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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår att tillgodose patienters 

olika behov, däribland de kulturella behoven. Detta ställer höga krav på att 

sjuksköterskor ska besitta kulturell kompetens för att behärska att arbeta i den 

mångkulturella vården. God kommunikation mellan sjuksköterska och patient är 

grundläggande för en god omvårdnad. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter av faktorer som påverkar ett kulturmöte mellan en sjuksköterska och 

patient. Metod: En litteraturstudie med grund i analys av kvalitativ forskning 

genomfördes. Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier och sju 

underkategorier: kommunikation med underkategorierna språkbarriärer och bristen 

på tolk, kulturskillnader med underkategorierna olika sätt att hantera traumatiska 

händelser, skilda matvanor, fördelar och nackdelar med anhörigas medverkan i 

omvårdnaden och sjuksköterskors upplevelser i vårdarroller med underkategorierna 

värdet av kulturell kompetens och kulturell medvetenhet hos sjuksköterskor och 

etnocentrism – ett hinder för individanpassad vård. Slutsats: De faktorer som 

präglade den mångkulturella vården var ofta kopplat till sjuksköterskors brist på 

kulturell kompetens. Denna studies resultat påvisar att språkbarriärer är det största 

hindret i kulturmöten, vilket bekräftas av tidigare studier. Klinisk betydelse: 

Sjuksköterskor möter dagligen patienter med annan kulturell bakgrund än sin egen. 

Detta ställer ökade krav på sjuksköterskor att de besitter kulturell kompetens för att 

kunna utföra en professionell omvårdnad oavsett patientens kulturella bakgrund. 

Nyckelord: Kulturell kompetens, kulturell medvetenhet, kommunikation, 

sjuksköterskors upplevelser 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Included in the description of competence for registered nurses is 

catering to the different needs of patients including their cultural needs. This puts 

high demands on nurses to possess cultural competence in order to master working 

in multicultural health care. Good communication between nurse and patient is 

essential in order to provide good care. Aim: To describe the nurse’s experiences of  

factors affect encounters between a nurse and a patient from different 

cultures. Method: A literature review with a basis in qualitative analyses was 

conducted. Results: The results are presented in three main themes and seven sub 

themes: communication with sub themes language barriers and nurses' experiences 

of difficulties with interpreters, cultural differences with sub themes various ways 

of coping with traumatic events, cultural eating habits, the families participation in 

the care and nurses' experiences of being in the role of carer with sub themes the 

value of cultural competence and cultural awareness for nurses and ethnocentrism – 

an obstacle for individualized care. Conclusion: The factors that characterized the 

multicultural care were often related to nurses’ lack of cultural competence. This 

study shows that language barriers are the biggest obstacles 

in encounters with patients from different cultures, which is verified by previous 

studies. Clinical significance: On a daily basis nurses encounter patients with a 

different cultural background than their own. This puts increased demands on 

nurses to possess cultural competence in order to practice professional care 

regardless of the cultural background of the patient. 

Keywords: Cultural competence, cultural awareness, communication, nurses’ 

experiences 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1.INLEDNING.......................................................................................................................1 

2. BAKGRUND.....................................................................................................................2 

2.1 Kulturmöten i vården....................................................................................................2 

2.2 Kommunikation och bemötande i vården.....................................................................2 

2.3 Processen för att uppnå kulturell kompetens................................................................3 

2.4 Etnocentrism.................................................................................................................4 

2.6 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning.......................................................................4 

3. PROBLEMFORMULERING............................................................................................5 

4. SYFTE.................................................................................................. ..............................5 

5. METOD........................................................................................... ...................................6 

5.1 Design..........................................................................................................................6 

5.2 Urval.................................................................................................................... ........6 

5.3 Datainsamlingsmetod..................................................................................................6 

5.4 Dataanalys..................................................................................................................9 

6. ETISKA ASPEKTER......................................................................................................9 

7. RESULTAT.....................................................................................................................10 

7.1 Kommunikation.........................................................................................................11 

    7.1.1 Språkbarriärer....................................................................................................11 

7.1.2 Bristen på tolk....................................................................................................12 

7.2 Kulturskillnader.........................................................................................................13 

    7.2.1 Olika sätt att hantera traumatiska händelser.....................................................13 

7.2.2 Skilda matvanor.................................................................................................15 

7.2.3 Fördelar och nackdelar med anhörigas medverkan i omvårdnaden.................15 

7.3 Sjuksköterskors upplevelser i vårdarroller............................................................... 17 

7.3.1 Värdet av kulturell kompetens och kulturell medvetenhet hos sjuksköterskor...17 

7.3.2 Etnocentrism – ett hinder för individanpassad vård..........................................18 

8. DISKUSSION..................................................................................................................20 

8.1 Metoddiskussion........................................................................................................20 



 

 

8.2 Resultatdiskussion.....................................................................................................................21 

8.3 Slutsats......................................................................................................................................23 

8.4 Klinisk betydelse.......................................................................................................................24 

8.5 Förslag på vidare forskning.......................................................................................................24 

9. REFERENSER................................................................................................................................25 

BILAGOR........................................................................................................ ....................................29 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. INLEDNING 

Dagens samhälle är mångkulturellt och sjuksköterskor möter ofta patienter med en 

annan kulturell bakgrund än deras egen. Som sjuksköterskestudenter har vi upplevt 

under våra VFU-placeringar att det lätt uppstår situationer när både vårdgivare och 

vårdtagare med olika kulturell bakgrund känner sig oförstådda. Under VFU-

placeringarna har det uppstått situationer då vi uppfattat det som att sjuksköterskor 

känt sig osäkra vid vård av patienter från andra kulturer. I sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar ingår det att beakta patientens kulturella behov vilket ställer 

höga krav på sjuksköterskor i ett mångkulturellt samhälle. Därför vill vi med vår 

studie undersöka vilka faktorer i det kulturella mötet som påverkar säker och jämlik 

vård för alla utifrån sjuksköterskans erfarenheter. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Kulturmöten i vården  

Med kulturmöte i studien menas ett möte mellan en sjuksköterska och en patient 

med olik kulturell bakgrund.  

Kulturmöten innebär att interagera med patienter från olika kulturer. Direkt 

interagerande med patienter från olika kulturella grupper kan ändra sjuksköterskans 

befintliga föreställningar om en kulturell grupp (Campinha-Bacote, 2002).  

En kultur är något som människan föds in i och för vidare från generation till 

generation (Leininger & McFarland, 2006). Stier (2009) fokuserar på fenomenet 

kultur och delar in begreppet i fyra perspektiv: beteendemässigt, funktionalistiskt, 

kognitivistiskt och symbolistiskt. Den gemensamma nämnaren för dessa 

beskrivningar är att kulturen kontinuerligt förändras samt utvecklas. En kultur 

innehåller symboler, materiella och immateriella fenomen vilka delas gemensamt 

av en grupp individer. Detta innefattar kommunikation, handlingar och 

beteendemönster. Gruppens lagar, normer, regler och livssyn skapas även utifrån 

dess kultur och påverkar i sin tur hur människor interagerar med varandra (ibid.). 

I sjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår bland annat att beakta patientens behov 

såväl kulturella och andliga som fysiska, psykiska och sociala (Socialstyrelsen, 

2005). Att ta hänsyn till patientens kultur handlar om att till exempel ge patienten 

möjlighet att utöva sin religion, få anpassad mat, bevara sina traditioner och 

sedvänjor och få tillgång till tolk om det behövs (ibid.).  För att kunna tolka dessa 

behov försöker sjuksköterskan förstå patientens upplevelse (Birkler, 2007).  

