela världen kan känna igen sig i definitionen som beskriver vikten 

av att skydda liv och hälsa genom att värna om människovärdet. Röda Korsets principer utgår 

från att vård ska ges utifrån opartiskhet och neutralitet utan ställningstagande kring 

nationalitet, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi, vilket även stämmer med 

sjuksköterskans etiska värdegrund (ICR, 1970 & SSF, 2017c).  

PROBLEMFORMULERING 

I dagens mångkulturella samhälle ökar behovet av att sjuksköterskor besitter en kulturell 

medvetenhet och kompetens vilket forskning påvisar att inte är en medfödd egenskap. 

Sjuksköterskor har en central roll i utförande av omvårdnadsarbete av patienter och ansvarar 

för att utifrån ett holistiskt förhållningssätt ge personcentrerad vård till alla individer, oavsett 

etnicitet eller religion.  
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Kraven på att erbjuda jämlik vård till alla patienter är skriven i lag och föra möjliggöra detta 

erfordras att sjuksköterskor är medvetna om alla människors lika värde och villighet att möta 

den enskilda individens behov. Brist på kulturell kompetens hos sjuksköterskor kan leda till 

komplexa vårdsituationer där omvårdnaden riskerar att äventyras med allvarliga konsekvenser 

och lidande för patienter som följd. Baserat på en ökad migration till Sverige och därav en 

mångkulturell hälso- och sjukvård, betraktar författaren det som relevant för dagens samhälle 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av mångkulturell omvårdnad i vården. En ökad 

förståelse och medvetenhet om innebörden av kulturkompetens bör även minimera risken för 

etnocentrism så att lidande minskar för både patienter och personal. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av mångkulturell omvårdnad i 

hälso- och sjukvården.   

METOD 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt som bygger på vetenskaplig grund från kvalitativa 

forskningsartiklar. Att utforma en litteraturöversikt ansågs vara lämpligt för att skapa en god 

överblick av sjuksköteterskors erfarenheter inom området mångkulturell omvårdnad. Enligt 

Polit och Beck (2017) innefattar en litteraturöversikt att detaljerat sammanställa tidigare 

forskningsresultat utifrån ett specifikt forskningsområde. Genom att införliva aktuellt 

kunskapsmaterial utifrån den insamlade forskningen bidrar analys, granskning och summering 

till ny forskning som besvarar studiens problemformulering och syfte.  

Polit och Beck (2017) belyser att kvalitativ forskning syftar till att beskriva deltagarnas 

upplevda erfarenheter och känslor av ett eller flera fenomen. Forskningen bygger på 

datainsamling som har utförts genom intervjuer eller iakttagelser. Kvantitativ forskning utförs 

däremot genom en större datainsamling av exempelvis jämförelser av stora grupper. Den 

kvantitativa forskningen redovisar resultaten genom aggregerad form eller statistik (Polit & 

Beck 2017). Utifrån att författaren har valt att beskriva sjuksköterskors erfarenhet inom 

fenomenet kulturell omvårdnad valdes enbart artiklar med kvalitativ studiedesign för att 

utforma resultatet.  

Polit och Beck (2017) menar att risker för bristfälliga sammanställningar minimeras genom 

att strategiskt följa en niostegsmodell som stegvis redovisar studiens process. Processen 

framförs strukturerad i figur 1. Den aktuella studien introducerades utifrån modellens första 

steg genom att utkristallisera ett syfte och problemformulering som vägledande i val av 

vetenskaplig litteratur (Polit & Beck 2017).  
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Figur 1. Flödesschema över niostegsmodellen fritt översatt av författaren (Polit & Beck, 2017) 

 

Urval 

Polit och Beck (2017) menar att grunden för en trovärdig litteraturundersökning är en 

strategisk och begränsad sökmetod. Vidare ska metoden vara utformad med 

inklusionskriterier med ändamålet att svara på studiens syfte och problemformulering.  

Inklusionskriterier för studiens data-urval var artiklar publicerade på engelska. Dessa skulle 

vara referentgranskade artiklar ”peer reviewed” vara publicerade under åren 2010 till och med 

januari 2020 samt fått ett godkännande av en etisk kommitté. Med avsikt att svara på studiens 

syfte utifrån ett mer globalt perspektiv och med en bred målgrupp sjuksköterskor som 

deltagare, inkluderades även artiklar från länder utanför Europa.  Inklusionskriterierna 

omfattade även studier med fördjupning i mångkulturell omvårdnad, kulturell vårdutbildning, 

tvärkulturell kommunikation samt hade den gemensamma nämnaren att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av vårdmötet med patienter av en annan etnicitet. En artikel med 

”mixed method” inkluderas även i studien. Deltagarna var omvårdnadschefer och ledare och 

inkluderades artikeln av hänsyn till att den anses ge perspektiv som påverkar sjuksköterskors 

erfarenheter i en mångkulturell vårdkontext, och ger därmed svar på studiens syfte. Enbart 

den kvalitativa delen analyserades och inkluderades i studiens resultat. Således användes 

enbart den del som beskrev sjuksköterskor erfarenhet i den kvalitativa studie som 

sammanfattade både immigranters och sjuksköterskor upplevelse av kulturell omvårdnad.  

Exklusionskriterer redogörs som icke relevant information vilka således ej ger svar på 

studiens syfte (Polit & Beck, 2017). Av den orsaken valdes artiklar utförda med intentionen 

att utforska kulturell omvårdnad i en exakt vårdkontext bort. Studier där enbart 

sjuksköterskestudenter, läkare eller annan vårdpersonal var deltagare exkluderades även från 
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studien. En allmän litteraturöversikt ska grundas på primärkällor och av den anledningen 

exkluderades även systematiska litteraturstudier och studier som inte betraktas som 

originalstudier, exempelvis tidningsrapporter (Polit & Beck, 2017).   

Datainsamling 

Niostegsmodellens andra och tredje steg nyttjades för att via sökmotorn EBSCOhost 

identifiera relevanta sök och nyckelord. För att hitta ett brett urval vetenskapliga artiklar av 

hög kvalité användes databaserna CHINAL (Comulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature), PubMed och MEDLINE (Medical Literature On-Line). Polit och Beck (2017) 

beskriver att dessa elektroniska databaser är väl anpassade till forskning inom omvårdnad. För 

att hitta lämplig och relevant forskning begränsades sökningen till referentgranskade artiklar 

”peer reviewd”. Årtalen varierade mellan 2010 – 01/2020, 2000–01/2020 och 2015–01/2020, 

betingade av sökord och databas. Vissa sökningar begränsades även av att artiklarna skulle 

innefatta abstract. Adekvata sökord utformades efter det givna syftet och 

problemformuleringen för att därefter delas upp i blocksökningar. (Polit & Beck, 

2017).  Inkluderade ämnesord applicerades som Headings i CINAHL och genom MeSH 

(Medical Subject Heading) termer i PubMed och Medline. Enligt Karolinska Institutet (2019) 

är Svenska MeSH (Svensk Medical Subject Headings) en central plattform där adekvata 

sökord gällande databassökningar kan identifieras. Chinal Headings grundas på Mesh-termer. 

Dock bedöms Chinal Headings innefatta en rikare vårdrelaterad terminologi (Karolinska 

Institutet, 2019).   

Trunkeringssymbolen (*) utfördes som verktyg med syftet att omfatta sökordens alla 

böjningsformer för en utökad sökning (Polit & Beck, 2017). Vidare utövades booleska 

operatorerna AND och OR i kombination med trunkering med hjälp av en asterisk och 

citattecken för att sammankoppla ämnesord och sökord i fritext. Det gav mer avgränsade 

träffresultat inom forskningsämnet (Polit & Beck, 2017). De valda ämnesorden var “Cultural 

Competence, Transcultural Care, Global Nursing och Nurse”. Fritext-ord som inkluderades i 

sökningen och kombinerades på olika sätt var “Nurse*, Culture* Patient, Cultural diversity, 

perspective, experience, ethnocentrism och communication”. De inkluderade sökorden kan 

urskiljas i sökmatrisen, tabell 1. För komplettering av ytterligare relevanta studier för att 

besvara syftet användes en manuell sökning baserat på ämnesord eller namn på artiklar. Polit 

och Beck (2017) kallar manuell sökning för ”Ancestry approach”. Det bygger på att söka efter 

tidigare publicerad forskning som hittas i andra aktuella studiers referenslistor, vilket 

överensstämde med anledningen för manuell sökning.    

Enligt Polit och Beck (2017) niostegsmodell steg fyra utfördes initialt genomläsning av 

artiklarnas abstract utefter relevanta rubriker och lämplighet. 1642 artiklar som innehöll 

studiens exklusionskriterier valdes bort i en första gallring. Vidare enligt niostegmodellens 

steg fem genomfördes en ytterligare gallring som grundades i att 279 abstract lästes. Under 

femte stegets gallring utvaldes 76 artiklar för läsning i sin helhet. Artiklarna som innehöll 

studiens inklusionskriterier tycktes kvalificerade för medverkan till svar på studiens syfte 

(Polit och Beck, 2017). Under niostegsmodellens sjätte steg sorterade och kodades 

information från 19 artiklars resultat som sammanställdes för vidare granskning. Steg sju 
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bygger på att utvärdera valda artiklar och kritiskt granska reliabiliteten (Polit & Beck, 

2017).  Med stöd av SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2017) 

granskningsmall för kvalitativa studier bedömdes artiklarnas kvalitet. Mallen innehåller 21 

frågor där fler än 16 “ja” bedömdes som hög kvalitet, 9–15 “ja” ansågs som medelhög studie-

kvalitet och 8 eller lägre betraktades som låg studie-kvalitet. Under granskningen upptäcktes 

att 9 artiklar antingen var av kvantitativ studiedesign, ansågs av låg kvalitet eller inte kunde 

ge svar på studiens syfte. Slutligen valde författaren 9 kvalitativa originalstudier med hög och 

medelhög kvalitet och en studie med mixad metod för att presentera studiens resultat. 

Artiklarna redovisas i artikelmatris bilaga I som innehåller information om artikelns 

författare, land, publiceringsår, artikelnamn, syfte, metod, antal deltagare och resultat samt 

bedömningen av hög, medel eller låg kvalitet. De inkluderade sökorden samt antalet lästa 

abstract och artiklar i fulltext kan urskiljas i sökmatrisen tabell 1. 

Tabell 1, sökmatris. 

 

 

Sökning Datum Databaser Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

i fulltext 

Inkluderade 

artiklar i 

resultatet 

 

#1 

 

27-01-

2020 

 

Chinal 
 

Cultural Competence  

AND Transcultural  

Care AND Cultural 

diversity AND 

Nurs 

 

37 
 

13 

 

8 

1* 

 

0 

 

#2 

 

27-01-

2020 

 

Chinal 
 

Nursing Theory AND 

Transcultural* 

 

96 
 

34 

 

6 

 

0 

 

#3 

 

27-01-

2020 

 

Chinal 
Caring AND 

Theory* AND 

Transcultural  

Care 

 

1 
 

1 

 

1 

 

0 

 

#4 

 

27-01-

2020 

 

Chinal 
Cultural competence 

AND Nursing 

Education AND 

Sweden 

 

9 
 

3 

 

1 

1* 

 

0 

 

#5 

 

27-01-

2020 

 

Chinal 
Patient safety AND 

Trancultural* AND 

NURS* 

 

9 
 

2 

 

2 

 

0 

 

#6 

 

29-01-

2020 

 

Chinal 
Trancultural* AND 

Nurs* AND Patient* 

AND Safet* OR Cult* 

 

129 
 

17 

 

4 

 

1 

Begränsningar/Limits:  English Language och Peer Reviewed 

Chinal: Årtal 2010- 01/2020, *2000-01/2020, Medline: Årtal 2010-01/2020,  

Pubmed: Abstract awailabel, Årtal 2015-01/2020 
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AND Compent* AND 

Patient* AND Safet* 

 

#7 

 

29-01-

2020 

 

Chinal 
Nurs* AND 

Communication 

AND Cultural 

comptence 

 

327 
 

47 

 

7 

1* 

 

0 

 

#8 

 

29-01-

2020 

 

Chinal 
Intercultur* AND 

Nurs* 

 

6 
 

4 

 

4 

 

0 

 

#9 

 

29-01-

2020 

 

Chinal 
Cultur * OR Trancul* 

AND Health literacity 

 

19 
 

2 

 

1 

 

0 

 

#10 

 

29-01-

2020 

 

Chinal 
Care AND Nurs* 

AND Barrier  

AND Cultur 

competence 

 

121 
 

27 

 

8 

  2* 

 

 

3 

(1)** 

 

#11 

 

31-01-

2020 

 

Chinal 
Literacy* AND Nurs* 

AND Cultur* 

 

166 
 

2 

 

2 

 

0 

 

#12 

 

31-01-

2020 

 

Chinal 
Leininger *  

AND Nurs* 
 

102 
 

15 

 

1 

 

0 

 

#13 

 

29-01-

2020 

 

Medline 
Transcult* AND 

Nurs* AND Patient* 

AND Safet*  

 

23 
 

6 

 

2 

 

2 

 

#14 

 

05-02-

2020 

 

PubMed 

 

Nurses AND Cultural 

competence  

AND Barrier 

 

173 
 

14 

 

7 

 

1 

 

#15 

 

05-02-

2020 

 

PubMed 

 

Nurses AND 

Perspective AND 

Experience AND 

Interview AND 

Cultural Competence* 

 

21 
 

4 

 

2 

 

0 

 

#16 

 

05-02-

2020 

 

PubMed 

 

Nurses* AND 

Perspective AND 

Experience AND 

Qualitative AND 

Cultural Competence 

 

24 
 

8 

 

6 

 

2 

(1)** 

 

#17 

 

05-02-

2020 

 

PubMed 

 

Nurses experience OR 

Nurses Perspecitve 

AND Intercultural 

care 

 

31 
 

7 

 

2 

1* 

 

0 

 

#18 

 

05-02-

2020 

 

PubMed 

 

Nurse AND Cultural 

And Sweden 

 

81 
 

4 

 

1 

 

0 
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#19 

 

11-02-

2020 

 

Chinal 
Ethnocentrism AND 

Nurs* 

 

19 
 

7 

 

5 

1* 

 

0 

 

 

#20 

 

11-02-

2020 

 

PubMed 

 

 

Etnocentrism AND 

Nurs* 

 

10 
 

6 

 

3 

1* 

 

0 

 

#21 

 

11-02-

2020 

 

PubMed 

 

 

Communication AND 

Cultural* AND 

Nurse* 

 

521 
 

56 

 

4 

     1* 

 

1 

 

* Artiklar som inte ansågs svara på syftet efter kvalitetsgranskning  

** Antal dubbletter inkluderade i antal artiklar i resultatet   

Dataanalys 

Målsättningen för en dataanalys i en forskningsstudie är att organisera, skapa struktur och 

framkalla meningar som beskriver innehållet av det grundläggande material som används för 

studien. Analys av data sker under en aktiv och interaktiv process ifrån att datainsamlingen 

startar med fokus på att hitta högkvalificerad material som strategiskt kan bilda ett tema för 

studien (Polit & Beck, 2017).  

Utifrån steg 8 i niostegmodellens processtrappa startades analysen med en upprepad läsning 

av den sammanfattning som gjorts i tidigare skede. Först lästes artiklarna på engelska och 

med hänsyn till att forskningsartiklarna är publicerade på engelska och att författarens 

modersmål är ett annat än engelska har studierna översatts med hjälp av lexikon samt digitala 

översättningsverktyg. Vid läsningen av översättningar skrevs det ner kodord som identifierar 

innehållet och ger en bild på analysen. Därefter lästes den engelska versionen av artiklarna 

och nyckelfynd i form av meningsbärande enheter, som ansågs kunna ge svar på studiens 

syfte, identifierades genom kodning. Dessa redovisas i tabell 2. Kodningen av texten utfördes 

i form av färgning av text där gult beskrev känslor och upplevelser, grönt beskrev upplevd 

erfarenhet och blått markerade hinder och barriärer.  

En vidare analysgenomgång av artiklarna syftade till att utifrån kodningen forma huvudteman 

och subteman som var ämnad för att beskriva studiens resultat. Likheter fördes in i ett schema 

för ett översiktligt temainnehåll av inkluderade artiklar som framförs i bilaga II. En sista 

genomgång av artiklarnas resultatinnehåll inbegrep att säkerställa rätt tolkning och utifrån 

steg 9 i niostegsmoddelen sammanställa huvudtema och subteman till en strukturerad bild av 

resultatet. Exempel på analysprocessen och sammanställning av teman presenteras i figur 2.  
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enheter 

Svensk översättning 

av 

meningsbärande 

enheter 

Temakoder Subteman Huvudteman 

 

“I do not like to work 

with these patients 

because I do not know 

much about their 

language and culture. 

They cannot be treated 

as of other patients and 

confuse me. I do not 

know what they would 

like or what would 

disturb them. […] 

(Amiri & Heydari, 

2017). 

 

Jag tycker inte om att 

arbeta med denna typ 

av patienter, jag vet 

inte så mycket om 

deras språk eller 

kultur. Jag kan inte 

bemöta dem som de 

andra patienter och 

det förvirrar mig. […]  

 

Osäkerhet,  

 

 

Sjuksköterskans 

osäkerhet 

 

 

 

Att bygga en 

vårdrelation utifrån 

kunskapsbrist och 

osäkerhet. 

 

” With multiple cultures 

there are issues with 

time to be educated 

about each one and 

[…]” One nurse stated 

it this way, ”You can’t 

learn what you need to 

know in an hour 

presentation”.  

 

” med många kulturer 

inblandade är det 

svårt att utbilda sig i 

var och en [… ”. En 

sjuksköterska sade 

“du kan inte lära dig 

det du behöver vet på 

en times 

presentation” 

 

Utbildning 

 

 

Sjuksköterskors 

utbildning 

Utmaningar i det 

dagliga 

omvårdnadsarbetet 

 

 

‘I believe that the major 

challenge is to help 

healthcare workers 

understand their own 

prejudices and biases 

toward other cultures’ 

Hart & Mareno, 2013). 

 

Jag tror det viktiga är 

att hjälpa 

vårdpersonal att bli 

medvetna om sina 

fördomar och 

förutfattade meningar 

om andra kulturer. 

 

 

Egna 

fördomar.  

 
 

 

Fördomar om 

det okända 

 

Kommunikation och 

attytider i 

vårdmötet 
 

 

Etiska aspekter 

Etiska överväganden inom forskning har en större målsättning än att inte skada människor och 

djur. De motiverar även till ansträngning för att bibehålla en hög standard som inkluderar 

beskyddande av integritet, att undvika missförstånd, plagiat eller förfalskning av information 

(Polit & Beck, 2017). Denna studie är en allmän litteraturöversikt som bygger på tidigare 

forskning och kräver därmed inte ett godkännande av en etisk kommitté. För att höja studiens 
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kvalitet grundas den på en vetenskaplig forskning där alla studier har granskats och godkänts 

av en etisk kommitté (Polit & Beck, 2017).   