2.2 Kommunikation och bemötande i vården 

Sjuksköterskestudenter behöver kommunikationsfärdigheter och kunskap om olika 

patientgrupper för att förstå hur de uppfattar sin hälsa (Ayaz, Bilgili & Akin, 2010). 

För att ett vårdmöte skall bli effektivt är det nödvändigt att sjuksköterskan och 

patienten förstår varandra. Att den enskilda patientens upplevelser av sin sjukdom 

blir uppmärksammade av sjuksköterskan har visat sig vara betydelsefullt då det 

leder till bättre följsamhet hos patienten samt ökad patienttillfredsställelse (Fossum, 

2007).  
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En individs tidigare erfarenheter och situationen styr dennes tolkningar av språket 

och valet av ord. Valet av kroppsspråk, betoning samt gester skiljer sig beroende på 

vilken kultur en person kommer ifrån likaså tolkningen av innebörden (Stier, 2009). 

En människas förståelse för sin egen kultur och andras kulturer påverkar det dagliga 

livet i ett globaliserat samhälle. En djupare förståelse genererar bättre förmåga att 

stötta patienterna som i sin tur ger nöjdare patienter och anhöriga (Grant & Luxford, 

2011). God interkulturell kommunikation uppnås då personer från olika kulturer är 

villiga att lyssna på den andre så att båda får möjlighet att tolka situationen och 

skapa en ömsesidig mening. Vårdmöten kan bli problematiska när missförstånd 

uppstår vilket kan leda till obekväma situationer för båda parter. En patient är alltid 

i underläge i en vårdrelation, vilket blir extra tydligt vid kulturella och etniska 

skillnader. För att en vårdare skall kunna ge god omvårdnad krävs förståelse för hur 

viktig en persons kultur, sociala status och etnicitet är för den enskilda patienten 

(Bäärnheim, 2007).  

2.3 Processen för att uppnå kulturell kompetens 

Campinha-Bacote (2002) definierar kulturell kompetens som en dynamisk process 

där sjuksköterskan ständigt strävar efter möjligheten och förmågan att arbeta inom 

en enskild patients egna kulturella kontext. Denna kompetens bör sjuksköterskan 

besitta för att kunna ge effektiv och kulturellt anpassad vård till varje patient (ibid.).  

Kulturell önskan, kulturell medvetenhet och kulturell kunskap är avgörande faktorer 

för att uppnå kulturell kompetens. Kulturell önskan är motivationen och viljan hos 

sjuksköterskor att delta i processen för att bli medvetna, kunniga, kompetenta och 

bekanta med kulturer. Kulturell medvetenhet är självrannsakan och djupgående 

utforskning av den egna kulturella bakgrunden. Detta innebär ett erkännande av ens 

fördomar och antaganden om individer med annan kultur. Kulturell kunskap är en 

del i processen som handlar om att söka och erhålla en god pedagogisk grund om 

olika etniska grupper. Detta innebär att sjuksköterskan behöver ha kunskap om 

patientens hälsorelaterade föreställningar och värderingar för att förstå patientens 

världsbild. Den kan förklara hur patienten tolkar sin sjukdom och hur detta styr 

dennes tänkande och beteende. För att erhålla denna kunskap bör ingen individ 

uppfattas som en stereotyp av en kultur, utan snarare en unik blandning av den 

mångfald som finns inom varje kultur (Campinha-Bacote, 2002). 
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Det är av vikt att vårdpersonal besitter en kulturell kompetens i mötet med patienter 

och därför måste det också finnas krav på sjuksköterskeutbildningar att 

kulturkunskap diskuteras i läroplanen. Sjuksköterskestudenter behöver undervisas i 

ämnet kulturell komptens och besitta en kulturell kunskap då de måste kunna 

erbjuda en kulturellt kompetent vård för patienter (Krainovich-Miller, Yost, 

Norman, Auerhahn, Dobal, Rosedale, Lowry & Moffa, 2008). Stier (2009) menar 

att när en person besitter kulturell kompetens har den ett bra verktyg för att hantera 

kulturmöten.  

2.4 Etnocentrism 

Vår kultur är vår lins som påverkar hur vi upplever världen vilket innebär att vi 

värderar människor utifrån den. Enligt Keith (2011) betyder detta etnocentrism, det 

vill säga att personer är benägna att använda sin egen kultur som måttstock för vad 

som är normen. Detta sker när en person värderar och dömer andra utefter sin egen 

kultur som av personen anses vara överlägsen. Etnocentrism resulterar i 

föreställningar om kulturskillnader som i sin tur kan utmynna i kulturella konflikter 

och negativa stereotyper. Människan är benägen att vilja vara nära människor som 

är lika en själv då de är rädda för det okända. Detta leder till grupperingar med ett 

”vi-dem”-förhållande där fördomar föds. Ju tydligare skillnad mellan grupperna 

desto mer negativa tankar tycks vi tänka om den andra gruppen (ibid.).  

Enligt Dean (2005) är sjuksköterskor oftast inte medvetna om hur deras egna 

kulturella referensram påverkar sättet de ser på patienter från andra kulturer. Vidare 

menar Dean att detta gör att sjuksköterskor saknar förståelse för de svårigheter 

patienterna stöter på i vårdrelationer med andra kulturer (ibid.). 

2.6 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska en sjuksköterskas agerande alltid 

bygga på ett etiskt förhållningssätt, vara evidensbaserat och följa de författningar 

och riktlinjer som givits (Socialstyrelsen, 2005). ICN:s etiska kod (ICN, 2007) ger 

fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan vilka är: att främja hälsa, att 

återställa hälsa, att förebygga sjukdom och att lindra lidande. Kärnan inom vården 

är respekt för de mänskliga rättigheterna och att ge god omvårdnad till alla 

oberoende av ålder, kön, hudfärg, religiös tillhörighet, kultur, funktionshinder, 
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ohälsa, nationalitet eller social status (ibid.). Enligt hälso- och sjukvårdslagen är 

målet inom vården att alla människor har rätt till vård på lika villkor (HSL, SFS 

1982:763). 

Genom att arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv tar sjuksköterskan hänsyn till 

patientens hela livssituation. Detta involverar kunskap om patientens fysiska 

tillstånd, dennes familje- och arbetsförhållande, generella kulturella normer och 

sociala villkor (Birkler, 2007). 

3. PROBLEMFORMULERING 

Vi lever i ett växande mångkulturellt samhälle. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har 

alla människor rätt till vård på lika villkor då alla människor har lika värde. Det är 

viktigt att dagens sjuksköterskor besitter kulturell kompetens för att kunna leva upp 

till kravet för lika vård till alla. Detta för att kunna erbjuda patienten en respektfull 

och individanpassad omvårdnad. Sjuksköterskor, oavsett kulturell bakgrund, ska 

arbeta utifrån en humanistisk människosyn i sin profession och bejaka patienten 

som helhet vilket kan bli problematiskt om kunskap om andra traditioner och 

trosuppfattningar saknas.  

4. SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av faktorer som påverkar ett 

kulturmöte mellan en sjuksköterska och patient. 
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5. METOD 

5.1 Design 

Designen som valts är en litteraturöversikt. Detta för att skapa en överblick över 

kunskapsläget inom ett specifikt område eller ett problem relaterat till 

sjuksköterskans kompetensområde (Friberg, 2012). Enligt Polit och Beck (2010) är 

litteraturstudier ett bra tillvägagångssätt för att finna evidensbaserad fakta genom 

kritisk granskning och analysering av litteratur.  

5.2 Urval 

Inklusionskriterierna för artiklar i denna studie är primärkällor med kvalitativ 

ansats, peer reviewed för att säkert veta att artiklarna blivit vetenskapligt granskade, 

att artiklarna är publicerade i Europa eller USA, skrivna på engelska och 

publicerade mellan 2003-2013 i en vetenskaplig tidskrift. Enligt Polit och Beck 

(2010) är primärkällor bättre att sätta sin tillit till eftersom sekundärkällor enbart 

anger fakta presenterad av andra författare. I urvalsprocessen har SBU:s (2012a) 

granskningsmall för vetenskapliga artiklar använts för att bedöma kvalitén och 

användbarheten. Eftersom kulturmöten kan vara ett universellt problem gjordes 

valet att inte begränsa sig till svenska artiklar. Artiklar med sjuksköterskestudenters 

upplevelser av kulturmöten exkluderades.  

5.3 Datainsamlingsmetod  

Litteratursökningar har genomförts i EBSCO. Databaserna CINAHL, MEDLINE 

och AMED användes. Enligt Polit och Beck (2010) är MEDLINE och CINAHL de 

största databaserna inom omvårdnadsforskning. För att finna relevanta artiklar 

användes en boolesk sökteknik som innebär att man kombinerar sökord för att 

avgränsa sökningen till det relevanta området (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011; 

Östlundh, 2012). Sökord som användes var exempelvis transcultural, nurs*, 

different culture, migrants, ethnocentric* och cross-cultural (tabell 1). Med hjälp av 

trunkering inkluderas alla böjningsformer av ett ord och genererar fler sökträffar 

(Östlundh, 2012). En studie (Narayanasamy, 2003) kom fram i två 

sökkombinationer. Sökorden valdes utifrån studiens syfte.  I majoriteten av 

sökningarna var det första sökordet med i titeln, detta var ett medvetet val för att 

begränsa resultatet och för att få fram relevanta artiklar. Titlarna i träfflistan lästes 
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först följt av abstract om relevans ansågs föreligga. Totalt lästes 40 abstracts, utifrån 

dessa var det 28 artiklar som lästes noggrant igenom och 11 artiklar inkluderades i 

studien då dessa besvarade syftet och uppfyllde inklusionskriterierna. De artiklar 

som inkluderades i studien har granskats av en granskningsmall från SBU (2012a) 

för att bedöma artiklarnas kvalité. 
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Tabell 1. Sökmatris 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal Antal lästa Antal lästa Inkluderade

träffar abstract artiklar artiklar

130410 CINAHL with (TI) Transcultural Full text 20 12 4 Nr: 6, 20

full text AND 2003-2013

MEDLINE (TI) Nurs* Peer Reviewed

AMED Abstract

Academic

Search Elite

130410 CINAHL with (TI) Transcultural Full text 11 5 5 Nr: 1, 10

full text AND 2003-2013

MEDLINE (TI) Car* Peer Reviewed

AMED Abstract

Academic

Search Elite

130410 CINAHL with (TI) Intercultural Full text 13 8 6 Nr: 9

full text AND 2003-2013

MEDLINE nurs* Peer Reviewed

AMED Abstract

Academic

Search Elite

130410 CINAHL with Ethnocentric* Full text 11 5 4 Nr: 4, 6, 10

full text AND 2003-2013

MEDLINE Nursing Peer Reviewed

AMED Abstract

Academic

Search Elite

130410 CINAHL with (TI) Cross-cultural Full text 103 6 5 Nr: 1

full text AND 2003-2013

MEDLINE nurs* Peer Reviewed

AMED Abstract

Academic

Search Elite

130411 CINAHL with (TI) Different Full text 6 2 2 Nr: 5

full text culture 2003-2013

MEDLINE AND Peer Reviewed

AMED nurs* Abstract

Academic

Search Elite

130411 CINAHL with (TI) Health care Full text 8 2 2 Nr: 7, 8

full text AND 2003-2013

MEDLINE Experiences Peer Reviewed

AMED AND Abstract

Academic Migrants

Search Elite
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5.4 Dataanalys  

Insamlad data analyserades enligt Fribergs (2012) struktur för dataanalys. Denna 

struktur innebär att man läser igenom de valda artiklarna upprepade gånger för att 

begripa helheten. Författarna läste samma artiklar individuellt och diskuterade 

sedan innehållet. Vidare söktes efter likheter och skillnader i artiklarnas metod, 

analys, syfte och resultat. I nästa steg sorterades materialet utifrån de likheter och 

skillnader som funnits och kategorier bildades som sedan presenteras i 

resultatdelen. Författarna färgkodade artiklarnas innehåll för att underlätta 

kategorisering. Detta ledde till att tre kategorier och sju underkategorier framkom 

(tabell 2). Dessa var: kommunikation med underkategorierna språkbarriärer och 

bristen på tolk, kulturskillnader med underkategorierna olika sätt att hantera 

traumatiska händelser, skilda matvanor, fördelar och nackdelar med anhörigas 

medverkan i omvårdnaden och sjuksköterskors upplevelser i vårdarroller med 

underkategorierna värdet av kulturell kompetens och kulturell medvetenhet hos 

sjuksköterskor och etnocentrism – ett hinder för individanpassad vård. Samtliga 

artiklar har sammanställts i en litteraturmatris (bilaga 1) för att få en tydlig översikt.  

6. ETISKA ASPEKTER 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att vid litteraturstudier bör det alltid 

göras en etisk reflektion i urvalet. Artiklarna som har inkluderats i resultatet har 

blivit granskade och godkända av en etisk kommitté. Vid tolkning av artiklarna har 

ett objektivt förhållningssätt hållits för att inte lägga in egna värderingar som skulle 

kunna påverka resultatet. Författarna är ändå medvetna om risken för att den egna 

förförståelsen och den egna ståndpunkten kan ha påverkat tolkningen av studierna. 

All översättning av vetenskapliga artiklar från engelska till svenska har skett 

noggrant då författarna är medvetna om att viktig information annars kan gå 

förlorad. Enligt Northern Nurses Federation (2003) är det forskarens plikt att ta 

hänsyn till de svagas rättigheter och att framställa kunskap som exemplifierar 

sjukdomar, hälsorisker och vårdlidande bland alla patientgrupper. Genom att belysa 

hur sjuksköterskan upplever kulturmöten kan det ha betydelse för utsatta 

minoritetsgrupper. 
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7. RESULTAT 

Resultatet presenteras i kategorier och underkategorier som analysarbetet har lett 

fram till. I löpande text beskrivs fynden inom varje kategori (tabell 2). 

Tabell 2. Artiklarnas resultat i kategorier och underkategorier. 

 

    Kategorier och 

under- 

kategorier 

 

Artikel 

Kommunikation            

 

Språkbarriärer 

 

Bristen på tolk 

Kulturskillnader 

 

Olika sätt att hantera 

traumatiska händelser 

 

Skilda matvanor 

 

Fördelar och nackdelar 

med anhörigas 

medverkan i 

omvårdnaden 

Sjuksköterskors 

upplevelser i vårdarroller 

 

Värdet av kulturell 

kompetens och kulturell 

medvetenhet hos 

sjuksköterskor 

 

Etnocentrism – ett hinder 

för individanpassad vård 

Diver et al. 