Inkluderade forskningsartiklar har alla fått ett godkännande eller fört ett etiskt resonemang 

inför en etisk kommitté och bedömts utsatts för höga forskningsetiska krav. I enlighet med 

Polit och Beck (2017) har all medtagen forskningsinformation omskrivits med författarens 

egna ord, där jämförelse mellan ursprunglig text och översättning har gjorts för att undvika 

egen tolkning av information och plagiat. Med hänsyn till att forskningsartiklarna är 

publicerade på engelska och att författarens modersmål är annat än engelska har studierna 

översatts med hjälp av lexikon samt digitala översättningsverktyg. Vidare har artiklarna 

analyserats genom ett objektivt synsätt för att undvika risk för bias och därmed att resultatet 

påverkas av författarens åsikter och erfarenheter. I överensstämmelse med akademisk 

referenshantering och APA (American Psychological Association) har alla inkluderade källor 

tydliggjorts i löpande text och med en referenslista (Karolinska Institutet, 2019). 

Polit och Beck (2017) lyfter fram fyra etiska grundprinciper för forskning som syftar till att 

skydda studiedeltagare. Detta är autonomiprincipen som talar om att all forskning utförs med 

respekt för individens självbestämmande. Nyttoprincipen innefattar att nyttan med 

forskningen alltid bör vara väl motiverad och genomtänkt, den ska även överväga risken för 

skada eller besvär för individen. Inte skada-principen betyder att studien utförs så att risk för 

skada reduceras, exempelvis genom att både miljö och metoder för att utföra studien är säkra. 

Slutligen lyfter Polit och Beck (2017) fram rättviseprincipen som utgör att samtliga deltagare 

behandlas på ett rättvist sätt och på lika villkor. Denna studie bygger på samtliga principer 

dock görs det anspråk på att den utgår från nyttoprincipen där arbetet anses bidra till en 

förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskor och leda till jämlik vård för patienter med 

mångkulturell bakgrund.  
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RESULTATREDOVISNING 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskor erfarenheter av mångkulturell omvårdnad i 

hälso- och sjukvården. Vid analys och kodning av vetenskapliga artiklar kunde 3 huvudteman 

och 9 subteman konstateras. Dessa presenteras i figur 2 där huvudteman beskriver 

sjuksköterskors erfarenheter av den mångkulturella omvårdnaden och subteman visar en 

kartläggning av hinder, utmaningar och möjligheter som anses påverka sjuksköterskan i det 

mångkulturella vårdmötet. 

FIGUR 2 beskriver huvudteman och subteman.

 

Att bygga en vårdrelation utifrån kunskapsbrist och osäkerhet  

Temat beskriver sjuksköterskors subjektiva erfarenhet av mångkulturell omvårdnad. En 

bristande kunskap, osäkerhet och rädsla för att göra och säga fel saker i vårdmötet med 

patienter med kulturella olikheter har uttryckts.  För en sjuksköterska är självinsikt, lyhördhet 

och empati i mötet med kulturella olikheter en värdefull egenskap, vilket ger en bestående 

grund till en god vårdrelation.  

Brist på kulturell kunskap 

Flertal sjuksköterskor uppgav att brist på kulturell kunskap påverkade deras arbete i vården. 

Kommunikationshinder och ett forcerat förhållningssätt mellan sjukskötskor och patienter 

orsakat av kunskapsbrist upplevdes påverka hela vårdmötet destruktivt (Abay, Akyar, 

Babadag, Krakaus & Celik, 2013; Amiri & Heydari, 2017; Hart & Mareno, 2014; Hemberg & 

Vilander, 2017; Markey, Tilki & Taylor, 2018). Bristande kulturell kunskap och 

språkbarriärer visade sig orsaka rädsla hos sjuksköterskor vilket ledde till både medvetet och 

omedvetet undvikande från att kommunicera med patienter från en annan kultur än den egna. 

Således besvarades sjuksköterskor när de tvingades erkänna sin bristande kunskap om 

kulturella olikheter och vägrade därför fråga patienterna om eventuella kulturella behov i 

vården. Samtidigt menade dock en del sjuksköterskor att de ansträngde sig för att vara lyhörda 
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utan att flagga för sin bristande kulturella kunskap och oro för att säga eller göra fel (Amiri & 

Heydari 2017; Markey et al., 2018). Den bristande förståelsen för andra kulturer ansågs som 

en stor utmaning för att ge kulturell kompetent vård och framkom tydligt i möten med olika 

religiösa uttryck. Speciella behov vid ceremonier och krav på hänsynstagande till olika 

högtider var områden som sjuksköterskor upplevde att hade en direkt inverkan på deras 

erfarenhet av vården i olika kulturer och grundades framför allt i deras okunskap. Detta ledde 

även till att sjuksköterskorna uttryckte svårigheter som uppstått när flera kulturer blandas på 

en och samma enhet och varje patients behov ska bemötas (Alpers & Hanssen, 2014). På 

motsvarande sätt uppmärksammades perspektivet kulturell omvårdnad vid akuta situationer. 

Sjuksköterskorna poängterade att inte det inte gavs utrymme för att fokusera på utförandet av 

en kulturell kompetent vård då patientens liv alltid kommer i första hand. I dessa situationer 

betraktades kulturella och religiösa åsikter och behov inte som det mest centrala (Hart & 

Mareno, 2014). Ian, Nakamura-Florez & Me Le (2016) menar dock att det oavsett 

omständigheter är av stort värde för patienter från olika kulturella bakgrunder att 

sjuksköterskorna bär på kulturell kunskap som bidrar till förståelse för patientens eller 

anhörigas behov till exempel bön.  

Sjuksköterskans osäkerhet  

Ett vanligt förekommande uttryck bland sjuksköterskor var en känsla av osäkerhet i 

bemötandet och utförandet av omvårdnad för patienter från en annan kultur (Alpers & 

Hanssen, 2014; Amiri & Heydari, 2017; Markey et al., 2018). Osäkerheten grundades i rädsla 

för att skada patienten eller göra fel i vården av patienten. Således uttryckte sjuksköterskorna 

en nervositet i mötet och kommunikationen med mångkulturella patienter. De menade att de 

inte visste vad de kunde vänta sig av patienten och om de till exempel fick hälsa genom att ta i 

hand (Alpers & Hanssen, 2014; Markey et al., 2018). Amiri och Heydari (2017) beskrev även 

ett missmod som uppkom hos sjuksköterskor genom att inte känna till patientens kultur och 

språk. Det resulterade i en rädsla och osäkerhet för att göra fel och inte kunna bemöta 

patientens önskemål under vårdtiden. Alpers och Hanssen (2014) lyfter även fram att 

osäkerheten hos sjuksköterskor kan grundas i en medvetenhet om den komplexitet som kan 

finnas i mångkulturell omvårdnad vilket även kan orsakas av brist på mentorskap. Forskarna 

menar att lång arbetslivserfarenhet hos sjuksköterskor inte verkade resultera i större säkerhet 

och påstår att erfarenheten i sig inte räcker till för att sjuksköterskor ska införskaffa en 

kulturell kompetens. Vidare belyser studier att en ökad kunskap om kulturella olikheter har 

visats sig öka sjuksköterskor självsäkerhet i det mångkulturella vårdmötet (Alpers & Hansen, 

2014; Hemberg & Vilander, 2017).  

Medvetet förhållningssätt och självinsikt 

Vård av patienter från olika kulturer, som inte förstår det inhemska språket, kräver av 

sjuksköterskan en ökad självinsikt och medvetenhet om det egna förhållningssättet och 

bemötandet i vården (Costa dos Reis & Mendes Costa, 2014; Ian et al., 2016). Lyhördhet 

gentemot andra kulturer och att medvetet sträva efter att förstå patienternas situation beskrivs 

som utvecklande för sjuksköterskors professionella yrkesroll och bidra till stor vinst för 

vårdrelationen. Vidare påstår forskare att strävan efter att se saker och ting från ett annat 
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perspektiv än sitt eget bidrar till ökad empati. Ett öppet synsätt för människors olika behov i 

relation till människors mångkulturella bakgrund är av stort vikt för sjuksköterskor i deras 

arbete (Costa dos Reis & Mendes Costa, 2014; Ian et al., 2016). Sjuksköterskor som medvetet 

reflekterar över det egna förhållningssättet i det kulturella vårdmötet uppger även reflektionen 

bidrar till egen bearbetning av deras förflutna samt den egna bakgrunden. Ökad självinsikt 

uppgavs bidra till en större personlig utveckling som ansågs påverka sjuksköterskorna så att 

de upplevde sig mer kvalificerad för sin yrkesprofession. Självkännedom resulterade därmed i 

större tålamod och en vilja att på ett kreativt sätt bemöta patienternas behov. Likaledes gav 

sjuksköterskors personliga utveckling och självinsikt en ökad förståelse för den utsatthet och 

beroendeställning som patienterna befann sig i (Ian et al., 2016). 