 (2003) 

x x x 

Dellenborg et al. 

(2012) 

 x x 

Guanaratnam  

(2007) 

  x 

Hultsjö & Hjelm 

(2005) 

x x  

Høye & 

Severinsson 

(2009) 

x x x 

Narayanasamy 

(2003) 

x x  

Pergert et al.  

(2008) 

 x x 

Priebe et al. 

(2011) 

x x x 

Taylor et al. 

(2013) 

x x x 

Tuohy et al. 

(2008) 

x x x 

Vydelingum 

(2006) 

 x x 
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7.1 Kommunikation 

7.1.1 Språkbarriärer 

Sjuksköterskor i sju av elva studier (Diver, Molassiotis & Weeks, 2003; Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Høye & Serverinsson, 2010; Narayanasamy, 2003; Priebe et al., 2011; 

Taylor, Nicolle & Maguire, 2013; Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 2008) 

ansåg att kommunikationen var den största utmaningen i omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskorna upplevde att det tog längre tid att lära känna sin patient när det 

fanns språkbarriärer (Diver et al., 2003).  Sjuksköterskor använde sig av 

kommunikationsstrategier för att få patienter att slappna av, genom att använda 

humor och ”kallprat”, men detta försvårades på grund av språkbarriärer (Tuohy et 

al., 2008). Sjuksköterskor upplevde att kommunikationssvårigheter på grund av 

språk skapade problem i utbytet av information mellan personal och patienter, 

vilket skapade frustation hos sjuksköterskorna (Hultsjö & Hjelm, 2005; Tuohy et 

al., 2008). Tre artiklar (Narayanasamy, 2003; Priebe et al., 2011; Tuohy et al., 

2008) beskrev att språkbarriärer stod i vägen för att ge god omvårdnad. Vidare 

menar Priebe et al. och Tuohy et al. att patienter riskerade att bli missförstådda och 

slutligen feldiagnostiserade. 

“Information is a great problem, we have a lot of information to give them, it’s 

difficult to understand what the problem is and it’s hard for us to form an opinion 

because of the communication barriers” (Hultsjö & Hjelm, 2005, s. 281). 

I Priebes et al. (2011) studie beskrev sjuksköterskorna hur omfattande fysiska 

undersökningar och diagnostiska tester begärdes för att kompensera oförmågan att 

kommunicera verbalt. Sjuksköterskornas dokumentation förlängdes och 

komplicerades på grund av dålig kommunikation (Priebe et al., 2011; Tuohy et al., 

2008). Enligt Tuohy et al. (2008) var det svårt för sjuksköterskan att utföra en 

korrekt bedömning om sjuksköterskan var oförmögen att förstå patienten som inte 

pratade språket. Det var en utmaning att utföra riskbedömningar vid språkbarriärer 

och det ledde till att det inte alltid var möjligt att få den sanningsenliga bilden 

(ibid.). 

Språkbarriärer var det främsta hindret för att få fram en korrekt anamnes, förklara 

och få smärtvärden, arrangera möten via telefon, förklara medicinering och 

biverkningar, diagnostisera och kommunicera problem (Taylor et al., 2013). 
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Patienter och familjer har rätt till att bli fullt informerade och erhålla noggrann och 

adekvat information som möjliggör förståelse. Sjuksköterskorna upplevde detta 

ansvar som krävande av den anledningen att effektiv kommunikation kunde bli 

underminerad av språksvårigheter (Høye & Severinsson, 2010). Sjuksköterskor i 

Narayanasamys (2003) studie upplevde situationer som svåra när patienten inte 

kunde förklara hur de vill bli vårdade. 

“It became difficult as the patient was unable to speak English and explain that she 

was not able to wash or be taken to [sic] toilet by a man, other than a member of 

her family“ (Narayanasamy, 2003, s. 192). 

7.1.2 Bristen på tolk 

Upplevelser av svårigheter med tolk togs upp i sex artiklar (Diver et al., 2003; 

Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 2010; Narayanasamy, 2003; Priebe et 

al., 2011; Tuohy et al., 2008). I fyra av studierna beskrev sjuksköterskorna ingen 

eller begränsad tillgång till tolk som ett problem (Diver et al. 2003; Hultsjö & 

Hjelm 2005; Priebe et al. 2011; Tuohy et al. 2008). Det framkom i två studier 

(Hultsjö & Hjelm, 2005; Tuohy et al., 2008) att sjuksköterskorna uppfattade att det 

var svårare att få tag på tolk inom vissa språk. Diver et al. (2003) och Hultsjö och 

Hjelm (2005) menar att det fanns svårigheter att få tag på tolk nattetid eller när det 

behövdes omedelbart samt hitta lämpliga tolkar av rätt kön. Sjuksköterskor 

poängterade vikten av att använda samma tolk till patienten om tolk skulle 

användas, så att en relation bildades mellan alla parter (Tuohy et al., 2008).  

”It is so hard to get interpreters… virtually impossible…” (Tuohy et al., 2008, s. 

167).  

I Priebes et al. (2003) studie upplevde sjuksköterskorna oro över hur involvering av 

en tredje part skulle påverka relationen till patienten och att det kunde skapa 

problem med förtroende, särskilt om tolken och patienten var bekanta. 

Sjuksköterskor uttryckte oro över hur tolken skulle behandla den känsliga 

informationen (Diver et al. 2003). Narayanasamy (2003) menar att det var viktigt 

för sjuksköterskor att vara medveten om att kulturer varierar mycket i sina idéer om 

lämpligt kroppsspråk. Närhet, gester, språk, lyssnande och ögonkontakt kan också 

variera inom olika kulturer och då kan användning av tolk vara till fördel (ibid.). 
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I fyra artiklar (Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 2010; Priebe et al., 

2011; Tuohy et al., 2008) påvisades det att brist på tillgång till tolk ofta resulterade i 

att sjuksköterskan använde patientens barn eller annan familjemedlem för att få 

hjälp med kommunikationen. Att använda familjemedlemmar som tolk var en bra 

lösning tyckte sjuksköterskor i två artiklar (Diver et al., 2003; Narayanasamy, 2003) 

men det ansågs som ett potentiellt problem av sjuksköterskor i fem artiklar (Diver et 

al., 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005; Narayanasamy, 2003; Priebe et al., 2011; Tuohy 

et al., 2008). Sjuksköterskorna menade att de inte visste vad de översatte, anhöriga 

kunde välja att vara selektiva i vad de översatte, summerande eller till och med att 

censurera informationen mellan patienten och sjuksköterskan (Diver et al. 2003; 

Hultsjö & Hjelm 2005; Priebe et al. 2011). Sjuksköterskan kanske inte inser vems 

åsikter som kommer till uttryck (Narayanasamy, 2003).  

“We’re not always able to use the family, because… we don’t know how they are 

translating.. It may be that we are saying one thing, the… relatives translating it as 

they see it, but actually the patient may be getting a totally different question…” 

(Diver, Molassiotis & Weeks, 2003, s. 348).  

I Priebes et al. (2011) studie beskrev sjuksköterskorna att om allt måste översättas 

så förlorades mycket tid. Vidare beskrev sjuksköterskorna att ofta var det barnet till 

patienten som tolkade och då kunde inte sjuksköterskan längre fråga personliga och 

intima saker. I situationer där bara barnet till patienten var tillgänglig att användas 

som tolk var sjuksköterskan tvungen att försiktigt överväga lämpligheten att 

använda sig av ett barn (Tuohy et al., 2008). 