Medlidande grunden för en god vårdrelation 

Hamberg och Vilander (2017) understryker att, oavsett bristande kulturell kunskap och 

osäkerhet, är det av stor vikt att sjuksköterskan erhåller en öppenhet och vilja till utbyte av 

information med patienten. Forskarna menar att det borde ligga i sjuksköterskans intresse att 

skaffa sig kunskap om olika kulturer för att möjliggöra ett berikande vårdmöte. Detta stärks 

av Markey et al., (2018) som menar att sjuksköterskor är skyldiga att objektivet tillhandahålla 

en kulturell medvetenhet vid utförandet att personcentrerad och jämlik vård. Hamberg och 

Vilander (2017) betonar hur medlidande och respekt gentemot en medmänniska är en 

väsentlig faktor i arbetet med att överbrygga hinder som kan uppstå vid mångkulturell 

omvårdnad. En sjuksköterska som medvetet är uppmärksam på den unika individen kan vara 

en bidragande faktor som möjliggör för en god vårdrelation mellan sjuksköterska och patient 

(Hemberg & Vilander, 2017). Ett holistiskt förhållningssätt inkluderar en lyhördhet och en 

vilja att nå den unika individens hjärta så att tillit uppnås och patienten kan uttrycka sitt behov 

och känna sig delaktig i vårdandet. Flera sjuksköterskor upplevde detta som en essentiell del 

oavsett kulturella förutsättningar, vilket kan uppnås genom att sjuksköterskan är närvarande, 

tar sig tid att sitta bredvid patienten eller hålla dennes hand om patienten är orolig (Hart & 

Mareno, 2014; Hemberg & Vilander, 2017). Amiri, Heydari, Nayeri, Vedadhir och Kareshki 

(2016) ger exempel på hur vacklande vårdrelation kan leda till svårigheter mellan 

sjuksköterskor och nyligen immigrerade patienter. Forskarna beskrev sjuksköterskors 

erfarenheter där respektlöshet och förkastligt bemötande uttrycktes från patienternas sida 

gentemot sjuksköterskorna. Höga krav ställdes och exempel framkom där patienter krävde 

upprepade blodtrycksmätningar då patienten var missnöjd med svaret eller hade åsikter om 

sjuksköterskans sätt att utföra arbetsmomentet. Sjuksköterskorna vittnade om patienter som 

uppvisade större tillit och vilja att följa grannar och familjemedlemmars råd i stället för 

vårdens. Råden som ogärna var i linje med sjuksköterskornas rekommendationer resulterade 

flertal gånger i kulturella krockar. Forskarna betonade att detta påverkade vårdrelationen 

negativt och skapade en barriär mellan patienten och sjuksköterskor som upplevdes svår att 

överbrygga. Costa dos Reis och Mendes Costa (2014) lyfter även fram vikten av medlidande 

och beskriver sjuksköterskors erfarenhet att genom att visa sympati med nyligen migrerande 

patienter skapades en relation som hjälpte patienterna att förstå sina rättigheter och 

möjligheter till hälso- och sjukvård. Det ledde till att sjuksköterskorna identifierade 

svårigheter som annars hade varit svåra att få grepp om, vilket gjorde att patienten fick en 
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bättre förståelse för innebörden av vården. Detta i sin tur ökade förtroendet för hela 

sjukvårdssystemet. Liknande resultat framkommer i andra studier där exempel tas på 

sjuksköterskor som lägger ner mer tid och uppmärksamhet på en patient från en annan kultur 

utan att fokusera på olikheterna i vårdmötet. Genom att sjuksköterskorna eftersträvar att sätta 

sig in i patienternas situation bildas en omedveten reflektion som utlöser en avslappnad miljö 

vilket bidrar till en förbättrad vårdrelation (Amiri & Heydari, 2017; Ian et al., 2016). 

Kulturella barriärer beskrivs som lika stora hinder för en god vårdrelation som språkliga. 

Sjuksköterskor som vakade över personers olikheter och medvetet tvingade sig att tänka 

utanför boxen genom medlidande, lyhördhet och uppmärksamhet av kulturella olikheter, 

menade att det gav goda resultat som ledde till att patienten lättare inkluderades i den egna 

vården. Sjuksköterskor som förmedlar hopp och är öppna för olikheter i mötet med patienter 

vittnade om goda erfarenheter av mångkulturell omvårdnad. De uttryckte att det gav 

förutsättningar för goda vårdresultat i ett mångkulturellt samhälle (Hart & Mareno, 2014; 

Hemberg & Vilander, 2017; Ian et al., 2016). 

Utmaningar i det dagliga omvårdnadsarbetet 

I strävan efter att utföra en god kulturell kompetent omvårdnad möter sjuksköterskor olika 

utmaningar i sin vardag. Detta tema beskriver väsentliga faktorer för sjuksköterskors 

utförande av mångkulturell omvårdnad utan att professionen i sig direkt kan påverka det. 

Verksamhetens inverkan och utbildningens betydelse är de centrala punkter som lyfts fram.  

Verksamhetens bidragande faktor 

En signifikant faktor som ansågs vara ett hinder för att utföra en god kulturell omvårdnad var 

en ansträngd arbetsmiljö och brist på tid. Sjuksköterskor uttryckte en angelägenhet över att 

lägga mer tid på vårdmötet med patienter av utländsk härkomst. Det grundades i att det tar 

längre tid att validera informationsutbytet som uppstår mellan sjuksköterska och patient när 

språkbarriärer förekommer och en tolk är inkluderad (Costa dos Reis & Mendes Costa, 2014 

& Hart och Mareno, 2014). Genom tillfredställande tidsutrymme i omvårdnaden skapas 

möjligheter till reflektioner och samspel samt bearbetning av omvårdnadens framgång 

(Hemberg & Vilander, 2017). Amiri och Heydari (2017) lyfter även fram att kulturell 

omvårdnad är tidskrävande. Forskarna beskriver sjuksköterskors känslor av missmod när de 

ansträngde sig för att etablera en god mångkulturell omvårdnad. De uttryckte motstånd då 

kulturella behov inte betraktas som essentiella i den verksamhetslagda miljön. Det grundades i 

att verksamheten inte ansågs, genom utökade resurser, bidra till möjliggörande av god 

kulturell omvårdnad. Sjuksköterskorna vittnade om händelser och upplevelser där de antingen 

skulle ta hand om utmaningar som språkliga brister själva, eller att åsidosätta patientens 

rättigheter till god och jämlik vård. I stressade situationer verifierades bristande möjligheter 

till stöd från kollegor och vid språkliga barriärer tog det lång tid att få fram en översättare. 

Om hjälpen inte gavs orsakade det en dominoeffekt som påverkade andra kollegor eller andra 

patienters vårdsituation (Amiri & Heydari, 2017).  Ian et al. (2016) betonar även att en 

gynnsam kulturell vård kräver mer tid, planering och tålamod från personalen. Därför anser 

forskarna att det är av stor vikt att ha tillgång till utökade resurser i form av stöd från kollegor 

och professionella tolkar. Ogbulu och Scrandis (2018) lyfter fram ledarskapets nyckelroll och 
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betydelse som påverkar sjuksköterskors möjliggörandet av god kulturell omvårdnad. I studien 

beskrivs chefers erfarenheter av att implementera en kulturell kompetent omvårdnadsmiljö 

genom utbildning och tillskott av resurser. Deltagarna i studien, som alla var chefer, menade 

att många i personalen var försiktiga i sitt bemötande av patienter från andra kulturer. 

Cheferna insåg därför vikten av att skapa en god miljö som inte diskriminerar patienter från 

andra kulturer.  Deltagarna poängterade dock att vårdinriktningarnas ekonomi påverkade 

chansen till ökade resurser och möjligheten för fler kulturella utbildningar. Costa dos Reis och 

Mendes Costa (2014) beskriver att ekonomi inte borde styra de önskemål som framkom av 

sjuksköterskor om att upprätthålla en reflektion mellan kollegor om kulturell medvetenhet i 

verksamheten. Flera sjuksköterskor uttryckte även att de saknade möjligheter till reflektion i 

det tvärprofessionella teamet. Markey et al., 2018 beskriver liknande erfarenheter från sin 

studie och belyser att flera sjuksköterskor uttryckte att den verksamhetslagda arbetsmiljön 

också påverkade tankesättet kring den mångkulturella omvårdnaden. De menade att hierarkier 

fanns bland chefer och personal vilket även influerade resten av personalgruppen. Deltagarna 

uttryckte en ambivalens kring att gå emot strömmen och på sätt ifrågasätta hanteringen av 

rutiner i bemötande av kulturella olikheter i vården. Slutligen yttrades en osäkerhet kring att 

erkänna sin kulturella okunnighet inför sina närmaste chefer, vilket ledde till en passivitet 

bland personalen som ansågs hindra utvecklingen av kulturell kompetens i vårdmiljön 

(Markey et al., 2018). 

Utbildningens betydelse 

Bristande utbildning ansågs vara en nyckelfaktor för den osäkerhet som sjuksköterskorna 

upplevde. För en ökad säkerhet i mötet med patienter från olika kulturer, och för 

möjliggörandet av en mer jämlik vård, efterfrågade sjuksköterskorna ett större utrymme för 

kulturell kunskapsträning och utbildning i kulturell omvårdnad under sjuksköterskornas 

grundutbildning (Abay et al., 2013; Alpers & Hanssen, 2014; Markey et al., 2018). Abay et.al 

(2013) belyser att flertal deltagare i deras studie saknade utbildning inom kulturell 

omvårdnad. Forskarna menar att det påverkar sjuksköterskornas arbete i vardagen genom en 

bristande förmåga att ge patienterna en god och jämlik kulturell vård. En stor del av 

deltagarna hade hört begreppet kulturell kompetent vård utan att förstå och kunna förklara 

innebörden (Abay et. al, 2013). Detta betonar även Hart och Mareno (2014) som säger att 

inom verksamheterna finns hämningar i form av tidsbrist och organisatoriska hinder kring 

utbildning i kulturella olikheter. Forskarna lyfter även fram åsikter om orimligheten i att lära 

sig om kulturella behov i vården genom en timmes utbildning. Sjuksköterskorna menar att 

kulturell lyhördhet är något som personen borde bära med sig och därmed inte går att lära ut. 