”.… one has to be careful you don’t expect a 10 year old to take on that kind of 

responsibility…” (Tuohy et al., 2008, s. 167).  

7.2 Kulturskillnader 

7.2.1 Olika sätt att hantera traumatiska händelser 

I sex av elva studier (Dellenborg, Skott & Jakobsson, 2012; Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Høye & Severinsson, 2010; Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008; Priebe e. al., 

2011; Tuohy et al., 2008) upplevde sjuksköterskorna starka känslouttryck som 

traumatiska och svåra situationer att hantera. Diver et al. (2003) beskriver att 

sjuksköterskor upplevde att patienter från andra kulturer kände sig sårbara. 

Patienterna var rädda att klaga ifall det skulle påverka vården (ibid.). Hotfullt 
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beteende ledde till negativa attityder hos sjuksköterskorna och missförstånd som 

kunde leda till att patienterna inte kände att de togs på allvar (Priebe et al., 2011). I 

tre av elva artiklar (Høye & Severinsson, 2010; Pergert et al., 2008; Tuohy et al., 

2008) uppfattades patienternas hantering av sorg som främmande och ibland 

skrämmande av sjuksköterskorna. Pergert et al. (2008) menar att i vissa kulturer 

skadar man sig själv och ylar vid sorg och professionella ”sörjare” används för att 

förstärka detta uttryck. Sjuksköterskor beskrev att de blev rädda för detta 

uttryckssätt. Sjuksköterskor som tillhörde en annan kultur än både normen i landet 

och patienten blev inte rädda för detta uttryck då de var vana från deras egen kultur 

(ibid.). Sjuksköterskor kände sig ibland tvungna att skydda sig själva men även 

andra patienter mot dessa känslouttryck (Høye & Severinsson, 2010).  Pergert et al. 

menar att i en del kulturers normer förväntas man uttrycka sig kontrollerat och lugnt 

då människor är uppfostrade att inte visa det. Vidare beskrev Pergert et al. att 

sjuksköterskor beundrade patienternas sätt att sörja på och menade att det är så alla 

vill göra egentligen men inte får enligt normen.  

I Dellenborgs et al. (2012) studie tampades sjuksköterskorna med att se patienter 

som enskilda individer i dessa situationer men också som representanter för en 

andra kulturer. Majoriteten av sjuksköterskorna skyllde inte på kulturen utan på att 

det var en enskild, besvärlig individ medan andra menade på att den här kulturen 

var känd för sådant här beteende vid traumatiska händelser (ibid.).  

Enligt Hultsjö och Hjelm (2005) beskrev sjuksköterskor att det var svårt att avgöra 

hur pass allvarliga situationer var när känslouttrycken skiljde sig grovt från vad de 

ansåg var normalt.  

”I have found that they show it a little more easily or faster than we do. They are 

louder. It is often more dramatic around migrants, they tear their hair in despair and 

they cry with more emotion” (Hultsjö & Hjelm, 2005, s. 280). 

Enligt Pergert et al. (2008) innehåller sjuksköterskeyrket flera känsloladdade 

områden och den mångkulturella vården kan resultera i situationer som rubbar 

sjuksköterskornas professionella lugn då patienten reagerar på ett sätt som går 

utanför sjuksköterskans norm. När sjuksköterskors professionella lugn rubbas till 

följd av oväntade reaktioner löser de detta med att försöka återfå rollen som 
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auktoritär. Att bibehålla ett professionellt lugn anses inte vara typiskt svenskt utan 

snarare som något typiskt för sjuksköterskeyrket globalt (ibid.).  

Vidare beskrev Pergert et al. att sjuksköterskor misstänkte att patienter trodde att de 

behandlades ojämlikt vilket kunde göda patienternas frustration. Detta ledde till att 

sjuksköterskor ofta kände sig besvikna efter dessa möten då rasistiska tankar 

framkom.  

7.2.2 Skilda matvanor 

I tre av elva artiklar (Diver et al., 2003, Hultsjö & Hjelm, 2005; Narayanasamy, 

2003) upplevde sjuksköterskor att patienters matvanor hade en betydelse och att 

oförståelsen kring matkultur blev ett hinder i omvårdnaden. Sjuksköterskor uppgav 

att patienter åt dåligt under sjukhusvistelsen, hade konstanta huvudvärkar, vägrade 

äta och drack endaste minimalt (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Narayanasamy (2003) beskrev att ett sätt att få patienter att äta bättre under 

vårdtiden visade sig vara att erbjuda alternativa lösningar för patienter med 

varierande religiösa trosuppfattningar. Genom att föra en dialog med patienterna 

kunde de försäkras om att maten tillagats på korrekt sätt enligt gällande religion. Ett 

exempel på detta var att avdelningar hade ett varierat utbud av mat som passade ett 

flertal olika kulturer (ibid.). 

Enligt Diver et al. (2003) beskrev sjuksköterskor att patienter hade möjlighet att 

önska specifik kost. Sjuksköterskorna upplevde det osäkert huruvida patienterna 

vågade fråga efter specifik mat eller vad de behövde. Därför frågades anhöriga om 

de kunde ta med det som behövdes, då patienterna ej ville vara en börda (ibid.).  

7.2.3 Fördelar och nackdelar med anhörigas medverkan i omvårdnaden 

I sex av elva artiklar (Dellenborg et al., 2012; Diver et al., 2003; Hultsjö & Hjelm, 

2005; Priebe et al., 2011; Taylor et al., 2013; Vydelingum, 2006) upplevde 

sjuksköterskorna patienters anhöriga som en tillgång men också som krävande då 

de ibland störde omvårdnaden. 

Enligt Vydelingum (2006) beskrev sjuksköterskorna de anhöriga som oumbärliga 

då de hjälpte till mycket vid tvättning och tolkning. Patienterna hölls rena, speciellt 
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de med en muslimsk tro eftersom deras anhöriga var oerhört måna om att hålla dem 

rena och fräscha (ibid.). 

Priebe et al. (2011) menade på att samarbetet med anhöriga ansågs vara värdefullt 

för sjuksköterskor och en vikt lades vid att goda kontakter skulle upprätthållas. 

Anhöriga och religiösa center kontaktades för att patienterna inte skulle isolera sig 

alltför mycket. Därmed kunde en individanpassad vård erbjudas (ibid.). 

I en av artiklarna (Diver et al., 2003) upplevdes den positiva synen på familjen som 

en stärkande faktor. Den positiva synen indikerade att sjuksköterskor hade en icke-

etnocentrisk attityd då ett stort antal besökare ansågs vara positivt av 

sjuksköterskorna. I två artiklar (Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 2010) 

upplevde sjuksköterskor att ett stort antal anhöriga störde omvårdnadsarbetet. 

“Often you have to take care… of the relatives and the patient so it takes longer. 

People standing all over and they don’t move so you almost have to push them 

away. There have been a couple of times when I have had to unload people from 

the ambulance to make room for myself.” (Hultsjö & Hjelm, 2005, s.281) 

Sjuksköterskorna använde sig av anhöriga och vänner för att samla in information 

om patienten. Detta blev svårt när patienten saknade ett socialt nätverk i landet 

(Hultsjö & Hjelm, 2005). Ibland uppkom situationer när det var problematiskt för 

sjuksköterskorna att få reda på vem som var närmast anhörig till patienten (Priebe et 

al., 2011). 