Vidare belyser Hart och Morena (2014) åsikter som säger att oavsett hur mycket och länge 

sjuksköterskor utbildar sig i kulturella olikheter, kommer de aldrig förstå den fulla innebörden 

av en annan kultur än sin egen. Därför ser forskarna det vara av stor vikt att bära på god 

kunskap om de egna kulturella uttrycken. Trots sjuksköterskorna olika åsikter påvisar studien 

att ett flertal deltagare understryker vikten av att varje yrkesprofession inom hälso- och 

sjukvården skaffar sig någon form av kunskap om kulturella olikheter för att implementera en 

holistisk och framgångsrik omvårdnad (Alpers & Hanssen, 2014: Hart & Mareno, 2014). 
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Kommunikation och attityder i det kulturella vårdmötet 

Språkbarriärerna är de mest kända barriärerna i kulturell omvårdnad. Att överbrygga dessa 

kräver både tillgång till tolk och kreativitet. Det är även av stor vikt att lyfta fram andra 

kommunikationsbarriärer och motstånd som kan påverka vårdmötet med minoritetsgrupper. 

Temat beskriver hinder samt fördomar i form av etnocentriskt beteendemönster hos 

sjuksköterskor. 

Att överbrygga språkbarriärer 

Ett återkommande hinder som sjuksköterskorna upplevde motverka god kulturell vård var 

språkliga barriärer. De skapade problem som ansågs vara ett hinder för att bygga en god 

vårdrelation med patient och anhöriga. ((Abay et. al, 2013; Amiri et al., 2016; Hart & Mareno, 

2014). Således upplevdes även olika språk dialekter hämma möjligheten till en framgångsrik 

översättning med hjälp av tolk. Detta påverkade samspelet i vårdmötet mellan 

sjuksköterskorna och patienterna där även anhöriga inkluderades (Hart & Mareno, 2014). 

Alpers och Hanssen, (2014) menar att ett flertal sjuksköterskor saknar erfarenhet i att använda 

sig av tolk på ett fördelaktigt sätt. Forskarna anser att det påverkar kommunikationen mellan 

sjuksköterskor, patienter och anhöriga. Det bekräftar Ian et al., (2016) som beskrev att en av 

förutsättningarna för att ge en god och jämlik kulturell vård ansågs av sjuksköterskorna vara 

god tillgång till stöd av professionella tolkar. De flesta deltagarna hade en positiv erfarenhet 

av att använda sig av tolk och tyckte att det på så sätt gavs möjlighet att inkludera både patient 

och anhöriga. Fortsättningsvis uttryckte andra sjuksköterskor i studien att det var en stor 

utmaning att inkludera tolken i vårdmötet och menade att all kommunikation tog längre tid, 

vilket innebar fördröjning i vårdarbetet. Hart och Mareno (2014) belyser att sjuksköterskorna 

ansåg det besvärligt när tolkar inte fanns tillgängliga hela tiden. I dessa situationer ansåg 

sjuksköterskorna det vara av stort värde att själva behärska flera språk och poängterade 

vinsten av språkutbildningar för sjuksköterskor. Det betraktades som en möjlighet till att 

minska språkliga barriärer i en mångkulturell vård. Amiri och Heydari (2017) stödjer 

perspektivet med flerspråkiga sjuksköterskor. Forskarna betonar att i situationer där 

språkbarriärer uppstod och där sjuksköterskorna kände sig osäkra och inte kunde 

kommunicera med patienten, gav det ökad trygghet att ha flerspråkiga kollegor. Costa dos 

Reis och Mendes Costa, 2014) beskriver även vikten av god tillgänglighet till översättare för 

att underlätta vårdsituationen. Forskarna beskriver en lättnad hos sjuksköterskorna när 

möjlighet till hjälp att överbrygga språkbarriärer gavs, oavsett om det var med hjälp av 

professionell tolk eller anhörig. Studien lyfter dessutom upp nackdelen med att ta hjälp av en 

anhörig som översättare vilket ansågs orsaka vid vissa tillfällen att patienten upplevde det 

obekvämt eller distraherande. Genomgripande ansåg sjuksköterskorna att översättning med 

hjälp av anhöriga genast ger vinst som markant underlättar deras arbete (Costa dos Reis & 

Mendes Costa, 2014). Hemberg och Vilander (2017) bekräftar andra studiers påstående om 

vikten av god tillgänglighet till tolkar. Forskarna menar att det skapar förutsättningar för både 

sjuksköterskan och patienten att ställa frågor och få svar. Forskarna poängterar dock att det är 

en stor fördel för sjuksköterskor att vara kreativa när det uppkommer språkliga barriärer. Att 

använda sig av kroppsspråk, bilder, ansiktsuttryck och teckningar ansågs vara till stor hjälp. 

Det hjälper sjuksköterskor att övervinna barriärer och resulterar i att patienten känner sig 
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trygg och delaktig. Således ger det signaler om att sjuksköterskan vill patientens bästa och 

eftersträvar att inkludera både patient och anhöriga i vårdmötet (Hemberg & Vilander, 2017).  

Kommunikationens inflytande 

Kommunikationsbarriärer identifieras och påstås ta sig olika utryck i form av hinder för att 

utföra god och jämlik vård i en mångkulturell befolkning. Det vanligast förekommande 

kommunikationshindren grundades i brist på förståelse för den andras kulturer, som 

missförstånd relaterade till olika dialekter eller uttryck av exempelvis smärta (Abay et al., 

2013: Amiri et al., 2016). Hälsolitteracitet där patientens förmåga att förvärva, förstå och 

tillämpa information påverkade även kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten 

(Alpers & Hanssen, 2014; Amiri et al., 2016;). Även uttryckte sjuksköterskor svårigheter att 

förmedla information om patientens hälsotillstånd vilket relaterade till bristande förståelse för 

både orsaker och innebörden av vården hos patienten och de anhöriga. Det krävde ett större 

engagemang och kreativitet av sjuksköterskan för att lyckas inkludera patienten och på sätt 

utföra en god kulturell vård (Amiri et al., 2016; Ian et al., 2016). Kommunikationen influeras 

även av att sjuksköterskor ansåg sig själva brista i förståelse om hur minoritetsgrupper tänker 

och uttrycker sig när det kommer till sjukdomar och vård. Framförallt yttrade 

sjuksköterskorna särskilda bekymmer när patienterna menade att sjukdomen måste vara ett 

straff och att patienten måste ha gjort något fel för att bli utsatt för denna typ av sjukdom 

(Alpers & Hanssen, 2014). Amiri och Heydari (2017) betonar andra perspektiv som beskriver 

sjuksköterskor som erfarit hur patienterna förlitar sig på personalen och förväntar sig att det är 

sjuksköterskan som bestämmer. Patienterna upplevs tysta, att de håller sig för sig själva och 

inte gör något väsen av sig. Studien beskriver att sjuksköterskornas reflektioner i dessa fall 

resulterade i att de inte behöver kulturanpassa vården och belyser hur patienternas olika behov 

uppmärksammas mer sällan.  Hemberg och Vilander (2017) och Ian et al., (2016 framhåller 

att för att uppnå en god kommunikation i kulturell omvårdnad bör sjuksköterskor vara öppna 

för att ”gå en extra mil” och vara kreativa i sitt sätt att kommunicera med patienten. De menar 

att ett omsorgsfullt och lyhört bemötande är grundläggande för en god och trovärdig 

kommunikation. Genom tydlig information och pedagogiskt bemötande skapas trygghet och 

förtroende som öppnar upp möjligheter till en god och jämlik vårdrelation. Hemberg och 

Vilander (2017) lyfter särskilt fram att när sjuksköterskor bekräftar patientens kulturella 

behov och möter denne som en unik individ, skapas positiva förutsättningar för god relation 

med både patient och anhöriga som anses vara ett betydelsefullt stöd i kulturell omvårdnad. 

Vidare betonar forskarna och tar som exempel att när sjuksköterskorna är öppna för, och 

skapar möjlighet för, patient och anhöriga att uttrycka spirituella behov och religiösa ritualer 

skapas en öppenhet och förståelse som kan underlätta för vidare kommunikation (Hemberg & 

Vilander, 2017). 

Fördomar om det okända 

Hart och Mareno (2014) lyfte fram sjuksköterskors dilemma i mötet med människor med 

utländsk bakgrund som enligt dem inte anpassade sig till det nya hemlandets kultur och därför 

således inte lärde sig det inhemska språket. Yttringar kring varför sjuksköterskorna skulle 

anpassa sig och ta hänsyn till personer de vårdade förekom och frågor som varför inte 
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patienterna anpassade sig istället uttrycktes. Sjuksköterskornas inställning tydde på besvikelse 

gentemot patienternas ovilja och ett ifrågasättande kring tacksamheten över att det nya 

värdlandet tagit emot dem verkligen skulle uttrycka sig i att anklaga hälso- och sjukvården för 

att inte göra tillräckligt för att bemöta deras behov. Påståendet förstärks när sjuksköterskor 

beskriver en lättnad vid vårdandet av väl integrerade patienter från en annan kultur till det 

inhemska samhället. Forskare menar att det skapar bättre förutsättningar för en god relation 

och minskar risken för osäkerhet hos sjuksköterskan (Alpers & Hanssen, 2014; Amiri & 

Heydari, 2017). Amiri och Heydari (2017) lyfter även fram uttryck av lättnad hos 

sjuksköterskor när de ska ge vård till patienter som inte känner till sina rättigheter. Det 

upplevs ställa mindre krav på sjuksköterskan och patienterna upplevs uppträda med en större 

ödmjukhet och tacksamhet för den vård och omsorg de får. Vidare belyser forskarna 

sjuksköterskors känslor av förakt mot vissa typer av kulturer. Känslan uppträdde när 

sjuksköterskornas egen kultur hade stått i religiösa konflikter med den som patienten tillhörde. 

Fortsättningsvis ansågs personer från vissa minoritetskulturer även brista i sin hygien vilket 

påverkade sjuksköterskans vilja att vårda eller röra patienterna (Amiri & Heydari, 2017). 