Sjuksköterskor menade att anhöriga var besvärliga, ställde för många frågor och 

störde rutinerna på avdelningarna (Vydelingum, 2006). Ett återkommande problem 

som uppstod och beskrevs i två av elva artiklar (Høye & Severinsson, 2010; 

Vydelingum, 2006) var att anhöriga inte respekterade besökstiderna. Enligt Høye 

och Severinsson kunde detta bero på att de inte hade förstått informationen som 

getts angående besökstider. Anhöriga hjälpte till med mobiliseringen av patienterna 

som ledde till att sjuksköterskorna ibland kände sig överflödiga. Vidare beskriver 

Høye och Severinsson att sjuksköterskorna aldrig diskuterade samarbetet med 

anhöriga. I en del kulturer ansågs det som något självklart att de aktivt skulle 

deltaga i vården av den anhörige eftersom det var deras kulturella norm. Anhöriga 

kände ett starkt behov av att vara delaktiga och hade svårt att lämna över kontrollen 

till sjuksköterskorna (ibid.). 



17 

 

Enligt Dellenborg et al. (2012) upplevde sjuksköterskorna att vissa anhöriga kunde 

vara farliga då de saknade insikt i patientens sjukdomstillstånd. I två av elva artiklar 

(Høye & Severinsson, 2010; Taylor et al., 2013) ansåg sjuksköterskorna att de 

anhöriga saknade kunskap om vårdpersonalens roll. I Taylors et al. studie beskrev 

sjuksköterskorna detta som att anhöriga inte förstod vikten av vissa undersökningar 

som patienten skulle genomföra. I Høye & Severinssons studie upplevde 

sjuksköterskor att konflikter uppkom när familjernas rätt till självbestämmande 

krockade med sjuksköterskornas behov av att bestämma över miljön på avdelningen 

med de andra patienternas bästa i åtanke. Andra konfliktsituationer som uppkom 

var när både sjuksköterskan och patienten kände att de miste kontroll när 

missförstånd uppstod. Sjuksköterskor ville diskutera med familjemedlemmar för att 

nå en gemensam mening men visste inte alltid hur de skulle komma överens 

eftersom de hade olika uppfattningar.  En inbjudande och problemlösande attityd 

till familjer och patienter, oberoende av kulturell bakgrund, skulle kunna förbättra 

familjecentrerad vård (ibid.). 

7.3 Sjuksköterskors upplevelser i vårdarroller  

7.3.1 Värdet av kulturell kompetens och kulturell medvetenhet hos sjuksköterskor 

Sjuksköterskor i sex av elva artiklar (Diver et al., 2003; Gunaratnam, 2007; Perget 

et al., 2008; Priebe et al., 2011; Taylor et al., 2013; Vydelingum, 2006) ansåg att en 

bristande medvetenhet om minoritetskulturer är en hämmare i vården. I tre artiklar 

(Diver et al., 2003; Gunaratnam, 2007; Priebe et al., 2011) upplevde sjuksköterskor 

att de behövde mer information om kulturer för att kunna relatera till patienter ännu 

mer. I en av artiklarna (Priebe et al., 2011) efterfrågade sjuksköterskorna specifika 

kurser i vanligt förekommande sjukdomar hos patienter och kulturers/religioners 

normer och tabun. 

Sjuksköterskor var medvetna om att kulturell kompetens kunde leda till antaganden 

om patientens behov efter stereotypen (Diver et al., 2003; Gunaratnam, 2007; 

Taylor et al., 2013). De betonade behovet av att ta itu med de individuella 

betydelserna av etnicitet, kultur och religion hos patienter (ibid.). Vidare förklarade 

sjuksköterskorna att de var medvetna om att inte göra antaganden om familjer 
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eftersom att alla har sin egen tolkning när det gäller religion och kultur (Diver et al., 

2003; Gunaratnam, 2007).  

“I mean you have to be careful that you don’t put everything down to culture 

because the situations are incredibly complex… I would actually ask the patient… 

because I would prefer to get their version of it, because you may think you know 

what that culture or that religion generally do, but I still think it’s an individual 

thing”  (Gunaratnam, 2007, s. 474). 

I Gunaratnams (2007) studie uttryckte sjuksköterskorna att de inte ville såra 

patienterna eller uppfattas som okunniga om deras kultur. Sjuksköterskorna var 

därför entusiastiska om värdet av kulturell kunskap och dess inverkan på vården. 

Sjuksköterskorna uttryckte vikten av självkännedom för kvalitén i den 

mångkulturella vården och för att vara icke-dömande mot patienter av annan 

kulturell bakgrund (Diver et al., 2003). I Vydelingums (2006) studie upplevde 

sjuksköterskorna att de hade dålig kunskap och förståelse om minoritetskulturer och 

att det fanns en tydlig brist på kulturell kompetens.  

”I think we do need more information about cultures so that we can relate to people 

even more than we’re doing at the moment, so we are really trying.” (Gunaratnam, 

2007, s. 473).  

Enligt Perget et al. (2008) underlättade det omvårdnadsarbetet om sjuksköterskan 

besatt kulturell kompetens och kulturell medvetenhet då kulturella normer 

påverkade hur patienter reagerade i oväntade situationer.  

7.3.2 Etnocentrism – ett hinder för individanpassad vård 

Fenomenet etnocentrism togs upp i fyra av elva artiklar (Dellenborg et al., 2013; 

Diver et al., 2003; Tuohy et al., 2008; Vydelingum, 2006). Sjuksköterskorna 

identifierade situationer där deras egna prioriteringar stred mot patienters med 

annan kulturell bakgrund (Diver et al., 2003). Etnocentriska attityder är svåra att 

helt utesluta hos en del sjuksköterskor (ibid.).  

”… She washed her hands three times… I was really busy that day… she seemed 

to take a long time… you want them to be aware of you. But she was centered all 

in her own customs…” (Diver et al., 2003, s. 346). 

I Vydelingums (2006) studie visades en hög grad av missförstånd om olika religiösa 

och kulturella sedvänjor. Den dominerade kulturens synsätt användes för att tolka 

andra kulturer (ibid.). 
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”But this is ridiculus [sister’s emphasis]. It’s not the body that is reincarnated, but 

it’s the soul. How can people believe in such things?” (Vydelingum, 2006, s. 28). 

”… It’s not rational belief, these [sister’s emphasis]…” (Vydelingum, 2006, s. 28). 

Enligt Dellenborg et al. (2013) ledde kulturella olikheter mellan sjuksköterskor och 

patienter till stereotypisering samt ett ”vi-dem”-förhållande. Enligt Vydelingum 

(2006) visar kulturella fördomar, missförstånd, kultur-blindhet den inneboende vita 

maktstrukturen och makten att definiera andra trosuppfattningar och sedvänjor som 

irrationella och avsaknad av värde jämfört med den ”vita” kulturen. Erkännandet av 

någon annans seder motverkar etnocentrism (Diver et al., 2003; Tuohy et al., 2008). 

Sjuksköterskor var medvetna om att de projicerade sin egen kultur på patienter och 

ansåg att det egentligen var fel (Tuohy et al., 2008). 
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8. DISKUSSION  

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vilka 

faktorer som påverkar ett kulturmöte. Författarna valde att göra en litteraturstudie 

vilket innebär att befintlig forskning studeras för att få grepp om kunskapsläget 

inom ett specifikt område (Friberg, 2012). Polit och Beck (2010) menar att en 

litteraturstudie är ett lämpligt tillvägagångssätt för att hitta fakta som är 

evidensbaserat eftersom resultatet är baserat på tidigare forskning. Kvalitativa 

studier valdes då dess syfte är att ge en holistisk bild av människors upplevelser 

(ibid.). En artikel (Narayanasamy, 2003) som valdes ut innehöll både kvalitativ och 

kvantitativ data, det var den kvalitativa delen som analyserades och inkluderades i 

resultatet.   

Resultatet består av artiklar från olika länder och alla patienter har haft skilda 

kulturer i förhållande till sjuksköterskan. Detta innebar att upplevelser av olika 

kulturer, språk, bakgrund och trosuppfattning har analyserats. Eventuella svagheter 

med att inkludera artiklar från olika länder och patientgrupper ansågs vara att hälso- 

och sjukvårdssystem och sjuksköterskeutbildningar kan se olika ut i olika länder. 

Artiklar valdes från Europa och USA då författarna anser att dessa kulturer är 

förhållandevis lika den svenska. Författarna anser att valet att inte begränsa sig inte 

är en svaghet eftersom kulturmöten är universella. Genom ett brett urval av artiklar 

kan det studerade ämnet ses utifrån olika perspektiv vilket i sin tur ökar 

trovärdigheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

En annan svaghet kan vara att inkludera artiklar från olika vårdkontexter eftersom 

upplevelser från exempelvis akutmottagningen eventuellt inte kan jämföras med 

upplevelser från geriatriken. Valet att inte begränsa sig kring vårdkontexten gjordes 

då sökningarna ej genererade i tillräckligt många artiklar. Forsberg och Wengström 

(2008) beskriver att forskning är en färskvara och bör vara så aktuell som möjligt. 

Därför inkluderades artiklar publicerade inom de senaste tio åren. 

Studien med elva artiklar var en hanterbar mängd och tillräckligt för att kunna 

påvisa ett resultat. Samtliga artiklar var av medel eller hög kvalitet då de uppfyllde 

60-80 procent av kriterierna för SBU:s granskningsmall. En studie som uppfyller 



21 

 

60-80 procent av kriterierna är av medelhög kvalitét, uppfylls 80-100 procent 

räknas den som hög kvalitet (SBU, 2012b). 

Författarnas förförståelse var att faktorer som språkbarriärer och kulturskillnader 

kan påverka omvårdnaden negativt. Efter erfarenheter från VFU-placeringar har 

författarna bildat en åsikt om sambandet mellan etnocentrism hos sjuksköterskor 

och en icke individanpassad och patientcentrad vård. Författarnas förförståelse kan 

ha påverkat urvalet, analysprocessen och resultatet. För att minimera risken för 

förförståelsens påverkan fördes en kontinuerlig diskussion. Då båda författarna 

genomförde dataanalysen oberoende av varandra ökades studiens trovärdighet 

enligt Polit och Beck (2010).         

8.2 Resultatdiskussion 

Artikelsökningar och analysen av de elva artiklarna resulterade i tre kategorier. 

Dessa var: kommunikation, olika sätt att hantera trauman och sjuksköterskors 

upplevelser i vårdarroller. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde språkbarriärer som det största hindret 

för en god omvårdnad. Slutsatsen av resultatet inom kategorin kommunikation är att 

kommunikationssvårigheter kan hindra tidig diagnostisering av hälsobehov, 

behandling och vård. I en studie av Jirwe et al. (2010) stärks resultatet att 

språkbarriärer är det största hindret i kulturmöten. Vidare menar forskarna att om 

det är svårigheter med kommunikationen kan inte adekvat information ges till 

patienten vilket kan leda till att en individanpassad vård inte kan erbjudas. En 

vårdrelation mellan sjuksköterska och patient kan påverkas då språkbarriärer kan 

leda till missförstånd och oförståelse hos båda parter. I studien framkom även att 

sjuksköterskor som hade en positiv inställning till kulturmöten hanterade situationer 

med språkbarriärer bättre (ibid.). För att övervinna svårigheterna med språkbarriärer 

användes både tolkar och anhöriga. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde 

det problematiskt att involvera en tredje part då sjuksköterskorna var osäkra 

huruvida all information nådde patienten och om patienten förstod. Jirwe et al. 

(2010) menar att det är viktigt att ha i åtanke att tolkar och anhöriga som tolkar kan 

välja att utesluta detaljer i informationsutbytet. Vidare belyser forskarna att 

problemet med att använda sig av anhöriga som tolk är att de kan ta över vilket 
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hindrar utvecklingen av sjuksköterskans relation med patienten. 

Litteraturöversiktens resultat visar att tillgängligheten till tolk kan vara begränsad 

nattetid och i akuta situationer, vilket kan leda till att anhöriga används som tolk. I 

dessa fall bör sjuksköterskan ha i åtanke hur lämpligt det är att använda anhöriga 

som tolk om till exempel intima frågor diskuteras. Liknande resultat 

överensstämmer med Nielsen och Birkelunds (2009) studie där barn och makar 

används som tolk trots att sjuksköterskorna upplever att kvinnliga patienter inte är 

bekväma med detta i känsliga situationer.  

Hur patienter hanterar traumatiska händelser är ofta kulturellt betingat, vilket 

sjuksköterskorna upplevde som främmande och svårhanterligt. Resultatet styrks av 

tre artiklar (Cortis, 2004; Lundberg, Bäckström & Widén, 2005; Nielsen & 

Birkelund, 2009) som menar att patienter från andra kulturer är mer högljudda vid 

smärta och sorg. Vidare menar Nielsen och Birkelund (2009) att detta leder till en 

irritation hos sjuksköterskorna och att det stör andra patienters tillvaro. Vidare 

forskning borde göras på hur sjuksköterskor hanterar dessa situationer när de 

uppstår och vilka verktyg de skulle behöva för att förbättra svårhanterliga 

situationer i kulturmöten. 

Sjuksköterskorna upplevde anhöriga som en tillgång men även som krävande då de 

stod i vägen för omvårdnaden, vilket framkom tydligt i resultatet. Cioffi (2006), 

Cortis (2004), Lundberg et al. (2005) och Nielsen och Birkelund (2009)  menar att 

anhörigas vistelse på avdelningen kan störa omvårdnaden och tillvaron för andra 

patienter, vilket bekräftar litteraturöversiktens resultat. Dilemman som kan uppstå i 

situationer där patientens kulturella behov ska beaktas enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning samtidigt som medpatienter har rätt till lugn och ro. En 

diskussion bör föras på arbetsplatserna om hur sjuksköterskorna skall agera i 

liknande situationer.  