Markey et al. (2018) beskriver ett etnocentriskt synsätt som präglade sjuksköterskor som 

deltog i en studie på Irland. I studien yttrades försvar som byggde på deltagarna att de inte är 

uppväxta med personer från andra kulturer och därmed inte vana vid mångkulturella 

patientgrupper. Sjuksköterskorna betonade bristande på kunskap i mötet med andra kulturer 

och uttalade sig om att alla patienter bemöts av den traditionella vård de har lärt sig och 

utifrån den kulturella vårdkontext patienterna befinner sig i. Studien som beskriver en påtaglig 

osäkerhet i vården av människor från olika kulturer, betonade att förutfattade meningar även 

riktade sig mot personer med annan hudfärg än vit likaså mot personer från andra länder en 

Europa. Sjuksköterskorna uttryckte en rädsla mot främmande statsmedborgare som tog sig 

uttryck genom bristande engagemang i vården av dessa personer (Markey et al., 2018). 

Forskarna betonar en förnekelse av rasistiskt förhållningssätt trots att sjuksköterskor talade i 

termer av “vi och dem”. Det väckte även uppmärksamhet att sjuksköterskorna gärna pekade 

ut andra kollegor som enligt dem uppförde sig rasistiskt och behandlade patienter från 

minoritetskultur på ett annat sätt än patienterna från den inhemska kulturen. En bristande 

självinsikt präglade sjuksköterskornas synsätt och medvetenhet om innebörden av ett 

etnocentriskt förhållningssätt existerade inte (Markey et al., 2018). Hart och Mareno (2014) 

understryker detta och påstår att flera sjuksköterskor har någon form av fördomar mot det 

okända. Forskarna lyfter fram det egna ansvaret att lära sig om olikheter, samt vikten av 

sjuksköterskor medvetet driver bort osynliga hinder i form av fördomar som annars kan 

uppstå i mångkulturell omvårdnad.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

mångkulturell omvårdnad.  En litteraturstudie ansågs lämplig för att kartlägga innebörden av 

den vetenskapliga forskning som finns och berör det aktuella ämnet. Kvalitativa 
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forskningsresultat beskriver studiedeltagarnas känslor, upplevelser, och åsikter. Av den 

orsaken ansåg författaren det passande att basera studien på kvalitativa forskningsartiklar som 

beskriver sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad i mångkulturell vårdkontext.  I studiens 

resultat inkluderas en artikel av ”mixed method”. I artikeln svarar sjuksköterskor på 

frågeformulär där de bedömer den egna kulturella kompetensen och genom intervjuer 

beskriver sin erfarenhet av mångkulturell omvårdnad. Under artikelns resultat redovisades de 

kvantitativa och kvalitativa delarna var för sig. Det förenklade analyseringen av artikeln så att 

sjuksköterskornas erfarenhet lättare kunde redogöras. Ytterligare forskningsartikel som 

inkluderas i denna studies resultat framförde både immigranters och sjuksköterskors 

erfarenhet. Utifrån från en tydlig redogörelse av de olika gruppernas upplevelse medtogs 

enbart sjuksköterskornas perspektiv i denna litteraturstudie. En styrka i studien anses vara att 

inkluderade forskningsartiklar framtogs och analyserades strukturerad enligt niostegsmodellen 

framtagen av Polit och Beck (2017). Vidare beskrivs etiskt förhållningssätt vid granskning 

som styrka vilket ökar studiens pålitlighet. Kvaliteten för de inkluderade resultatartiklarna 

granskades utifrån SBU:s mall för kvalitetsgranskning vilket gav en bild på forskningens 

höga, medel eller låga kvalifikation (SBU, 2017). Mallen inkluderade däremot inte en tydlig 

standard över vad som betraktas som hög, medel eller låg kvalitet vilket orsakade att 

författaren behövde avgöra kvalitetsnivåerna själv.  

En kvantitativ forskningsmetod används exempelvis för att mäta förekomst av händelser och 

redogörs framför allt genom statistik. För att höja studiens reliabilitet hade kvantitativa 

forskningsartiklar kunnat inkluderas och ett bredare perspektiv presenteras. Studiens syfte var 

däremot att belysa sjuksköterskors erfarenheter av mångkulturell omvårdnad, av den orsaken 

uteslöts kvantitativa forskningsartiklar.   

Artikelsökningar genomfördes i tre databaser, Cinahl, PubMed och Medline vilket anses ha 

bidragit till att förstärka studieresultatens trovärdighet. Samtliga databaser betraktas omfatta 

högaktuell omvårdnadsvetenskaplig forskning, vilket är det grundläggande perspektivet för 

studien. Vid sökning av relevanta artiklar låg det initiala fokuset på sjuksköterskors arbete i 

kulturell omvårdnad. Det gav breda sökningsresultat och många lästa abstract av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. I efterhand ansågs nackdelen av en bred sökmetod vara att 

den var tidskrävande. Fördelen med en bred sökning var att den gav en god överblick över 

aktuell forskning i ämnet och på så sätt har en generaliserbar bild över ämnesområdet 

uppnåtts. I början var målet att undersöka sjuksköterskors erfarenhet i en viss typ av 

vårdkontext, exempelvis akutsjukvård eller primärvård. Vid granskning av artiklar uppkom 

det faktum att det saknas en pålitlig kvalitativ forskning av sjuksköterskors erfarenhet av 

kulturell omvårdnad i den specifika vårdkontexten. Att inte fokusera på en specifik 

vårdkontext anses i denna studie vara en styrka. Styrkan grundar sig på perspektivet att alla 

sjuksköterskor som möter mångkulturell befolkning kan utvärdera och överföra resultatet till 

sin verksamhet och arbetssituation oavsett vårdkontext.  

Att inga geografiska begränsningar gjordes vid inkluderande av resultatartiklar anses även 

vara en styrka. Globalt perspektiv på inkluderade forskningsartiklar anses höja studiens 

överförbarhet och på sätt utvidga studiens resultat genom att sjuksköterskor från flera nationer 
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beskriver sin erfarenhet av en kulturell omvårdnad. Det möjliggör för en överförbarhet till 

exempelvis svensk vårdkontext där kulturell mångfald präglar vården och både personal och 

patientgrupper från olika länder presenteras. Därmed hade begränsad geografiskt område 

åstadkommit en mer begränsad bild på resultatet vilket hade betraktas som svaghet för 

studien. Dock bör det erinras att sjuksköterskornas erfarenhet till en viss del alltid präglas av 

den kontext och den kultur de är verksamma i. De länder som presenteras i resultatartiklarna 

är Finland (Hamberg & Vilander, 2017), Iran (Amiri, Heydari, Dehghan-Nayeri & Kareshki, 

2016; Amiri & Heydari, 2017), Irland (Markey, Tilki & Taylor, 2018), Norge (Alpers & 

Hansen, 2014), Portugal (Costa Dos Reis & Mendes, 2014), Turkiet (Abay, Akvar, Babadag, 

Karakus & Senol Celik, 2013) och USA (Hart & Mareno, 2014: Ian, Nakamura-Florez & 

Lee, 2016; Ogbolu, Scrandis &Fitzpatrick, 2018).  

Under datainsamlingen uppkom det svårigheter med att få tillgång till alla artiklar som 

författaren önskade läsa i fulltext, vilket anses vara en svaghet. Situationer förekom där 

abstract lästes och författaren fick hinder i att få fram artikeln i full text. Detta har möjligen 

lett till att viktiga synpunkter har tappats och på så sätt försvagat studiens pålitlighet. 

Sökningar i databasen Pubmed begränsades till sökningar av “full abstract”. Detta resulterade 

breda sökningar och ett stort antal sökträffar samt tidigare beskriven händelse i bristande 

tillgänglighet till vissa artiklar. På så sätt kunde författaren först läsa abstract och vid passande 

träffar söka efter artikeln i fulltext genom andra sökmetoder som ”Google Schoolar”. Detta 

upplevdes viktigt föra att inkludera aktuell forskning med viktiga perspektiv som besvarade 

studiens syfte. Artikelsökning begränsad till ”fulltext” var även utesluten vilket anses vara en 

styrka i studien då det hade medföljd risk för att ytterligare aktuell forskning missats. Vid 

artikelsökning i databasen Pubmed begränsades sökningen till fem år gamla artiklar. Detta 

kan anses som styrka för studien då ny och aktuell forskning inkluderades. Likaså kan detta 

betraktas som en svaghet då aktuella forskningsartiklar från åren 2010 till och med 2014 har 

missats och därmed tänkbara viktiga synvinklar för studien.   