Grant och Luxford (2011) menar att en djupare förståelse för sin egen och andras 

kultur genererar en bättre förmåga att stötta patienter som i sin tur ger nöjdare 

anhöriga. Studiens resultat påvisar att en bristande kulturell kompetens hos 

sjuksköterskor om patienters kulturer är en stor faktor som påverkar omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna i studierna ansåg att de hade fått bristfällig utbildning om andra 
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kulturer och religioner, vilket ledde till att de upplevde att det var svårt att relatera 

till patienter. I en studie av Taylor et al. (2011) bekräftas behovet av utbildning i 

kulturell medvetenhet. I två artiklar (Jirwe et al., 2010; Taylor et al., 2011) betonas 

vikten av att sjuksköterskan har kunskap om att det finns likheter och olikheter 

inom grupper med samma kultur. Genom att inte vara medveten om att det finns 

likheter och olikheter i en och samma kultur kan det leda till stereotypisering (Cross 

& Bloomer, 2010; Jirwe et al., 2010). Enligt Lundberg et al., 2005 tar inte 

sjuksköterskeutbildningen i Sverige upp tillräckligt om kulturella skillnader. Taylor 

et al. (2011) belyser att samma problem existerar i sjuksköterskeutbildningen i 

England. Sjuksköterskestudenter i Lundbergs et al. studie upplever att missförstånd 

uppstår lättare vid kulturella skillnader, vilket kan bero på att utbildningen inte gett 

dem kunskap som gjort sjuksköterskestudenterna kulturellt kompetenta. Det som 

saknas är kunskap om olika kulturer och religioner och olika syner på hälsa, 

sjukdom och döden (Lundberg et al., 2005; Taylor et al., 2011). Jirwe et al. (2010) 

beskriver hur sjuksköterskor ofta är oroliga över att göra misstag i det kulturella 

mötet vilket leder till att de ibland undviker att interagera med patienter av rädsla att 

råka förolämpa patienten. Vidare menar Lundberg et al. (2005) att sjuksköterskor 

känner sig säkrare om de besitter kunskap om olika kulturer och religioner samt hur 

det påverkar omvårdnaden. Camphina-Bacote (2002) tar upp vikten av kulturell 

kompetens för att sjuksköterskan ska kunna ge en effektiv och kulturell anpassad 

vård till patienter. Studiens fynd kan indikera på att det inte finns tillräckligt med 

kulturell kompetens i utbildningens läroplan för att sjuksköterskor ska känna sig 

kulturellt medvetna. Risken kan vara att individ och kulturanpassad vård inte kan 

erbjudas till patienter.  

Enligt Capell, Dean och Veenstra (2008) motarbetar kulturell kompetens 

etnocentrism hos sjuksköterskorna. Genom att öka den kulturella kompetensen hos 

sjuksköterskor och ge dem utrymme till självrannsakning med hjälp av diskussioner 

och dialoger kan etnocentrism hos sjuksköterskor minska.  

8.3 Slutsats 

Studiens resultat visar att språkbarriärer är det största hindret i kulturmötet, vilket 

bekräftar tidigare studier. Tolk användes för att övervinna språkbarriärer, vilket 

hade både för och nackdelar. Sjuksköterskorna upplevde anhörigas medverkan i 
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omvårdnaden som en tillgång men även som krävande då de kunde störa 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Patienternas sätt att hantera traumatiska 

händelser upplevdes svårt att hantera, då det kunde skilja sig från vad 

sjuksköterskan var van vid. Sjuksköterskor behöver öka sin kulturella kompetens 

för att bättre kunna erbjuda en kultur- och individanpassad vård.   

8.4 Klinisk betydelse 

I vårt blivande yrke som sjuksköterskor kommer vi dagligen att möta patienter med 

annan kulturell bakgrund än vår egen, därför anser vi att detta arbete har klinisk 

betydelse för sjuksköterskerollen. För att kunna erbjuda en holistisk vård i dagens 

mångkulturella samhälle krävs ökad kunskap bland vårdpersonal.  

8.5 Förslag på vidare forskning 

Det har främst forskats på sjuksköterskors upplevelser av vilka faktorer som 

påverkar den mångkulturella vården. Faktorerna har identifierats men det saknas 

forskning om hur sjuksköterskor hanterar dessa situationer och vilka verktyg som 

kan vara användbara för att främja ett gott kulturmöte. Författarna anser även att det 

finns ett behov av utökad forskning ur ett patientperspektiv inom ämnet. Vidare 

forskning borde göras för att undersöka tolkutbildningarnas kvalité och hur 

förberedda tolkar är att hantera känsliga situationer som uppstår i vårdmiljön. 

Språkbarriärer är det främsta hindret för att erbjuda en god omvårdnad, därför krävs 

forskning om hur sjuksköterskor bättre kan hantera språkbarriärer när tolk eller 

anhöriga inte är tillgängliga. Mer forskning inom området måste göras så att 

sjuksköterskor är förberedda att utföra en professionell omvårdnad oavsett 

patientens kulturella bakgrund. 
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innehållsanalys. Kvantitativ data 

– statistiskt behandlade. 

7. Protecting professional 

composure in transcultural 

pediatric nursing. 

Pergert, P., Ekblad, S., 

Enskär, K. & Björk, O. 

Qualitative Health Research 

Sverige, 2008 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

överväldigande 

känslomässiga uttryck av 

familjer med utländsk 

bakgrund i pediatrisk vård. 

Metod: Kvalitativ  

Datainsamling: Intervjuer 

Urval: 12 sjuksköterskor med 

olika erfarenhet inom pediatrisk 

vård.  

Dataanalys: Innehållsanalys 

8. Good practice in health care 

for migrants: views and 

experiences of care 

professionals in 16 European 

countries. 

Priebe, S., Sandhu, S., Dias, 

S., Gaddini, A., Greacen, T., 

Ioannidis, E., & … Bogic, 

M. 

BMC Public Health 

Österrike, Belgien,Danmark, 

Finland, Frankrike,Tyskland, 

Grekland, Ungern, Italien, 

Litauen, Holland, Polen, 

Att undersöka 

vårdpersonals erfarenheter 

av att vårda invandrar 

patienter.  

Metod: Kvalitativ 

Datainsamling: Intervjuer 

Urval: 44 sjuksköterskor inom 

primärvård, akutsjukvård och 

psykiatrisk vård. 

Datainsamling: Innehållsanalys 



 

 

Portugal, Spanien, Sverige & 

England, 2011 

9. Cross-cultural 

communication barriers in 

health care. 

Taylor, SP., Nicolle, C., & 

Maguire, M. 

Nursing Standard 

England, 2013 

Att undersöka 

vårdpersonals 

uppfattningar om vård av 

människor från etniska 

minoriteter med dålig eller 

ingen engelska 

språkkunskaper. 

Metod: Kvalitativ 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Urval: 11 sjuksköterskor inom 

akutsjukvård, öppenvård och 

geriatrik. 

Datainsamling: Innehållsanalys 

 

10. Educational needs of nurses 

when nursing people of a 

different culture in Ireland. 

Tuohy, D., McCarthy, J., 

Cassidy, I., & Graham, M. 

International Nursing 

Review 

Irland, 2008 

Att ta reda på 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

människor från en annan 

kultur. 

Metod: Kvalitativ  

Datainsamling: Semi- 

strukturerade intervjuer 

Urval: 7 sjuksköterskor, 

barnmorskor och 

psykiatrisjuksköterskor 

Datainsamling: Innehållsanalys 

11. Nurses’ experiences of 

caring for South Asian 

minority etnic patients in a 

general hospital in England. 

Vydelingum, V. 

Nursing Inquiry 

England, 2006 

Att beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet 

av att vårda sydasiatiska 

patienter. 

Metod: Kvalitativ  

Datainsamling: Intervjuer i 

fokus grupper, 6-8 personer i 

vardera grupp 

Urval: 43 sjuksköterskor inom 

medicinsk avdelning.  

Datainsamling: Innehållsanalys 

 