En svaghet i en forskningsstudie uppstår när endast en person analyserar inkluderad 

datamängd. Polit och Beck (2017) menar att studiens trovärdighet och pålitlighet ökar när fler 

forskare läser och kodar det insamlade datamaterialet. Vidare påstår forskarna att genom att 

läsa materialet fler gånger ökar förståelsen och analytikern blir ett med innehållet på så sätt 

ökas tillförlitligheten. I undantagsfall rekommenderas en person att koda hela datamängden 

för att öka djupet av förståelsen i intervjuer och observationer. I och med att författaren 

utförde studien på egen hand och därmed granskade all inkluderade data kan det tyda på en 

svaghet i studien. I enlighet med Polit och Beck (2017) använde författaren sig av 

rekommenderad kodning vid analys av resultatartiklarnas innehåll. Artiklarna lästes även 

igenom ett flertal gånger och kodades sedan med olika färger för att författaren lättare skulle 

bli bekant med innehållet. Alla forskningsartiklar översattes från engelska till svenska, vilket 

kan innebära risker för misstolkning och bias. För att minska risk för feltolkning och att 

författarens egna åsikter präglade analysen jämfördes artiklarna och översättningarna sida för 

sida. På så sätt bekräftades analysen och kodningen. I de fall där översättningen inte stämde 

överens med det ursprungliga innehållet översattes de separat med ytligare 
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översättningsverktyg för att bekräfta eller få bättre förståelse för innehållet. I dessa fall anses 

det vara författaren till fördel att vara flerspråkig och då användes författarens modersmål 

isländska som ytligare översättningsspråk för att förstå innehållet i orden och helheten i 

artikeln. I samtliga delar av artiklarnas innehållsanalys ska bristande erfarenhet på 

kvalitetsgransknings hos författaren tas i akt, vilket kan påverka studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Genom en tydlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt där både 

datainsamling och dataanalys presenteras stegvis samt studiens styrkor och svagheter lyfts 

fram anses studien ha uppnått ett trovärdigt och pålitligt resultat. Överförbarheten bekräftas 

genom att studien syfte besvaras genom ett globalt perspektiv där sjuksköterskor uttrycker 

sina erfarenheter av mångkulturell omvårdnad.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskor erfarenheter av mångkulturell 

omvårdnad i hälso- och sjukvården. Termerna kulturell kompetens och globalt 

omvårdnadsperspektiv ligger till grund som bärande begrepp när sjuksköterskors erfarenhet 

analyseras. Utifrån 10 vetenskapliga artiklar har resultatet besvarat studiens syfte och 

framställts genom tre huvudteman. En central faktor som tolkas från resultatet och uttrycker 

även sjuksköterskors erfarenheter av mångkulturell omvårdnad är osäkerhet. Orsaker för 

osäkerheten beskrivs i resultatet där även lösningar lyfts fram som anses kunna motarbeta 

osäkerheten och bidra till att öka sjuksköterskors säkerhet i mötet med patienter av en annan 

kultur en de själva. Under resultatdiskussion betonas dessa lösningar och presenteras som 

nyckelfynd vilka anses huvudsakligen påverka sjuksköterskors kulturella möten i vården. På 

liknande sätt redogörs fynd som anses bidra till att öka den kulturella kompetensen bland 

sjuksköterskor.  

Kulturell skicklighet och verksamhetens betydelse.  

Denna studies resultat påvisar att bristande kunskap och utbildningsmöjligheter av kulturella 

olikheter är en signifikant faktor för sjuksköterskors erfarenhet av mångkulturell omvårdnad. 

Sjuksköterskor uttrycker en stor osäkerhet i vårdmötet med patienter från annan kulturell 

bakgrund vilket orsakas av bristande kunskap om olikheter. Rädslan för att avslöja sin 

kunskapsbrist påverkar både vårdrelationen och kvalitén i vårdmötet, samtidigt som den ökar 

risken för ojämlik vård. Sjuksköterskor har dock en nyckelroll när det gäller att minimera 

hälsorisker hos minoritetsbefolkning vilket även bekräftas genom sjuksköterskans 

kärnkompetenser och sjuksköterskor värdegrund (SSF, 2016: SSF 2017b). Personcentrerad 

vård och sjuksköterskors ansvar att vårda utifrån respektfullt bemötande och jämlik 

människosyn betonar detta.  Vydelingum (2006) intervjuade sjuksköterskor om deras 

erfarenhet att vårda etniska minoritetsgrupper. Studien avslöjade tydliga brister i kunskapen 

om innebörden av jämlik vård. Deltagarna uppvisade ett stereotypt beteendemönster där de 

ansåg sig utföra en jämlik vård genom att bemöta alla patienter på samma sätt oavsett 

bakgrund. Studien visade att en bristande kulturell kunskap orsakar lidande för patienterna 

och ger uttryck för etnocentriskt beteendemönster i vården. 

Kulturell omvårdnad framtonas som tidskrävande och forskare menar att det tar längre tid att 

utbyta information mellan sjuksköterska och patient framförallt vid språkliga barriärer och 
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brist på kulturell kompetens. När hänsyn ska tas till patienters olika sedvänjor, eller tid ska 

ges för religiösa uttryck anses detta påverka kommunikation så att vårdrelationen blir lidande. 

Det bidrar till ökad stress och skapar antaganden som leder till förutfattade meningar och även 

fördomar emot patienters kultur. Sethi och Rani, (2017) menar att sjuksköterskors kunskap 

om patienters kultur, språk och sedvänjor påverkar kommunikationen och vårdrelationen. 

Forskarna konstaterar att god kunskap om olika kulturer bidrar till minskad risk för fördomar 

och kan på så sätt verka som möjliggörande i kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patienter. För att bemöta den osäkerhet som grundas i bristande kulturell kompetens hos 

sjuksköterskor lyfter studiens resultat fram verksamhetens funktionella ansvar och vikten i 

grundläggande utbildningen för sjuksköterskor. Utbildning inom området kulturella olikheter 

uttrycks som nyckelfaktor till ökad kulturell medvetenhet. Kaihlanen, Hietapakka & 

Heponiemi, 2019 understryker vikten att kunskap om den egna kulturens funktioner även 

bidrar till ökad medvetenhet om kulturella skillnader i vårdmötet med patienter. Forskarna 

betonar att bristande stöd och möjlighet till öppen dialog med chefer och kollegor inom 

verksamheten riskerar att leda till passivitet bland personalen när det gäller utvecklingen av en 

god kulturell omvårdnad. Brist på resurser och möjligheter till utbildning när det gäller olika 

kulturella behov kan leda till en arbetsmiljö där utvecklingen för alla människors rätt till 

jämlik vård stagnerar. Avsaknad av kompetens i vårdmötet med patienter av olika kulturer 

och den osäkerhet som sjuksköterskor belyser visar sig leda till en flykt och ett arbetssätt som 

förbiser patienters olika behov (Kaihlanen, Hietapakka & Heponiemi, 2019). Ahn (2017) 

bekräftar detta och lyfter fram betydelsen av kulturell kompetens i verksamheten och menar 

att det direkt och indirekt påverkar reduceringen av kulturell osäkerhet bland sjuksköterskor. 

Forskaren menar att sjuksköterskor behöver verksamhetens stöd till att öka sin kunskap om 

kulturella olikheter och även stöd till att möjliggöra utveckling av strategier i den kulturella 

vården. Vidare menar forskaren att ökad kulturell kompetens kan bidra till höjd kulturell 

kapacitet i verksamheten. Det kan uppnås genom ökad utbildning för personalen om kulturella 

olikheter, genom att anställa fler professionella tolkar samt anställa flerspråkig personal.  

Denna studie lyfter även fram vikten av att sjuksköterskor utbildas i kulturell och global 

omvårdnad under sin grundläggande sjuksköterskeutbildning, detta för en ökad medveten om 

den globala hälsan, olika individers kulturella behov och möjlighet att utföra god och jämlik 

kulturell omvårdnad. Sjuksköterskors kärnkompetens bygger på att kritiskt överväga samt 

utforma en säker vårdmiljö för att möjliggöra en jämlik vård åt alla patientgrupper (SSF, 

2017b). Påståendet bekräftas i denna studie där sjuksköterskor framhåller betydelsen i att vara 

väl förberedd för mötet med mångkulturell befolkning i vården. Mötet med olika kulturer 

skapar reflektioner hos flera sjuksköterskor över sitt sätt att arbeta vilket kan tolkas som en 

vilja att bemöta andra kulturer utifrån ett mer jämlikt synsätt. Sjuksköterskors uttryck av 

missmod och rädsla för att göra fel vilket grundar sig i bristande kunskap leder till stor 

osäkerhet. Holmgren (2017) menar att sjuksköterskors grundutbildning bör byggas på att 

utföra omvårdnad lokalt med ett globalt omvårdnadstänk. Forskaren menar att med den 

inställningen utrustas framtida sjuksköterskor för morgondagens utmaningar.  Morgondagens 

utmaningar menar forskaren är centrala punkter som hjälper sjuksköterskor att tänka utanför 

boxen vid kulturell omvårdnad. De bidrar till att minska etnocentriskt tankesätt som ”vi och 



27 

de” och ökar självreflektion hos sjuksköterskor. Vidare anser Holmgren (2017) att det hjälper 

sjuksköterskor att identifiera det egna sociala ansvaret i mötet med kulturella olikheter och på 

så sätt agera mot sociala orättvisor både i vården och i samhället. Wilson et al, (2016) 

synliggör rekommendationer som utgår på att modernisera utbildningsplaner för 

sjuksköterskors utbildning. Dessa handlar om att integrera medvetenhet om global hälsa och 

omvårdnad och på så sätt bemöta ett allt mer komplex och globaliserad värld. Forskaren 

menar att kulturell utbildning kommer att öka sjuksköterskors kulturella kompetens och 

säkerhet i vårdmötet med människor från den världen över. Ahn (2017) bekräftar detta och 

uttrycker att när sjuksköterskor lägger mer uppmärksamhet till patienter av andra kulturer och 

förvarar kulturell erfarenhet och kunskap bidrar det till mindre osäkerhet och medverkar för 

positiv inställning till olika kulturer. För att motarbeta osäkerheten bland sjuksköterskor och 

höja den kulturella lyhördheten i professionen behöver därför läroplanen för sjuksköterskors 

utbildning förbättras. Det kan leda till att minskade risker för kulturella konflikter bland 

sjuksköterskor och patienter, ökad jämlik vård och bidra till förbättrad hälsa i 

minoritetsbefolkningen (Ylmas, Toksoy, Dire, Bezirgan & Boylu, 2017). 

Kulturell medvetenhet som stödjande faktor för kompetens 

Språkliga barriärer uppfattas ofta som det mest förekommande kommunikationshindret i 

kulturell omvårdnad. Det är känt hinder som flertalet sjuksköterskor var medvetna om och 

anses ha en tydlig påverkan på samspelet mellan sjuksköterska och patient och därmed 

påverka vården.  Ali och Watson, (2018) lyfter fram sjuksköterskors ansvar att utföra 

patientcentrerad och jämlik vård oavsett språkliga barriärer. Det anser forskarna att kräver 

effektiv kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter för att bemöta alla patienters 

behov. Sjuksköterskor behöver vara proaktiva och kreativa i att hitta ett sätt som överbryggar 

de språkliga barriärer som uppkommer med hjälp av översättningsverktyg. Organisationen har 

även en viktig roll att stödja sjuksköterskor genom att hitta översättningsverktyg som fungerar 

(Ali & Watson, 2018). Påståendet lyfter upp det som framkommer i denna studie. Genom att 

vara kreativ signalerar sjuksköterskan vilja att vara lösningsinriktat och en eftersträvan att 

bemöta patientens individuella och kulturella behov.  

Studiens resultat belyser även andra kommunikationsbarriärer. Bristande förståelse av 

sjukdomsuttryck, bristande lyhördhet och bristande hälsolitteracitet är punkter som lyfts fram. 

Resultatet lyfter även upp de utmaningar som sjuksköterskor bemöter när patienter tror att 

sjukdomen är straff för något fel som patienten gjort och när patienter inte lyssnar på hälso- 

och sjukvårdens råd. Detta kallar på en ökat kulturell medvetenhet hos sjuksköterskor när de 

möter dessa signaler.  Hjelm, Bard och Apelkvist (2018) bekräftar detta och poängterar att det 

är av stor vikt för sjuksköterskor att vara medveten om den ömsesidiga relationen mellan 

individen och miljön och det beteendet både påverkar och påverkas av den sociala miljön. 

Därför måste hälso- och sjukvården utvecklas för att leverera lämplig och snabb information 

genom personal med kulturell kompetens för att bemöta dessa patienter. Ylmas et al. (2017) 

lyfter även fram den kulturella lyhördheten i vårdmötet och bekräftar det som sjuksköterskor 

belyser vilket inkluderar låg hälsolitteracitet, liten kunskap om sjukdomar och religiösa 

utmaningar. Vidare menar forskarna att det är väsentligt i en mer globaliserad värld att 
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sjuksköterskor aktiverar sin kulturella lyhördhet och kompetens för att lättare hantera de 

utmaningar de möter i vården.  

Den genomgående röda tråden i studiens resultat bygger på erfarenheter som belyser en 

bristande kulturell kompetens. Det påverkar sjuksköterskors kommunikation och bidrar till 

osäkerhet, ursäkter och undvikande från att bemöta patienter från annan kultur. Likaså yttras 

hur vårdmötet påverkas av fördomar och att förutfattade meningar förekommer. Resultatet 

betonar nyckelfaktorer som kan gynna goda vårdrelationer och påverka sjuksköterskor att 

växa i sin kulturella medvetenhet. Några xempel av faktorer är vikten av självreflektion, 

öppenhet och viljan att lära sig om kulturella olikheter. Kärleksfullt bemötande, respekt och 

omsorg för människan som individ lyfts även fram som betydande faktor som kan stödja den 

kulturella omvårdnaden. Det bekräftas av Campinha-Bacote (2011) som säger att kulturell 

kompetens bygger på ett engagemang för social rättvisa. Vidare bekräftar forskaren att ett 

jämlikt vårdande som inkluderar ett patientcentrerat och kulturellt kompetent tillvägagångssätt 

inte får leda till antingen ”vinna eller förlora” synsätt. För att respektfullt bemöta patienter 

behöver sjuksköterskan ibland ”vinna” och ibland ”förlora”. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan utvärderar detta i varje vårdmöte samtidigt som mötet kan inkludera båda 

delarna i vissa situationer.   

I denna studies resultat framkommer även vikten av ett holistiskt förhållningssätt som 

inkluderar lyhördhet och utryck av sympati där tid ges för att skapa en relation och förtroende 

med patienter. Det öppnar upp för samtal mellan sjuksköterska och patient som annars inte 

hade ägd rum. Ingram (2011) intygar detta och säger att det är av stor vikt att utveckla och 

bygga grundläggande vårdrelation som bygger på pålitlighet och respekt. Forskaren menar att 

pålitlighet ger goda förutsättningar för god kommunikation och hjälper patienten att anförtro 

sig för sjuksköterskan. Detta anser forskaren som väsentligt för att möjliggöra god och jämlik 

vård. I denna studie framkom att låg hälsolitteracitet kan påverka kommunikation då patienten 

har svårt att förstå, förvärva och tillämpa information relaterad till hälsa och sjukdom. Ingram 

(2011) understryker detta och säger att god vårdrelation som bygger på förtroende och 

pålitlighet kan öppna upp för sjuksköterskan att få reda på saker som patienten annars skulle 

hållit för sig själv. Exempel på det är om patienten har svårt att läsa, eller förstå innebörden av 

vården samt uttrycka sina kulturella åsikter och känslor som kan påverka vården. God 

vårdrelation och sjuksköterskors kulturella medvetenhet ökar därmed patienttillfredsställelsen 

vilket påverkar slutligen hälsan i minoritetsbefolkningen. Campina-Bacotes modell för 

kulturell kompetens anses därför vara ett viktigt verktyg i sjuksköterskors vård av patienter 

från annan kultur (Ingram, 2011). Campina-Bacotes modell lyfter upp den kulturella 

skickligheten, kunskapen, medvetenheten och det kulturella mötet och betonar vikten av att 

sjuksköterskor eftersträvar kontinuerlig utveckling inom dessa områden (Limbo Sagar & 

Sagar, 2019). I enighet med studiens resultat anses modellen hjälpa sjuksköterskor att 

förbättra sitt förhållningssätt genom självreflektion. Det underlättar för sjuksköterskor att 

bemöta och förbättra kommunikationen i en mångkulturell vårdkontext samt att det ökar 

sjuksköterskors medvetenhet om eventuell fördomsfull attityd och bidrar till mer kulturell 

kompetent miljö i vården (Ingram, 2011). 
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SLUTSATSER 

Fast ämnet kulturell omvårdnad är högaktuellt för nutidens vårdsituationer är begreppet och 

medvetenheten om dess innebörd inte så vanligt fenomen i den vardagliga vårdmilljön. Denna 

litteraturstudie påvisar att sjuksköterskor upplever en ambivalens när det kommer till 

innebörden och utförandet av omvårdnad av individer med annan kulturell bakgrund. De 

uttrycker att innebörden är komplex och efterfrågar ökad kunskap och förståelse för kulturella 

olikheter i vården. En tydlig och strukturerad förberedelse under sjuksköterskors 

grundutbildning samt en ökad medvetenhet på de olika arbetsplatserna och samarbete i 

tvärprofessionella team kan ge bättre utfall i det kulturella vårdmötet. Studien visar att både 

lärosäten och verksamheter spelar en nyckelroll för att utrusta sjuksköterskor i den ökade 

globalisering som världen står inför. Lärosäten sitter på potentiella lösningar för att en 

kulturell kompetens ska i framtiden utvecklas i vården och bör ta sitt ansvar för att bemöta 

sjuksköterskors osäkerhet i ämnet. Ökad kunskap och förståelse för innebörden av kulturell 

omvårdnad ger ökad medvetenhet om, och förutsättningar för, utveckling av den 

personcentreade och jämlika vården som är det centrala i sjuksköterskors kärnkompetens.  

Teoretisk och praktisk kunskap är väsentliga faktorer i kulturell omvårdnad. En del i 

utvecklingen för kulturell kompetens ligger även i varje sjuksköterskas ständiga 

självreflektion när det kommer till det egna förhållningssättet gentemot andra människor. 

Människosynen och sjuksköterskors viktiga uppdrag att slå vakt om människors lika värde 

förbättras genom kulturell medvetenhet och kunskap om kulturella olikheter. Författaren 

betonar att moder Theresas ord som lyfts fram i studiens inledning ” den som dömer 

människor har inte tid att älska dem”, fortfarande är hög aktuella. Sjuksköterskor erfordras 

vara lyhörda, uppmärksamma på varje patients behov och ha mod att bemöta olikheter och 

lära sig av dem i stället för att döma eller fly från obekväma situationer. Det skapar 

förutsättningar för en god och jämlik vård för alla, oavsett etnisk bakgrund eller religion.  

Implikationer 

För närvarande saknas det större tillgång till kvalitativ forskning som belyser sjuksköterskor 

tydliga erfarenheter av omvårdnad i mångkulturell vårdkontext, detta gäller framförallt i 

Europa och Norden. Denna studie belyser ämnet från ett globalt perspektiv, därför vore det av 

intresse att utföra en empirisk studie som beskriver sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad i 

den mångkulturella vårdkontexten i Sverige eller Norden. Även vore det av intresse att 

undersöka den erfarenhet som immigrerande sjuksköterskor har av att arbeta inom en svensk 

vårdkontext. Kartläggning av erfarenheter kan belysa vilka behov som finns i svensk eller 

nordisk vårdkontext, vilket kan öka medvetenheten och minska osäkerheten hos 

sjuksköterskor som vårdar personer från en annan kultur. Det kan även underlätta för 

lärosäten i dessa länder att utveckla sin utbildning för att bemöta de behov som finns i vården 

i dag.  

Litteraturstudien, som belyser sjuksköterskors erfarenheter, kan även överföras till andra 

personalgrupper som arbetar i patientnära vård. Det är författarens önskan att studien ska 

öppna upp för samtal om komplexiteten som vårdpersonal möter med en växande 
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mångkulturell befolkning och att den ska skapa medvetenhet och reflektion hos det 

tvärprofessionella vårdteamet angående det egna behovet av utveckling mot en god kulturell 

kompetens.  
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